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Anotace 
 

Téma:     Nedestruktivní strukturoskopie izotermicky kalených litin. 
 
 
Abstrakt:   Tato práce se zabývá vývojem metod NDT strukturoskopie 

(metoda magnetického bodového pólu, ultrazvuková 
strukturoskopie) pro kontrolu odlitků z izotermicky kalených litin 
s lupínkovým, vermikulárním a kuličkovým grafitem (ADI/AGI). 
Teoretická část se zabývá principy obou metod a jejich využitím. 
Dále popisuje výrobu, vlastnosti a použití izotermicky kalených 
litin. Experimentální část popisuje výrobu a zpracování vzorků, 
jejich zkoušení, diskusi výsledků a kontrolní postup. V závěru je 
předeslán další postup. 

 
 
Klíčová slova: Izotermicky kalené litiny s kuličkovým, lupínkovým a červíkovitým 

grafitem, nedestruktivní strukturoskopie, zkoušení ultrazvukem, 
metoda magnetické skvrny (magnetického bodového pólu). 

 

 
Annotation 

 
Topic:    Non-destructive structuroscopy of austempered iron 
 
 
Abstract:   This work deals with the development of methods of NDT 

structuroscopy (magnetic spot-pole method, ultrasonic 
structuroscopy) for inspection of castings made of austempered 
iron with lamellar, vermicular and spheroidal graphite (ADI/AGI). 
Theoretical part deals with principles and usage of both methods. 
Describes the production, properties and use of austempered 
iron. The experimental part describes the production and 
processing of samples, testing, discussion of results and the 
inspection procedure. As conclusion there are projected further 
possibilities. 

 
 
Key words: Austempered ductile iron, austempered gray iron, non-

destructive structuroscopy, ultrasonic testing, magnetic spot-pole 
method. 
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1. Teoretická část 
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1.1 Seznam použitých zkratek a symbol ů 

 

A    austenit 

ADI    Austempered Ductile Iron 

AF    ausferit 

AGI    Austempered Grey Iron 

ASTM    American Society for Testing of Materials 

AVGI    Austempered Vermicular-Graphite Iron 

Az    zbytkový austenit 

 

B    bainit 

B     [MPa]; modul objemové pružnosti 

BF    Bright Field = světlé pole 

BN    Barkhausen Noise = Barkhausenův šum 

BNA     Barkhausen Noise Analysis 

Br     [T]; remanentní indukce 

BSE Back-Scattered Electrons = zpětně odražené elektrony 

 

c    uhlík 

cL [m/s]; rychlost šíření podélných (longitudálních) 

ultrazvukových vln  

cR   [-]; relativní rychlost šíření ultrazvukových vln 

CSmax    Maximum Compressive Stress 

cT   [m/s]; rychlost šíření příčných ultrazvukových vln 

Cu    měď 

 

ČSN    Česká státní norma 

 

d    Depth (hloubka) 

dc LTZ    [m/s]; rozdíl rychlostí zvuku 

dE0TZ    [MPa]; rozdíl počátečních modulů pružnosti 

dHrTZ    [A/m]; rozdíl remanentních magnetizací 

DP    drsnost povrchu 

D(x)    [-]; koeficient útlumu Barkhausenova šumu 
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E     [MPa];  Youngův modul pružnosti v tahu 

EC    Eddy Current = vířivé proudy 

EBSD Electron Back-Scattered Diffraction = difrakce zpětně 

odražených elektronů 

EDS Energy-Dispersive Spectroscopy = energiově disperzní 

spektroskopie 

EF    [W/m]; Eichelbergův faktor 

E0     [MPa]; počáteční modul pružnosti 

 

F    ferit 

Feα    železo alfa 

Feγ    železo gama 

 

G     [MPa];  modul pružnosti ve smyku 

 

HB     [-]; Brinell Hardness = tvrdost podle Brinella 

Hc     [A/m]; koercitivita (koercitivní síla) 

Hr     [A/m]; intenzita remanentního magnetického pole 

HRC [-]; Rockwell Harness, C scale = tvrdost podle Rockwella, 

typ C 

HV    [-]; Vickers Hardness = tvrdost podle Vickerse 

H0     [A/m]; intenzita magnetizačního pulsu 

 

ICDD    International Centre for Diffraction Data 

Ir     [T]; remanentní polarizace 

 

JCPDS   Joint Comitee on Powder Diffraction Standards 

 

lam    lamelární (lupínkový) grafit 

LKG     litina s kuličkovým grafitem 

LLG     litina s lupínkovým grafitem 

LOM    Light Optical Microscope = světelný optický mikroskop 

LVG    litina s vermikulárním grafitem 
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M    martenzit 

M     [A/m]; remanentní magnetizace  

MFS    [Hz]; Magnetizing Frequency Signal 

Mg    hořčík 

mikron    mikrometr 

Mn    mangan 

Mo    molybden 

Mo    [N*mm]; ohybový moment 

MP    [-]; magnetoelastický parametr 

MVS    [V]; Magnetizing Voltage Signal 

 

N    [-]; demagnetizační činitel 

NDT    Non-Destructive Testing = nedestruktivní zkoušení 

Ni    nikl 

nod    nodulární (kuličkový) grafit 

 

P    fosfor 

PD    plastická deformace 

 

R     [-]; velikost odrazu akustického tlaku 

Ra    střední aritmetická odchylka drsnosti povrchu [µm] 

Re     [MPa]; smluvní mez kluzu v tahu 

REo    [MPa]; mez pružnosti v ohybu 

Rm     [MPa]; smluvní mez pevnosti v tahu 

Rmo    [MPa]; smluvní mez pevnosti v ohybu 

Rpo    [MPa]; mez kluzu v ohybu 

Rp0,2      [MPa]; smluvní mez kluzu v tahu 

Rp0,005 [MPa]; smluvní mez pružnosti v tahu 

RTG    rentgen, rentgenový/á 

Rz    absolutní výška nerovností povrchu [µm] 

 

S    síra 

SAE    Americké normy 

SE Secondary Electrons = sekundární elektrony 
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SE, Sc   stupeň eutektičnosti, stupeň sycení 

SEM Scanning Electron Microscopy = skenovací (řádkovací) 

elektronová mikroskopie 

Si    křemík 

SS    Surface Stress 

 

TSmax   Maximum Tensile Stress 

TZ    tepelné zpracování 

 

verm    vermikulární (červíkovitý) grafit 

 

WDS Wave-Dispersive Spectroscopy = energiově disperzní 

spektroskopie 

Wo    [mm3]; modul průřezu v ohybu 

 

XRD    X-Ray Diffraction = rentgenová difrakce 

 

ymax    [mm]; maximální průhyb 

yp    [-]; poměr lineárního a nelineárního průhybu 

 

Z     [MPa/s]; akustický odpor, akustická impedance 

 

3C6 310 VB 1f atd.   značení, vzorek kuličkovaný na VacuBlast, fáze 1 

3D    trojrozměrný/á 

 

αααα     [dB/m] ; součinitel útlumu 

αααα    [1/K]; teplotní koeficient délkové roztažnosti 

ε,ψ    [%]; deformace 

λ    [W/m*K]; tepelná vodivost 

µµµµ     [-]; permeabilita 

µµµµ     [-]; Poissonova konstanta 

ρρρρ     [kg/m3]; měrná hmotnost 

Θ    Theta 
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[A/m]     Ampér na metr 

[bar]     jednotka tlaku; 1 bar=100 000 Pa (pascalů) 

[dB/m]   decibel na metr 

[GPa]    gigapascal 

[kg/m 3]   kilogram na metr krychlový 

[kp/mm 2]   kilopond na milimetr čtverečný 

[ksi]     jednotka tlaku, kilopound per square inch; 1 ksi=6,89 MPa 

[m/s]  metr za sekundu 

[min]     minuta 

[mm]     milimetr; 1 mm=0,001 m (metru) 

[µm]     mikrometr, mikron; 1 µm=0,000001 m (metru) 

[MPa]    megapascal 

[MPa/s]   megapascal za sekundu 

[nm]     nanometr; 1 nm=0,000000001 m (metru) 

[p/mm 2]   počet částic na milimetr čtverečný 

[T]     Tesla 
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1.2 Úvod 
 

Izotermicky kalené litiny s kuličkovým, lupínkovým a vermikulárním grafitem 
(dále jen ADI/AGI/AVGI) jsou nejprogresivnější skupinou grafitických litin z hlediska 
hodnot mechanických vlastností. Základní hmota ve struktuře ADI/AGI/AVGI je 
podobná bainitu a sestává z jehlic feritu a uhlíkem nasyceného zbytkového austenitu 
(tzv. ausferit). Prostřednictvím vhodně volené plastické deformace (při záběru 
ozubených kol, kuličkováním, válečkováním...) lze v povrchu součásti indukovat 
přeměnu zbytkového austenitu na tvrdý martenzit. Tyto materiály tedy vynikají velmi 
příznivou kombinací pevnosti a tažnosti, dynamickou pevností a otěruvzdorností a 
jsou předurčeny k použití na náročné komponenty ve strojírenském a automobilovém 
průmyslu. Grafit obsažený ve struktuře litin snižuje hlučnost (tlumí rázy) a zlepšuje 
kluzné vlastnosti. V neposlední řadě také snižuje hmotnost odlitků. Izotermicky 
kalené litiny efektivně nahrazují zušlechtěnou litou i tvářenou ocel, plastickou 
deformací iniciovaná fázová transformace umožňuje aplikaci i ve sféře cementačních 
ocelí. Izotermicky kalené litiny jsou ekologicky příznivými, moderními materiály 
hromadně používanými na velmi namáhané strojírenské součásti, zejména v USA, 
Japonsku a Velké Británii. [1], [31] 
 

Produkce izotermicky kalených litin v ČR je nedostatečná. Optimální poměr 
mechanických vlastností (pevnosti, tažnosti, dynamické odolnosti) závisí na přesném 
dodržování parametrů výchozí struktury, složení, austenitizace a izotermického 
kalení. Různé poměry a morfologie martenzitu, uhlíkem přesyceného austenitu a 
feritu souvisí s nezvyklými průběhy fyzikálních vlastností. Dosud se je téměř nikdo 
nepokusil využít k diagnostice procesu výroby ADI/AGI/AVGI (především tepelného 
zpracování - úzkého procesního okna izotermického kalení).  
   

Náplní doktorské práce na téma Nedestruktivní strukturoskopie izotermicky 
kalených litin je získání poznatků o perspektivní technologii výroby ADI/AGI/AVGI pro 
strojírenské aplikace, návrh a realizace vzorků, izotermické kalení vzorků na dolní až 
horní ausferit, zmapování základních materiálových a fyzikálních vlastností, následné 
proměření vzorků nedestruktivními metodami (ultrazvuk, metoda magnetické skvrny) 
a navázání konkrétních mechanických vlastností na parametry nedestruktivních 
metod. 

 
Cíle práce: 

 
� Získání poznatků o vztahu strukturních parametrů a fyzikálních veličin, jež 

budou měřeny a specifikace pracovního nastavení nedestruktivních metod pro 
měření na širokém souboru izotermicky kalených odlitků z ADI/AGI/AVGI. 
Matematické modely vytvořené regresní analýzou, týkající se nejen 
strukturních parametrů, ale i normalizovaných mechanických vlastností, budou 
podkladem pro využití přístrojové techniky. Spolehlivá nedestruktivní 
strukturoskopie procesu tepelného zpracování výrazně podpoří 
reprodukovatelnost výroby odlitků z ADI/AGI/AVGI a podpoří tak zavedení 
širší produkce tohoto velmi progresivního druhu litiny v ČR.   

 
� Získání nových a prohloubení stávajících poznatků o izotermicky kalených 

litinách, především o litinách s vermikulárním grafitem (AVGI/ACGI). 
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� Prohloubení stávajících poznatků a získání nových zkušeností s metodami 
magnetické a ultrazvukové strukturoskopie - lze očekávat nemonotónní 
průběhy magnetických i akustických veličin v případě aplikace na izotermicky 
kalené litiny (viz např. obsah paramagnetického austenitu ve feromagnetické 
matrici). 
 
 Disertace byla zadána současně s podáním projektu GAČR, jenž nebyl 

podpořen. Proto experimenty pokrývají užší matici vzorků, pouze v rozsahu 240-
400°C (rozsah teoreticky „správných“ teplot) a výdr ží 2, 10 a 60 min. Plnohodnotná 
matice by obsahovala i výdrže 180 min, kdy klesá podíl Az a teploty výdrží pod 
240°C (210, 170) a nad 400°C (440, 480), kdy vznika jí přechodové struktury i v 
„procesním“ okně. 
 

Následující text (teoretická část) pojednává o výrobě, vlastnostech a použití 
izotermicky kalených litin a o principech a využití metod nedestruktivní 
strukturoskopie. V experimentální části jsou popsány a vyhodnoceny všechny 
provedené zkoušky a také je naznačen možný další postup a nejbližší perspektivy. 
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1.3 Izotermicky kalené litiny 
 
  Izotermicky kalenými litinami jsou zde míněny litiny známé jako ADI = Austempered 
Ductile Iron, AGI = Austempered Grey Iron a AVGI = Austempered Vermicular-
Graphite Iron. Austempering je  označení pro izotermické kalení, při němž vzniká 
specifická struktura – tzv. ausferit (viz 1.3.2.). Ductile Iron znamená tvárnou litinu, 
tedy litinu s kuličkovým (globulárním) grafitem, Grey Iron pak litinu šedou, což je litina 
s grafitem lupínkovým (lamelárním). Pod zkratku AVGI je zařazena litina s grafitem 
červíkovitým (vermikulárním), v některých publikacích označovaná také jako AVGCI 
(Austempered Vermicular-Graphite Cast iron), ACGCI (Austempered Compacted-
Graphite Cast Iron) aj. Zatímco izotermicky kalené litiny s kuličkovým grafitem jsou již 
běžně používány v mnoha variantách chemického složení a TZ (viz kap.1.3.4), 
izotermicky kalené litiny s červíkovitým grafitem a lupínkovým grafitem jsou materiály 
relativně nevyzkoušenými. I proto je vedle hlavního tématu v této práci věnována 
zvýšená pozornost jejich vlastnostem a potenciálu jejich aplikace. [29] 
 
1.3.1 Grafitické litiny – výchozí materiál pro ADI/ AGI/AVGI 
 
 Grafitické litiny jsou slitiny železa, uhlíku a dalších prvků, v nichž je uhlík 
vyloučen jako grafit, resp. je vázán (rozpuštěn) v základní kovové hmotě. Obsah 
uhlíku v litinách je vyšší, než odpovídá jeho maximální rozpustnosti v austenitu, tj. 
přibližně více, než 2%. Grafitické litiny krystalizují podle stabilního diagramu Fe-C, 
případně se v průběhu chladnutí (při fázových přeměnách) uplatňují oba systémy 
(stabilní i metastabilní). Vedle vyššího obsahu uhlíku mají grafitické litiny obvykle i 
větší množství příměsí (Si, Mn, P, S). Z nich nejdůležitější je křemík, který způsobuje 
změny jak v oblasti tuhnutí, tak eutektoidní transformace. Pohybuje se v množství 0,3 
– 4 %, u grafitických litin 1,4 až 4% - temperované méně, žáruvzdorné více). Litiny 
jsou proto považovány spíše za ternární slitiny Fe-C-Si. Jejich krystalizace a 
překrystalizace se řídí diagramem této soustavy, v němž stejně jako v diagramu Fe-C 
existuje stabilní rovnováha s vyššími a metastabilní rovnováha s nižšími teplotami 
fázových přeměn.  
 

 
 

Obr.1.3.1.1:  Vliv obsahu Si na litiny; a) ternární soustava Fe-C-Si; b) pseudobinární diagram 
Fe-C pro obsah 2% Si a schémata změn struktury při krystalizaci LLG; c) vliv obsahu Si na 

polohu a interval eutektoidních teplot. [1] 
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Protože je sledování fázových přeměn pomocí ternárních diagramů obtížné, 
používají se tzv. pseudobinární diagramy, které jsou sestrojeny jako řezy ternárních 
diagramů pro proměnné obsahy dvou základních složek (Fe, C) a konstantní obsah 
třetí složky (Si) - viz příklad na obr. 1.3.1.1. Pseudobinární diagram je velmi podobný 
binárnímu rovnovážnému diagramu Fe-C, ale teploty fázových přeměn jsou posunuty 
nahoru a koncentrace doleva oproti základnímu diagramu Fe-C. Také se zde 
nevyskytuje jedna konstantní eutektická teplota, nýbrž interval teplot tES1 - tES2. 
Podobně ani eutektoidní přeměna neprobíhá při konstantní teplotě, ale v teplotním 
intervalu A1,1 - A1,2. Interval obou teplot se rozšiřuje se vzrůstajícím obsahem Si. [1], 
[66], [75] 
 
 Základním kriteriem pro určení druhu grafitické litiny je tvar vyloučeného 
grafitu, podle něhož se litiny dělí: 
 

� Litina s lupínkovým grafitem (LLG, GJL, GCI) – do r. 2004 také „šedá litina“, 
obsahuje grafit ve tvaru prostorových útvarů, podobných zelné hlávce, které 
na metalografickém výbrusu mají tvar lupínků. Délka lupínků je podstatně 
větší, než jejich tloušťka, konec lupínků je ostrý. 

� Litina s kuličkovým grafitem (LKG, GJS, NCI) – do r. 2004 také „tvárná litina“, 
obsahuje grafit ve formě kuliček (ideální je dokonalá kulička, často se však 
vyskytuje grafit „nedokonale zrnitý“). 

� Litina s červíkovitým/vermikulárním grafitem (LČG, LVG, GJV, CGI) – 
obsahuje grafit, který je podobný lupínkovému, útvary jsou však kratší, tlustší 
a jejich konec bývá zaoblený. Vermikulární litina obvykle obsahuje také určité 
množství lupínkového nebo kuličkového grafitu. 

� Temperovaná litina (TL, GJM) – obsahuje grafit ve tvaru vloček. Grafitové 
vločky vznikají rozpadem ledeburitického cementitu při temperování bílé litiny. 

 
Lupínkový grafit vzniká obvykle bez jakýchkoli metalurgických zásahů. Pro 

získání kuličkového nebo vermikulárního grafitu je nutno provádět modifikaci. Tvar a 
rozložení grafitu mají zásadní vliv na mechanické vlastnosti litin. Samotný grafit má 
velmi malou pevnost. Tím, že grafit zmenšuje nosný průřez základní kovové hmoty, 
snižuje pevnost litiny. Současně  na  koncích  útvarů  grafitu  dochází  ke koncentraci 
napětí – grafit  působí  vrubovým  účinkem.  Čím  ostrohrannější  je zakončení útvarů 
grafitu, tím větší je vrubový účinek. Z tohoto hlediska je nejméně výhodný lupínkový 
grafit, naopak nejpříznivější je grafit kuličkový. Proto má LKG podstatně vyšší 
mechanické vlastnosti, než LLG. Vermikulární litina a litina temperovaná svými 
vlastnostmi leží mezi těmito krajními body. Všechny kvalitní litiny se při odlévání 
očkují pro zjemnění  a zrovnoměrnění krystalizace grafitu a potlačení ledeburitu. [1], 
[66], [75] 
 
Chemické složení, struktura a vlastnosti grafitický ch litin 
 
 Chemické složení  má vliv především na strukturu a vlastnosti litin, či na 
grafitizační schopnost při tuhnutí litiny. Jak již bylo uvedeno výše, grafitické litiny 
obsahují vedle Fe další základní prvky, legury a nečistoty: 
 

� Základními prvky jsou C, Si, Mn, P a S. Tyto prvky jsou obsaženy v každém 
druhu litin a jejich množství je pro vlastnosti litiny obvykle rozhodující. 

� Legury jsou prvky, které ovlivňují strukturu litiny a vedou ke vzniku takových 
strukturních složek,  které v nelegované  litině běžně nevznikají,  nebo pomocí 
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nich litina získává zvláštní mechanické, fyzikální nebo chemické vlastností. 
Hlavními legurami jsou V, Cr, Mo, Mn, Cu, Ni a Sn, popř. i Al a Ti. Podle 
fyzikálních a chemických vlastností mohou být litiny žáruvzdorné, 
korozivzdorné, otěruvzdorné aj. Pokud je obsah prvků menší, než je smluvní 
mez, považují se litiny za nelegované, při vyšším obsahu některého z prvků, 
za litiny legované. Mezní obsahy prvků udává ČSN 42 1241 a ČSN 42 1242. 

� Nečistoty jsou nežádoucí prvky, které se do litiny dostávají ze vsázky nebo 
během tavicího procesu. Obvykle mají negativní účinek na vlastnosti litin a 
jejich obsah má být co nejnižší (např. Pb, As, Sb, Te aj.). Účinek nečistot 
(označují se také jako „doprovodné prvky“) je u různých typů litin rozdílný - u 
LKG působí obvykle více škodlivě, než u LLG. 

 
Podle účinků na grafitizaci  se prvky dělí na: 
 

� grafitizační – před. Si, Al, Ni, Cu, C, P, Ti 
� antigrafitizační – Cr, V, Mg, Te, Ce, B, S 
� neutrální – Mn, Co, Zn 

 
Grafitizační prvky podporují tuhnutí podle stabilního systému a vyloučení 

uhlíku v podobě grafitického eutektika. Nejdůležitějším grafitizačním prvkem je Si. 
Antigrafitizační prvky podporují vznik metastabilního eutektika – ledeburitu. Důležitým 
antigrafitizačním prvkem v litinách je před. Cr, v příp. LKG i Mg.  

 
Podle účinku na strukturu  se prvky obvykle dělí na perlitotvorné (např. Sn, 

Cu), feritotvorné (před. Si) karbidotvorné (např. Mn, Cr, V, Mo) či austenitotvorné 
(Ni). Vlivy jednotlivých prvků: 
 

� Uhlík (C) – spolu s křemíkem má největší vliv na strukturu a vlastnosti litin. 
Čím více uhlíku je vyloučeno jako grafit, tím menší je stahování litiny při 
tuhnutí. Při vysokém obsahu uhlíku ale dochází ke zhrubnutí grafitu. 

� Křemík (Si) – je kromě uhlíku nejvýznamnějším prvkem v litinách. Při tuhnutí 
výrazně podporuje grafitizaci, při transformaci austenitu podporuje vznik feritu.  
(Při  nízkém obsahu  křemíku mají litiny silný  sklon k  tvorbě zákalky.)  Z vlivů 
na mechanické vlastnosti litin je významné, že křemík zvyšuje tvrdost feritu, 
snižuje tažnost  a  rázovou houževnatost.  Za nízkých teplot  křemík podporuje 
vznik křehkých lomů. Křemík má za následek zvyšování austenitizační teploty. 
To je nutno respektovat zejména při tepelném zpracování. 

� Mangan (Mn) – má při tuhnutí litiny pouze malý vliv na grafitizaci. Při obsahu 
nad 0,5 % působí mírně antigrafitizačně. Při vyšším obsahu (přibližně nad 1 
%) může podporovat vznik přechlazeného grafitu. Výrazně segreguje po 
hranicích  eutektických buněk (podporuje zde vylučování karbidů), čímž 
výrazně snižuje KC u LKG a ADI. Mangan stabilizuje ve struktuře perlit 
(zejména u tvárné litiny), zjemňuje perlit, zvyšuje pevnost litiny, tvrdost a 
odolnost proti otěru. Důležitou funkcí manganu u LLG a bílé litiny je, že váže 
síru. Minimální obsah manganu v LLG se doporučuje volit dle poměru Mn = 
1,7.S + 0,3 [%]. U tvárné a vermikulární litiny přejímá odsiřovací úlohu 
manganu hořčík nebo KVZ, obsah Mn proto může být nízký (u feritických LKG 
i pod 0,15 %). 

� Fosfor (P) – mírně podporuje grafitizaci. Fosfor se během tuhnutí výrazně 
odměšuje   do   zbylé   taveniny  a  na  hranicích  zrn  tvoří   ternární fosfidické 
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eutektikum (steadit). Fosfidické eutektikum má teplotu tuhnutí kolem 955 °C 
(tuhne tedy jako úplně poslední). Tato fáze je tvrdá a křehká a významně 
snižuje houževnatost litiny. Proto je nutné u LKG a LVG udržovat co nejnižší 
obsah fosforu (obvykle pod 0,08 % P). V LLG bývá obsah fosforu vyšší, 
obvykle 0,2 - 0,4 % P. Někdy se volí vyšší obsah fosforu z důvodu zvýšení 
otěruvzdornosti odlitků. 

� Síra (S) – v litinách nežádoucí prvek. Zdrojem síry jsou vsázkové suroviny, 
nauhličovadla a při tavení v kuplovnách koks. Síra má silný sklon k segregaci 
(tvoří sirníky železa) a při vyšším obsahu, pokud není vázána jako sirník 
manganu, zabraňuje grafitizaci a způsobuje křehkost litiny. (Vliv na grafitizaci 
je tím nepříznivější, čím nepříznivější jsou ostatní grafitizační podmínky.) Proto 
je většinou snaha udržet obsah S v litinách co nejnižší. Přednostně se váže na 
Mg, čímž ruší modifikaci LKG, LVG. Před modifikací musí mít proto litina do 
0,03 % S. 

� Měď (Cu) – mírně podporuje grafitizaci. V množství 0,5-1,5 % se používá pro 
stabilizaci perlitu v LKG, zvýšení mechanických vlastností a tvrdosti litiny. 
Zejména u LLG se s výhodou kombinuje s chromem, obvykle v poměru 
Cu:Cr=4:1, kdy se dosahuje perlitické struktury s jemným grafitem a vysokými 
mechanickými vlastnostmi. Pro legování je nutno používat velmi čistou měď 
bez příměsí prvků, které způsobují degeneraci grafitu. 

� Nikl (Ni) – má podobné účinky jako Cu - působí mírně grafitizačně, stabilizuje 
perlit, zvyšuje mechanické vlastnosti, rovněž při nízkých teplotách. Pro tyto 
účely se přidává do obsahu až 4 %. Při obsahu nad asi 18 % (za přítomnosti 
Cu již od asi 13 %) Ni stabilizuje ve struktuře austenit. 

� Chrom (Cr) – silně karbidotvorný prvek. Podporuje metastabilní tuhnutí. 
Zdrojem chromu bývají vsázkové suroviny - surové železo a zejména ocelový 
nebo litinový šrot. Chrom zjemňuje grafit, často však způsobuje vznik 
mezidendritického grafitu. Zvyšuje pevnost a tvrdost litiny. Pokud ve struktuře 
vzniknou volné karbidy, významně se zhoršuje obrobitelnost. Pro zvýšení 
mechanických vlastností se leguje obvykle v množství do 0,3-0.5 % Cr, sklon 
ke vzniku karbidů se kompenzuje mědí. Ve feritických litinách má být obsah Cr 
co nejnižší (< 0,04 %). 

� Molybden (Mo) – velmi významná, avšak velmi drahá legura. Používá se 
v kombinaci s jinými perlitotvornými prvky (zejména s Cr), a dále s Cu a Ni.  
Zvyšuje pevnost perlitické základní kovové hmoty a stabilizuje strukturu a 
vlastnosti litin za vyšších teplot. Výrazně segreguje po hranicích eutektických 
buněk - vylučování karbidů, proto silně snižuje KC a tažnost u LKG a ADI při 
obsazích nad cca 0,2%. Zvyšuje mez kluzu za tepla – viz.  litiny  EN GJS SiMo 
se zvýšenou mezí Rp0,2 a odolností vůči opalu do teploty A1, které se používají  
na kokily a výfukové trakty spalovacích motorů. Snižuje citlivost struktury na 
rychlost ochlazování, uplatňuje se proto u odlitků s nestejně tlustými stěnami. 
Leguje se v množství do maximálně 0,8-1,0 %. 

� Cín (Sn) – se používá pro stabilizaci perlitické struktury zvláště u odlitků z  
LLG, je ho však možné použít i u LKG. Pro dosažení zcela perlitické struktury 
obvykle stačí množství do 0,1 - max. 0,15 % Sn. Cín zvyšuje hustotu perlitu, 
zvyšuje pevnost a tvrdost litiny. U LKG se pro dosažení perlitické struktury 
místo Sn leguje obvykle Cu do 1-1,5 %. 

� Stopové prvky a nečistoty – dostávají se do litiny zejména ze špatně 
vytříděného šrotu. Jejich škodlivý účinek se obvykle projevuje tvorbou 
degenerovaných tvarů grafitu. Jedněmi z nejškodlivějších prvků v grafitických 
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litinách jsou olovo  (Pb) a  vizmut (Bi),  které již v koncentraci několika setin % 
způsobují degradaci lupínkového grafitu a v koncentraci několika tisícin % 
degradaci kuličkového grafitu. Škodlivý účinek má rovněž arsen (As), 
kadmium (Cd) a další prvky. Škodlivý účinek je vždy výraznější u LKG. 

� Titan -  potlačuje modifikační působení Mg. Vyskytuje se ve speciálních 
modifikátorech pro LVG. Váže se s uhlíkem na jemné karbidy rovnoměrně 
vyloučené v matrici – snižuje trvanlivost břitů obráběcích nástrojů. 

� Kovy vzácných zemin (KVZ) – např. Ce, Yt aj. Podporují modifikační účinek. 
Jako modifikátory se používají pro LVG. 

[1], [66], [75]  
 

Struktura  grafitických litin je tvořena grafitem a kovovou hmotou  (matricí). 
Grafit  je krystalická forma uhlíku. Druhy grafitu podle způsobu vzniku jsou: 
 

� Eutektický (lupínkový, kuličkový, červíkovitý) – vzniká při tuhnutí eutektika. 
S austenitem tvoří tzv. grafitické eutektikum. 

� Primární - vzniká jako primární fáze při tuhnutí nadeutektických grafitických 
litin. Má tvar hrubých lupínků a při dostatečně pomalém tuhnutí odlitku nebo 
při odstátí litiny v pánvi vyplouvá na hladinu kovu a tvoří grafitický šum. U 
silnostěnných odlitků může zůstat uzavřen především v horních partiích stěn. 
Primární grafit ve struktuře litiny má nepříznivý vliv na její mechanické 
vlastnosti. 

� Grafit, vznikající rozpadem metastabilních složek při tepelném zpracování 
(temperování, žíhání na odstranění karbidů). 

 
Grafit, který vzniká v důsledku snižování rozpustnosti uhlíku v austenitu a při 

eutektoidní transformaci podle stabilního systému se obvykle připojuje k již 
existujícím útvarům grafitu a netvoří zvláštní fázi. [1], [66], [75] 
 

 
 

Obr.1.3.1.2:  Grafit v litinách; a) tvar, b) rozložení, c) velikost. [75] 
 

Jak již bylo naznačeno, typ grafitu se posuzuje především podle tvaru na 
metalografickém výbrusu.  Tvar grafitu se hodnotí  podle  normy ČSN EN ISO 945  
která, stejně jako dříve ČSN 420461, zařazuje grafit do 6 tříd (obr.1.3.1.2a):  

21 



I  lupínkový grafit 
� II pavoučkový grafit 
� III červíkovitý grafit 
� IV vločkový grafit 
� V  nedokonale zrnitý grafit 
� VI  pravidelně zrnitý grafit  

 
Z nich tvary II a V jsou nežádoucí. Grafit může být ve struktuře rozložen ve 

formě pravidelných, stejnoměrně velkých útvarů, nebo nerovnoměrně, kdy tvoří 
útvary nestejně velké nebo místně nahromaděné. Rozložení grafitu podle normy 
ČSN 420461 se hodnotí podle etalonové řady, rozdělené do 5 tříd (obr.1.3.1.2b): 
 

� A  rovnoměrné rozložení 
� B  růžicovité rozložení 
� C  smíšené rozložení 
� D  mezidendritické neusměrněné rozložení 
� E  mezidendritické usměrněné rozložení 

 
Z hlediska vlastností litin je optimální rozložení typu A - grafit rovnoměrně 

rozložený, se stejnoměrnou velikostí. Nepravidelné rozložení a výskyt hrubých 
grafitových útvarů je příčinou horších mechanických vlastností. Typy grafitu D a E se 
nazývají též jako přechlazený grafit, vznikají při nedostatku krystalizačních zárodků a 
při rychlém ochlazování a jsou přechodem od stabilního k metastabilnímu tuhnutí.  
Velikost lupínků/červíků se podle normy ČSN 420461 hodnotí pouze jejich délkou 
(obr.1.3.1.c). Velikost (disperzita) kuličkového grafitu také podle počtu kuliček na 
mm2 plochy výbrusu (obvykle 80-500 kuliček/mm2). Z hlediska mechanických 
vlastností je u všech typů litin výhodný jemnozrnný grafit, vyloučený ve formě 
drobných lupínků nebo kuliček. Zejména přítomnost hrubých lamel grafitu významně 
snižuje mechanické vlastnosti litiny. [1], [66], [75] 

 
 Základní kovovou hmotu  (matrici) v nelegovaných grafitických litinách za 
normální teploty tvoří ferit, perlit a jejich kombinace. Legováním nebo tepelným 
zpracováním lze získat rovněž austenit, martenzit nebo bainit (ausferit). Struktura 
základní kovové hmoty závisí na: 

 
� chemickém složení litiny 
� rychlosti ochlazování v průběhu tuhnutí a chladnutí 
� stavu krystalizačních zárodků 
� tepelném zpracování. 

 
Ferit vzniká při eutektoidní transformaci austenitu podle stabilního diagramu. 

Vznik feritu tedy podporuje pomalé ochlazování. Ferit je měkký, tvárný, má relativně 
nízkou pevnost, je dobře obrobitelný a v litinách je nositelem houževnatosti. Na 
vlastnosti feritu mají značný vliv legury a doprovodné prvky.Všechny přísady zvyšují 
tvrdost a pevnost feritu a mají také vliv na jeho houževnatost. Poměrně významné je 
snížení houževnatosti feritu s rostoucím obsahem křemíku. 
 

Perlit je eutektoid vzniklý rozpadem austenitu podle metastabilního systému. 
Je tvořen feritem a perlitickým cementitem,  který mu dodává větší pevnost a tvrdost, 
než má ferit.  Perlit  má dvě morfologické formy  -  lamelární a globulární.  Lamelární 
 

22 



perlit - (v odlitcích obvyklá forma - vzniká při běžném chladnutí odlitků), je tvořen 
lamelami feritu a cementitu, které rostou rovnoběžně vedle sebe. Z jednoho zrna 
austenitu obvykle vzniká několik zrn perlitu s rozdílnou orientací lamel. Globulární 
perlit vzniká sbalením lamel cementitu při sferoidizačním žíhání. Litiny s globulárním 
perlitem mají ve srovnání s perlitem lamelárním lepší obrobitelnost. Ve srovnání s 
feritem má perlit vyšší pevnost a tvrdost, horší plastické vlastnosti, horší 
obrobitelnost, vyšší odolnost proti opotřebení.  Perlit je v litinách nositelem pevnosti a 
tvrdosti (Rm asi 800 MPa, HB cca 280). Vlastnosti perlitu významně závisí na 
"hustotě perlitu" dané jeho dispersitou. Dispersita je určena vzdáleností dvou 
sousedních lamel feritu. Čím hustší je perlit, tím vyšší jsou mechanické vlastnosti. 

 
Austenit je v nelegovaných litinách stabilní jen při nadeutektoidních teplotách. 

V odlitcích se vyskytuje pouze v legovaných litinách (před. Ni – nad 18%) nebo jako 
zbytkový austenit po tepelném zpracování. 

 
Martenzit vzniká bezdifúzním rozpadem austenitu při kalení nelegovaných 

nebo legovaných litin, v legovaných litinách někdy přímo v litém stavu. Martenzitické 
litiny se používají jen výjimečně, martenzit je velmi tvrdý (až nad 1000 HV) a křehký.  

 
Bainit vzniká jako licí struktura v litinách legovaných zejména Mo a Ni, u 

nelegovaných litin při tepelném zpracování (ausferit). Litiny s bainitickou strukturou 
mají vysokou pevnost a tvrdost při poměrně dobrých plastických vlastnostech. 

 
Dalšími strukturními složkami grafitických litin, vesměs nežádoucími, jsou: 

 
� Fosfidy – vznikají v důsledku malé rozpustnosti P v Fe a vylučují se po 

hranicích zrn jako ternární fosfidické eutektikum Fe3P, zvané steadit. Ve 
struktuře se vyskytuje již při 0,1% P. Steadit má teplotu tuhnutí až kolem 
950°C a díky tomu významn ě zlepšuje zabíhavost litiny, je však velmi tvrdý a 
křehký a vzhledem k nepříznivému vyloučení na hranicích zrn významně 
snižuje dynamické vlastnosti litin a je tedy velmi nežádoucí. 

� Sirníky – vznikají v důsledku omezené rozpustnosti S, která segreguje 
k hranicím zrn, kde spolu s Fe tvoří sirník železa FeS, s teplotou tuhnutí až 
kolem 925°C. Sí ťoví FeS významně zvyšuje křehkost litiny. Za přítomnosti 
některých dalších prvků, před. Mn, vznikají sirníky těchto kovů (př. MnS) uvnitř 
zrn, což je příznivější než FeS na hranicích a negativní vliv S je takto omezen. 

� Karbidy – vznikají za přítomnosti karbidotvorných prvků, nejčastěji Cr. V 
běžných nelegovaných litinách mohou vznikat i karbidy, obsahující Mn - 
(Fe,Mn)3C, hlavně na hranicích zrn. V nelegovaných litinách je výskyt karbidů 
nežádoucí, neboť zvyšují křehkost a výrazně zhoršují obrobitelnost. Jejich 
vzniku se zabraňuje zvýšeným očkováním, u hotových odlitků se odstraňují 
žíháním. 
 
Základní kovová hmota nelegovaných grafitických litin je obvykle tvořena 

feritem a perlitem. Podle podílu obou složek se struktura označuje jako feritická, 
feriticko-perlitická nebo perlitická. [1], [66], [75] 

 
Litiny jsou materiálem, u kterého, vedle chemického složení, má velký vliv na 

krystalizaci   a   vlastnosti  odlitků   i  rychlost   ochlazování .    Rychlé    ochlazování 
podporuje vznik metastabilní struktury (zákalky, karbidů) a vznik perlitu. V důsledku 
citlivosti litiny k rychlosti ochlazování  vzniká  r ůzná  struktura  a různé mechanické 
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vlastnosti v tenkých a tlustých st ěnách odlitk ů. V tlustých stěnách je více feritu a 
jsou v nich nižší mechanické vlastnosti, než tenkých stěnách téhož odlitku. Údaje o 
vlastnostech litin se proto musí vždy vztahovat ke konkrétní tloušťce stěn. Souvislost 
mezi chemickým složením a strukturou pak udávají strukturní diagramy.  [75] 

 
 Velká variabilita struktury grafitických litin má za následek i velmi široké 

spektrum mechanických vlastností . Hodnotí se především: 
 
� pevnost - mez pevnosti v tahu Rm, u LKG a LVG rovněž mez kluzu RP0,2 
� plastické vlastnosti - tažnost Ax, hodnotí se před u LKG a LVG 
� dynamické vlastnosti – nárazová práce 
� tvrdost – zpravidla hodnota tvrdosti HB nebo HV 
 

 Mezi pevností a tažností litin (resp. rázovou houževnatostí) platí nepřímá 
úměrnost – materiály s vysokou pevností mají obvykle nižší tažnost a rázovou 
houževnatost. U nelegovaných litin je nositelem pevnosti perlit, nositelem plastických 
vlastností a houževnatosti ferit. Tvrdost litin závisí zejména na struktuře základní 
kovové hmoty a její disperzitě. Čím jemnější je perlit, tím vyšší bývá tvrdost. 
Orientační hodnoty tvrdosti a poměry pevnosti a tažnosti základních litin jsou 
znázorněny na obr.1.3.1.3. [1], [66], [75] 
 

 
 

Obr.1.3.1.3:  Mechanické vlastnosti (grafitických) litin. [75] 
 

 S teplotou se mechanické vlastnosti mění až nad cca 400°C, p ředevším 
pevnost nad 450°C prudce klesá. Tažnost se s teplot ou snižuje na minimum kolem 
400-500°C, pak se rychle zvyšuje. P ři dlouhodobém zahřátí na teploty nad 450-
500°C dochází pozvolna ke sferoidizaci perlitického  cementitu a posléze k jeho 
rozpadu na ferit a grafit. Při teplotách nad asi 550-600°C se tento proces zna čně 
zrychluje. Při teplotách nad cca 650°C dochází ke zvýšení oxidac e litiny. Zpočátku 
oxiduje hlavně ferit, nad 700°C pak i grafit. Oxidace postupuje d o objemu kovu podél 
útvarů grafitu, v LLG je proto oxidace litiny podstatně rychlejší, než v LKG, kde jsou 
jednotlivé částice grafitu navzájem odděleny. Ve struktuře s hrubým grafitem 
postupuje oxidace rychleji, než v litině s grafitem jemným. Vnitřní oxidace má spolu 
se změnami struktury za následek zhoršení mechanických vlastností (v pokročilém 
stadiu až jejich úplnou degradaci) a tzv. "růst" litiny. Zvýšení odolnosti litiny proti 
oxidaci a růstu se dosáhne zjemněním struktury a legováním zejména Cr, a dále Cu, 
Ni, Mo a jejich kombinací. [1], [66], [75] 

 
Fyzikální vlastnosti  litin jsou ovlivněny přítomností grafitu ve struktuře, jeho 

tvarem a druhem základní kovové hmoty. Důležitými vlastnostmi, podle kterých se 
litiny často hodnotí a kterými se litiny značně liší od oceli jsou: 
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� Měrná hmotnost - snižuje se s rostoucím množstvím vyloučeného grafitu. Je 
přibližně o 10 % nižší, než hustota ocelí, za normální teploty obvykle v 
rozmezí 7100 - 7300 kg/m3. 

� Tepelná vodivost - souvisí s tvarem a množstvím vyloučeného grafitu a je 
podstatně vyšší, než tepelná vodivost ocelí. Čím více je ve struktuře grafitu, 
tím větší je tepelná vodivost. Vodivost LLG s hrubým grafitem je vyšší, než 
litiny s grafitem jemným, tepelná vodivost LLG je vyšší, než LKG. Tepelná 
vodivost LLG  je v mezích 45-52 W/m*K, u LKG přibližně 32-38 W/m*K. 

� Součinitel tepelné roztažnosti - je u grafitických litin menší, než u oceli a běžně 
se pohybuje v rozmezí 10-13.10-6 K-1. Dobrá tepelná vodivost, nižší modul E a 
menší tepelná roztažnost, než má ocel, vede ve srovnání s ocelí na odlitky ke 
vzniku menších teplotních pnutí, menšímu tepelnému borcení odlitků a 
k dobré odolnosti proti tepelným šokům. 

� Útlum - jedna z nejvýznamnějších fyzikálních vlastností litin. Tato vlastnost 
charakterizuje schopnost materiálu tlumit mechanické vibrace. Vysoký útlum 
mají hlavně feritické LLG s hrubým lupínkovým grafitem. Útlum LKG je 
podstatně menší, přesto však tyto litiny pohlcují až 10 x větší energii, než 
oceli, viz obr.1.3.1.4.  

� Počáteční modul pružnosti E0 - vyjadřuje tuhost litin; přesně specifikuje vliv 
tvaru, velikosti a množství grafitu na oslabení tuhosti „ocelové“ matrice. Podle 
jeho hodnot lze např. jednoznačně rozlišit jednotlivé jakosti LLG. 

� Eichelbergův faktor EF – hodnotí (umožňuje porovnávat) odolnost vůči teplotní 
únavě zcela různých materiálů. Litiny (zejména AVGI) dosahují  nejvyšších 
hodnot EF ze slitin železa. 
 

[ ]1−⋅
⋅
⋅= mW
E

Rm
EF

α
λ

  (1.3.1.1)  [90] 

 
λ...tepelná vodivost [W/m*K]; α…teplotní koeficient délkové roztažnosti [1/K];  

Rm…mez pevnosti v tahu [MPa]; E…modul pružnosti v tahu [MPa] 
 [1], [66], [75] 

 
 

Obr.1.3.1.4:  Útlum vibrací ve slitinách Fe-C. [75] 
 
Litina s lupínkovým grafitem (LLG, GJL, GCI) 
 

Litina s lupínkovým grafitem (také označ. jako šedá), obsahuje grafit ve tvaru 
prostorových útvarů, podobných zelné hlávce, které na metalografickém výbrusu mají 
tvar lupínků. Délka lupínků je podstatně větší, než jejich tloušťka, konec lupínků je 
ostrý. Kovová matrice je zpravidla feriticko-perlitická. Normalizovány jsou jakosti LLG 
s pevností v tahu 100 až 350 MPa dle EN ČSN 1561.  Rozmezí pevnosti v každé 
třídě je omezeno intervalem mezi nominální pevností Rm a hodnotou Rm + 100 MPa. 
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Původní norma ČSN 42 2410 až 35 kromě minimálních zaručovaných hodnot Rm 
přiřazuje každé jakosti a tloušťce stěn (s klesající tloušťkou hodnoty mech. vl. rostou) 
pásmo tvrdosti HB a střední hodnotu E0. Norma EN ČSN přiřazuje pásmo 
nepočátečního modulu pružnosti E (závisí na zatížení – s rostoucím zatížením E 
klesá) a zaručuje pouze maximální hodnoty HB. 

 
Mechanické vlastnosti LLG jsou ovlivněny kromě tvaru, velikosti a množství 

grafitu především chemickým složením a rychlostí ochlazování (dáno před. tloušťkou 
stěny odlitku a materiálem formy).  Tyto dva faktory určují zejména konečnou podobu 
matrice litiny (podíl feritu a perlitu, popř. vznik ledeburitu) a tím i mechanické 
vlastnosti – viz obr. 1.3.1.5. Chemické složení ovlivňuje také polohu eutektického 
bodu. Tu v případě LLG určuje tzv. stupeň eutektičnosti SE (také stupeň sycení Sc), 
který se vypočítává ze vztahu zahrnujícího obsah jednotlivých prvků – viz vzorec 
(1.3.1.2). Vlastnosti, chemické složení a strukturu některých (nelegovaných) LLG 
znázorňuje tab. 1.3.1.1. 

 

 
 

Obr.1.3.1.5:  Vliv chemického složení a rychlosti ochlazování na strukturu a vlastnosti LLG;  
a) Sippův diagram – vliv na strukturu, b) vliv na pevnost a tvrdost [1] 

 

PSi

C
SE

%275,0%312,03,4

%

⋅−⋅−
=    (1.3.1.2)  [1] 

 
SE=1…eutektická litina, SE<1…podeutektická litina, SE>1…nadeutektická litina 

 
LLG má díky tvaru grafitu nejhorší plastické vlastnosti (téměř žádnou tažnost) 

v porovnání s ostatními litinami. Způsobuje to vysoká koncentrace napětí, které se 
hromadí na ostrých hranách lupínků. Na druhé straně se lupínky projevují pozitivně 
zvýšením schopnosti útlumu (viz obr.1.3.1.4) a tím snížením citlivosti na účinek 
vrubů. Skutečnost, že je grafit téměř spojitý rozvětvený útvar se projevuje kladně na 
slévárenských  vlastnostech, které jsou s ohledem na vynikající zabíhavost (blízko 
eutektického bodu)  a  s relativně malým sklonem k smršťování nejlepší z grafitických 
litin. Grafitické litiny a LLG obzvlášť mají také lepší tepelnou vodivost než oceli – opět 
díky tvaru grafitu (spojitý a rozvětvený).  Krom tvaru grafitu je velmi důležitá  disperze 
(velikost a počet) grafitických částic – čím je větší (velký počet malých částic), tím 
větší je i pevnost litiny. Ke zlepšení disperze grafitu se využívá očkování, tedy 
vnášení grafitizačních zárodků do tekutého kovu. 
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Tab.1.3.1.1:  Vlastnosti a složení nelegovaných LLG. [75] 
 

 
 

Podle použití lze LLG rozdělit do tří skupin: 
 

� Pro běžné použití - očkované litiny typu EN GJL-100 a EN GJL-150. Tyto litiny 
jsou vhodné na tenkostěnné odlitky s tloušťkou stěny od 4 do 30 mm, nebo na 
odlitky, u kterých se nepožaduje záruka mechanických vlastností. Používají se 
pro výrobu součásti pecí, kotlů, roštů, odlitky na smaltování, vodovodní 
tvarovky, části textilních či zemědělských strojů, kanálove poklopy, mříže, 
apod. 

� Se zaručenými mechanickými vlastnostmi - litiny EN GJL-200 a EN GJL-250. 
Jsou obvykle očkované 75 % ferosiliciem (FeSi75). Odlévají se z nich odlitky, 
u kterých se požaduje záruka mechanických vlastností (pevnost v tahu a 
tvrdost). Nejčastěji se používají v automobilovém a strojním průmyslu. Jsou 
vhodné na převodové skříně, stojany lisů, soustruhy, frézky, motorové vložky, 
ozubená kola, bloky motorů, hlavy válců, písty, kompresorové válce, 
řemenice,aj. 

� S vysokou pevností – např. EN GJL-300 a EN GJL-350. Obvykle se označují 
jako jakostní litiny. Používají se na stojany pevných lisů a obráběcích strojů, 
armatury, písty těžkých kompresorů, velká ozubená kola apod. 

[1], [66], [75] 
Litina s kuli čkovým grafitem (LKG, GJS, NCI) 
 

Litina s kuličkovým (zrnitým) grafitem (tvárná litina) obsahuje ve struktuře grafit 
vyloučený v podobě kuliček a matrici se strukturou perlitickou, se směsí perlitu a 
feritu a se strukturou čistě feritickou. Tvaru kuličkového grafitu se dosahuje 
modifikací pomocí Mg (čistý nebo ve slitině) nebo KVZ (před. Ce). V případě 
modifikace hořčíkem musí následovat grafitizační očkování, neboť tento stabilizuje 
karbidy. Chemické složení LKG je eutektické až nadeutektické, přibližně v rozmezí 
CE = 4,2-4,7 a volí se především v závislosti na směrodatné tloušťce stěn odlitků, dle 
požadované  matrice  –  konkrétní obsahy jednotl. prvků uvádí tab.1.3.1.2.  Původně 
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jsou LKG normalizovány dle ČSN 42 2303 až 08. Podle EN ČSN 1563 jsou 
normalizovány nelegované GJS s pevností v tahu 350-900 MPa. Od r. 2013 je 
normalizována skupina GJS se  zvýšenou tažností zvýšením obsahu Si (LKG se Si 
zpevněným feritem) a skupina žárupevných GJS SiMo s vysokým obsahem Si a 
legurou Mo. Základní mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tab. 1.3.1.3. 
 
Tab.1.3.1.2:  Chemické složení LKG. 
 

Struktura  %C %Si %Mn %P %S %Mg 
F v litém stavu nebo po feritizačním žíhání <4.00 <2.5 <0.2 <0.05 <0.01 0,03-0,06 
F/P v litém stavu nebo po žíhání <4.00 1,7-2,8 <0.3 <0.01 <0.01 0,03-0,06 
P v litém stavu nebo po normalizač. žíhání <4.00 1,7-2,8 0.5-0,25 <0.01 <0.01 0,03-0,06 

 
Mechanické vlastnosti jsou závislé především na struktuře základní kovové 

hmoty (poměr F/P) a na množství, velikosti a druhu grafitu (dokonale a nedokonale 
zrnitý). Litiny s feritickou strukturou mají velmi dobré plastické a dynamické vlastnosti, 
perlit způsobuje zvýšení pevnosti a tvrdosti. Zvýšení podílu perlitu se dosahuje při 
vyšším obsahu Mn nebo pomocí legur, stabilizujících perlit (zejména Cu). U LKG je 
nutno udržovat co nejnižší obsah fosforu, karbidotvorných prvků a dalších nečistot.  

 
Tab.1.3.1.3:  Struktura a mechanické vlastnosti nelegovaných LKG. [75] 
 

 
V porovnáni s LLG mají LKG vyšší pevnost, modul pružnosti, tvrdost (P 

matrice), tažnost a nárazovou práci (F matrice) apod. Tyto litiny se legují převážně 
z důvodů  zlepšení konkrétní mechanické vlastnosti, zvýšení odolnosti vůči oxidaci či 
aby byla spolehlivě dosažena požadovaná struktura v litém stavu, popř. po TZ. LKG  
jsou v současnosti nejpoužívanějšími litinami a jsou někdy používány místo ocelí na 
odlitky. Úspory, které tyto litiny přinášejí, nejsou zanedbatelné (úspora energie při 
tavení, úspora kovu) a mají některé vlastnosti lepší než oceli (menší měrná 
hmotnost, dobré kluzné vlastnosti, tlumicí vlastnosti, lepší slévárenské vlastnosti, 
lepší obrobitelnost apod.). Podle použití je možno rozdělit LKG do tří skupin: 
 

� Litiny pro běžné použití - pracují i při nízkých teplotách např. EN GJS350-22, 
EN GJS400-15 a EN GJS400-18. Jsou vhodné na odlitky dynamicky 
namáhané, u kterých se požaduje záruka mechanických vlastností a hlavně 
vysoké plastické hodnoty i při nízkých teplotách (např.– 50 °C). 
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� Litiny pro běžné použiti pro práci za nízkých teplot - EN GJS500-7, EN 
GJS600-3. Tyto litiny jsou vhodné na odlitky dynamicky namáhané, v 
automobilovém a strojním průmyslu, jako jsou vačkové a klikové hřídele, dále 
součástky na převodové skříně, motorové vložky a ozubena kola. 

� Litiny s nejvyšší pevnosti - EN GJS700-2, EN GJS800-2 a EN GJS900-1. 
Většinou jsou to velmi mechanicky a dynamicky namáhané litiny, využívané  v 
automobilovém a strojním průmyslu. 

[1], [66], [75] 
 
Litina s červíkovitým grafitem  (LVG, GJV, CGI) 
 
 Tato litina není dosud v ČR normalizována, je však normalizována podle ISO 
16112. Tvoří přechod mezi litinou s lupínkovým a kuličkovým grafitem – viz obr. 
1.3.1.6. Obsahuje grafit, který je podobný lupínkovému, útvary jsou však kratší, 
tlustší a jejich konec bývá zaoblený. 
 

 
 

Obr.1.3.1.6:  Porovnání morfologie litin s lupínkovým (1), vermikulárním (2) a kuličkovým 
grafitem; a) mikrostruktura - metalografický výbrus, b) grafit – SEM [76] 

 
 „Korálovitá“ morfologie grafitických částic, spolu s jejich zaoblenými hranami a 

nepravidelným, hrbolatým povrchem, zajišťují vysokou adhezi mezi grafitem a 
železnou matricí, zároveň také potlačuje iniciaci a šíření trhlin. To je také důvod, proč 
jsou mechanické vlastnosti LVG o tolik vyšší, než u LLG a blíží se spíše LKG. 
Zároveň si ale LVG uchovává dobrou tepelnou vodivost, která je vlastní šedé litině 
(podlouhlé částice grafitu). Vermikulární litina obvykle obsahuje také určité množství 
kuličkového grafitu. Viz obr. 1.3.1.7. 
 

 
 

Obr.1.3.1.7: Mikrostruktura LVG; a) z metalografického výbrusu – LVG s 10% kuliček,  
b) „korálovitá“ morfologie vermikulárního grafitu ze SEM. [76] 
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Výroba LVG je podobná výrobě LKG, vyžaduje matrici s nízkým obsahem S 
(která by se vázala na Mg) a červíkovitý (vermikulární) grafit vzniká v litině přísadou 
modifikátoru jako kuličkový grafit. Buď po „nedokonalé modifikaci“ - při malém 
množství modifikační přísady (běžně cca 0,004-0,014% Mg, cca 0,01-0,06% KVZ), 
které není dostatečné pro vytvoření kuliček, a/nebo se přidávají prvky, které brání 
vzniku kuličkového grafitu (př. Ti).  

 
Chemické složení je přibližně eutektické, norma ISO 16112 uvádí obsahy 

prvků vždy pro určitý obsah perlitu a kuliček grafitu ve struktuře – viz např. 
tab.1.3.1.6. 

 
 Struktura matrice je obvykle feritická nebo feriticko-perlitická. Mechanické 

vlastnosti se pohybují mezi vlastnostmi LLG a LKG, hodnoty jsou opět ovlivněny 
množstvím perlitu a kuliček grafitu ve struktuře (př. pevnost a tvrdost se s obsahem P 
zvyšuje, zároveň ale klesá tažnost) – viz tab.1.3.1.4 a 1.3.1.5. Rychlejší ochlazování 
podporuje vznik kuliček grafitu a jemného perlitu, čímž se zvyšují mechanické 
vlastnosti. Např. odlitky z LVG obsahující 10% kuliček v tlustých stěnách (cca nad 6-
8 mm), mohou zároveň v tenkých stěnách obsahovat až 60% kuliček. To se 
s výhodou využívá např. u odlitků, jako jsou bloky motorů – v tenkostěnných částech 
(žebrování, kryt klikové skříně apod.), které jsou zároveň namáhány teplem. 
 
Tab.1.3.1.4:  Fyzikální a mechanické vlastnosti LVG s 10% kuliček, pro různý obsah perlitu 
ve struktuře – normalizované litiny dle ISO 16112. [76] 
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Tab.1.3.1.5:  Mechanické vlastnosti LVG s 90% perlitu, pro různý obsah kuliček ve struktuře 
– normalizované litina GJV 450 dle ISO 16112. [76] 
 

 
 

Tab.1.3.1.6:  Typické rozsahy chemického složení pro obsah kuliček ve struktuře 0-20%  a 
různé obsahy perlitu – normalizované litiny dle ISO 16112. [76] 
 

 
 

Ačkoli LVG nedosahuje takových pevností jako LKG, má zase vynikající 
slévatelnost, tepelnou vodivost a obrobitelnost. Odolnost proti únavovému 
poškozování kovů je dvakrát vyšší, než u šedé litiny (snížený vrubový efekt daný 
zaoblením   grafitu).   Díky   své   vyšší   pevnosti   nahradila   LVG   konvenční   LLG 
v aplikacích jako jsou skříně převodovek či diferenciálů, setrvačníky,  brzdové  bubny 
aj., tedy tam, kde jsou požadovány lehčí a pevnější materiály, které jsou schopny 
absorbovat více energie. Litina s červíkovitým grafitem dosahuje z ocelí a litin 
nejvyšší hodnoty tzv. Eichelbergova faktoru (EF), jehož velikost  poměřuje odolnost 
materiálů vůči teplotním cyklům. (Mechanická napětí vytvořená při nerovnoměrném 
ochlazování a ohřevu různých partií jedné součásti mohou vést k trvalým deformacím 
za dané teploty a pak k tepelné únavě. Čím vyšší je hodnota EF, tím je materiál vůči 
tepelné únavě odolnější.) LVG je vhodná pro tepelně namáhané odlitky jako jsou 
kokily, bloky motorů a hlavy válců, brzdové čelisti, výfuková potrubí, skříně 
turbodmychadel apod. [1], [75], [76], [90]   

 
1.3.2 Výroba izotermicky kalených litin 
 

Krom legování je právě tepelné zpracování, jmenovitě izotermické kalení další 
vhodnou možností, jak zvýšit užitné vlastnosti litin. V současné době jsou již 
podrobně zmapovány a předepsány parametry výchozího chemického složení a 
struktury i podmínky tepelného zpracování pro izotermicky kalenou litinu 
s kuličkovým grafitem (ADI). Tato litina je ve světě široce používána v mnoha 
variantách složení, zpracování a vlastností, v celé řadě rozličných aplikací (viz kap. 
1.3.4). Základní poznatky shrnuje norma ČSN EN 1564. Naproti tomu izotermicky 
kalené litiny s lupínkovým grafitem (AGI) a vermikulárním grafitem (AVGI) byly 
popsány jen v několika málo studiích, které zahrnovaly vždy jen omezený rozsah 
variant chemického složení a tepelného zpracování, např. pro konkrétní aplikaci. 
Podmínky pro jejich výrobu a jejich plný potenciál tedy nejsou ještě dobře známy. 
 
 
 

31 



Výchozí struktura, chemické složení 
 
   Výchozím materiálem  pro ADI/AGI/AVGI je feritická nebo feriticko-
perlitická litina  s lupínkovým, červíkovitým nebo kuli čkovým grafitem . Pokud je 
matrice  perlitická, odlitek se hůře obrábí, ale lépe austenitizuje (kratší difuzní dráhy - 
kratší výdrž na austenitizační teplotě). Pokud je feritická, odlitek se velmi dobře 
obrábí (podstatně výkonnější obrábění než u oceli), ale je nutno volit delší 
austenitizační ohřev. [50] 
 

Grafit  ve výchozích litinách má mít optimální tvar (před. LKG) a velikost a 
částice grafitu musí být ve struktuře pravidelně rozloženy. Jemná disperze a 
rovnoměrné rozložení grafitu je základní podmínkou maximálního využití matrice. 
Kuličky grafitu ve výchozí LKG pro výrobu ADI by neměly mít odchylky od kulovitého 
tvaru převyšující 20%. Výchozí LVG pro výrobu AVGI by zase neměla ve struktuře 
obsahovat více jak 20-25% kuličkového grafitu, což je obtížné především u 
tenkostěnných odlitků. Všechny litiny by měly obsahovat dostatečně malé částice 
grafitu v co největším počtu. V případě ADI se udává minimálně 160 částic/mm2.  Pro 
AGI a AVGI dosud nejsou doporučeny konkrétní parametry (před. délky a hustoty 
lupínků/červíků), grafit však nepochybně musí být co nejjemnější a rovnoměrně 
rozložený (pro AGI např GI - A vel. 5-6), aby mělo izotermické kalení kýžený efekt. 
[2], [3], [33], [67] 

 
Těmto požadavkům je třeba přizpůsobit i chemické složení  – především 

obsah základních prvků C a Si, který je třeba určit se zohledněním tlouštěk stěn tak, 
aby průběh eutektické reakce byl blízký optimálnímu, při kterém vzniká velké 
množství malých a v případě LKG pravidelných částic grafitu. Zároveň se tak 
minimalizuje možnost výskytu ledeburitického cementitu. Viz kap. 1.3.1. 
Karbidotvorné prvky, před. Mn, ale i Mo segregují během tuhnutí po hranicích zrn a 
snižují tažnost a houževnatost. Prvky jako Cu, Ni mají zase vyšší koncentrace hned 
vedle částic grafitu v porovnání s oblastmi mezi zrny matrice (podobně jako Si). 
Legury Mo a Ni, resp. Cu  se do výchozích litin přidávají proto, že posouvají začátek 
izotermického rozpadu k delším časům a zvyšuje se tak prokalitelnost. Obvykle se 
maximální prokalitelnost na bainit u nelegované litiny pohybuje okolo 13-15 mm 
tloušťky stěny. Mn nemá narozdíl od Mo žádný vyvažující pozitivní vliv a jeho obsah 
coby karbidotvorného prvku by měl být ve výchozích litinách max. 0,2%. Obsah 
karbidotvorných prvků má díky jejich segregaci do mezizrnných prostor negativní vliv 
také na obrobitelnost odlitků. Samozřejmostí je co nejnižší obsah prvků jako jsou P a 
S, minimum nečistot a pórů, především v blízkosti povrchu. [33], [67], [75], [78] 

 
Izotermické kalení, výsledná struktura 
 

Výsledná struktura  vzniká izotermickým rozpadem austenitu v bainitické 
oblasti . Schema izotermického kalení litin je na obr.1.3.2.1. 
 
   Austenitizace  by měla probíhat v inertní atmosfé ře, aby se zabránilo vzniku 
nežádoucího oduhličení povrchu.  Austenitizační teplota se pohybuje v intervalu 820-
950°C  – podle % Si v litině a podle požadavků na stupeň nasycení austenitu uhlíkem 
z částic grafitu. V případě  požadavku  na  vyšší  tvrdost  a  otěruvzdornost  při dané 
pevnosti se volí teplota blíže k horní hranici. Vyšší hodnoty tažnosti se zase dosahují 
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při nižším obsahu uhlíku v austenitu, v takovém případě se i teplota austenitizace volí 
nižší. Ohřev na austenitizační teplotu (úsek A-B) by měl probíhat rychlostí mezi 100-
200°C/hod. Doba výdrže na austenitiza ční teplotě (úsek B-C) je 0,5-2 hodiny , dle 
výchozí struktury F/P. 

 
Obr. 1.3.2.1:  Schema průběhu TZ izotermicky kalených litin [82] 

 
Po austenitizaci následuje rychlé ochlazení (úsek C-D) - zakalení obvykle do 

solné lázn ě o teplotě v intervalu 240-400°C  (dle požadavků na mechanické 
vlastnosti) s optimální výdrží 0,5-4 h (dle typu litiny ADI/AGI/AVGI a výšky 
izotermické teploty, úsek D-E), kdy se vyloučí dolní až horní ausferit  (název dle 
ASTM A644-92) - struktura podobná bainitu, která se sestává z jehlic či latěk feritu 
(60-80%) a uhlíkem nasyceného (stabilizovaného) austenitu (optimálně 20 až 40%). 
Narozdíl od bainitu zde však nemají být karbidy. Ve struktuře by se také neměl 
nalézat martenzit nebo perlit - způsob ochlazování z austenitizační teploty na teplotu 
izotermické přeměny je podmíněn tím, aby křivka závislosti teplota-čas v žádném 
místě odlitku nezasáhla oblast tvorby perlitu. Obsah martenzitu je pak limitován 
především délkou izotermické výdrže. Dochlazení probíhá na volném vzduchu (úsek 
E-F). [66], [78], [82], [83] 

 
Proces izotermické transformace litin je znázorněn na obr. obr.1.3.2.2., 1.3.2.3 

a 1.3.2.4. Tento proces v litinách je odlišný od ocelí. Vyšší obsah uhlíku dovoluje 
využít výšku austenitizační teploty k řízení obsahu uhlíku v austenitu, přičemž obsah 
Si potlačuje tvorbu karbidů.  Proces  izotermického  kalení  v  litinách  lze  rozdělit  do  
dvou fází – viz obr.1.3.2.2 (stage I = fáze I, stage II = fáze II). Tento obrázek rovněž 
znázorňuje  mikrostrukturní  změny  během  izotermického  kalení   –  vznik  struktury  
horního ausferitu hAF (a) a dolního ausferitu dAF (b) – viz níže. Množství Az v první 
fázi roste až k hodnotě, korespondující s časem t1. Odtud je množství Az téměř 
konstantní až k času t2. Zde začíná obsah Az prudce klesat, neboť se Az začíná 
rozpadat na termodynamicky stabilnější ferit a karbidy. Časy t1 a t2 vymezují tzv. 
procesní okno , během nějž vzniká výše zmíněná stabilní struktura bainitického feritu 
a vysokouhlíkového austenitu - ausferit, která dodává litině optimální vlastnosti. Vznik 
této struktury je podmíněn optimální teplotou izotermické výdrže  (viz interval 
240°C-400°C). Obr.1.3.2.2 spolu s obr.1.3.2.3 také znázorňují, jak se podmínky pro 
vznik této struktury mění s teplotou izotermické přeměny.  
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Za oblast vzniku horního ausferitu hAF se považuje interval teplot 350-400°C, 
dolní ausferit dAF vzniká pod teplotou 300°C a v in tervalu teplot cca 300-350°C se 
vyskytuje směs hAF a dAF. Při výdrži na nižších teplotách konečná struktura 
obsahuje menší množství Az, než při vyšších teplotách. Zároveň při výdržích na 
spodní teplotní hranici je struktura náchylná ke vzniku martenzitu, na horní se zase 
mohou objevovat karbidy.  

 
Délka izotermické výdrže – procesní okno - se různí dle typu litiny a výše 

izotermické teploty a volí se podle požadavků na mechanické vlastnosti (odpovídají 
zastoupení jednotlivých strukturních složek). Šířka procesního okna roste s klesající 
teplotou izotermické výdrže (viz obr.1.3.2.3). Optimální délka výdrže pro kompletní 
přeměnu na ausferit se pohybuje v intervalu 30 min (oblast hAF, před. ADI) až 4 hod 
(oblast dAF, před. AGI a legované litiny). Při kratších výdržích, než je pro daný 
materiál a teplotu vhodné, vzniká po ochlazení na pokojovou teplotu ve struktuře 
martenzit, při delších výdržích zase klesá podíl Az, který se dále rozpadá a mohou se 
objevovat karbidy. [66], [67], [75], [80] 
 
 

 
 

Obr.1.3.2.3:  Proces izotermické přeměny litin. Vlevo: % transformace a mikrostrukturní 
změny ve fázích I a II a procesní okna (t1-t2) pro vznik a) horního ausferitu, b) dolního 

ausferitu. Vpravo ukázka struktury ausferitu v ADI a) horní AF (laťky F, větší množství Az),  
b) dolní AF (jehlice F, menší množství Az). [78], [83] 
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Obr.1.3.2.2:  IRA diagram ADI  [66] 
 

 
 

Obr.1.3.2.4:  Vznik ADI; výchozí LKG (50x) – výsledná ADI (500x);  
austenitizace 900°C/90min, austempering 310°C/60min  – dAF+hAF. 

 
Mikrostrukturní zm ěny v průběhu izotermického kalení probíhají následovně: 
 

� oblast horního ausferitu (hAF)  
 

Reakce ve fázi I jsou rychlé, ale nejsou homogenní v objemu celé matrice – 
vhodnější podmínky pro vznik bainitického feritu jsou v blízkosti částic grafitu. Růst 
bainitických jehlic ve fázi I závisí na hnací síle (koncentračním spádu)  - viz 
obr.1.3.2.5*. Koncentrační spád uhlíku, který podporuje růst F, je v těchto oblastech 
mnohem výhodnější. Již po prvních minutách výdrže se objevuje nukleace F 
v blízkosti grafitu a při ochlazení na pokojovou teplotu by již byly viděny malé jehlice 
bainitického F v převážně M struktuře. Martenzit by zde vznikl z teplotně nestabilního 
nízkouhlíkového A při chlazení na pokojovou teplotu. Čím delší bude izotermická 
prodleva, tím více AF vznikne na úkor M. Transformace ve fázi I začíná nejdříve u 
grafitu  (viz výše)  a  až  později  mezi zrny  matrice.  V některých  případech jsou i po 
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desítkách minut výdrže ještě některé oblasti, kde nezačala přeměna. Nakonec, po 
delší izotermické výdrži započne reakce fáze II a mikrostruktura obsahuje ferit a 
karbidy a je méně jehlicovitá. Zároveň s rozdílem v čase je zde i rozdíl v mechanismu 
reakce – protože zde chybí grafit, jenž by pojmul přebytečný uhlík z austenitu, tvoří 
se zde malé precipitáty – ε karbidy. Okolní hmota je tedy ochuzena o uhlík a pak 
teprve se mohou začít tvořit jehlice bainitického F, přičemž precipitáty by měly sloužit 
jako zárodky. [75], [77], [78], [86] 

 
Pokud se zvýší teplota izotermické výdrže v oblasti tvorby hAF, klesne podíl 

bainitického F a zvedne se podíl Az ve struktuře (v případě hAF obvykle 20-40%). Je 
to dáno zmenšením hodnoty podchlazení při vyšších izotermických teplotách, což má 
za následek i slabší nukleaci jehlic feritu (viz obr.1.3.2.6). S menším počtem 
přítomných jehlic F vznikají větší oblasti Az mezi nimi, dokonce mají až „hranatý“ 
vzhled. Střed těchto oblastí může obsahovat martenzit, pokud je doba výdrže 
nedostatečná pro difuzi uhlíku vytlačeného feritem právě do středu těchto oblastí. 
Částice F mají v oblasti hAF s rostoucí teplotou spíše podobu latěk nežli jehlic a 
struktura AF samozřejmě hrubne i s rostoucí délkou izotermické výdrže. [75], [77], 
[78], [86] 

 

 
 

Obr.1.3.2.5:  Schematické znázornění gradientů koncentrace uhlíku v matrici; 
a) po austenitizaci a před izotermickým kalením, b) v průběhu fáze I v oblasti hAF, 
c) v průběhu začátku fáze I v oblasti dAF, d) v průběhu fáze I v oblasti dAF.  [75] 

 
 
 
 
* Obr. 1.3.2.5a znázorňuje koncentraci uhlíku hlavních fází ve struktuře těsně před začátkem 
reakce ve fázi I. Obr.1.3.2.5b znázorňuje koncentraci uhlíku po začátku nukleace a 
v průběhu růstu bainitického feritu. Tato fáze má nízkou rozpustnost uhlíku a proto jeho 
přebytek difunduje na hranici F/A. Austenitická fáze, která je uhlíkem nasycena a grafit, který 
může uhlík přijmout, ustanoví koncentrační spád uhlíku z rozhraní F/A na rozhraní A/grafit, 
jak je na obr.1.3.2.5b vidět. Tento koncentrační spád podporuje přesun atomů uhlíku 
z rozhraní F/A na rozhraní A/grafit. Ve snaze znovu nastolit rovnováhu bude ferit růst, 
vytlačujíc ještě více uhlíku do austenitu a následně do grafitu. Rychlost difuze uhlíku při 
teplotách od 350°C je dostate čná k uskutečnění tohoto difuzního procesu. Koncentrace 
uhlíku v A blízko rozhraní F/A je dostatečně vysoká na to, aby byl Az zachován i při 
ochlazení na pokojovou teplotu (cca 1,5-2,1%) – proto tzv. uhlíkem stabilizovaný Az . [75] 
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Obr.1.3.2.6:  Schematické znázornění metastabilní rovnováhy fází v průběhu izotermické 
přeměny na teplotách TA1 a TA2. [75] 

 
� oblast dolního ausferitu (dAF)  

 
Charakter transformace se na teplotách 300°C a níže  mění, více se blíží 

bainitické přeměně ocelí a výsledkem je dolní ausferit. Sekvence mikrostrukturních 
změn je podobná jako u hAF, nicméně nižší teplota výdrže dává větší podchlazení při 
nukleaci feritu (viz obr.1.3.2.6) a tedy i jiné podmínky pro růst. V důsledku toho jsou 
jehlice feritu jemnější (větší počet nukleačních zárodků) a ostřejší a jsou ve struktuře 
distribuovány rovnoměrněji. Nižší izotermická teplota rovněž zpomaluje difuzi. Pokud 
je difuze omezena, přesycení uhlíkem vede ke vzniku ε-karbidů na rozhraní F/A (viz 
obr.1.3.2.5 c,d). S nižší difuzí uhlíku do austenitu vzniká ve fázi I i menší množství 
stabilizovaného Az, zároveň je menší množství Az dáno i vyšším podílem jehlic F. Az 
(v množství obvykle do 20%) zde tvoří kontinuální fázi  - jakési „prameny“ mezi 
jehlicemi feritu. Rozdíl mezi hAF a dAF je na první pohled patrný z mikrostruktur na 
obr.1.3.2.3. Fáze II startuje v případě nižší izotermické teploty při výrazně delších 
časech, zvláště v oblasi hranic zrn, které jsou více obohacené C, Mn či Mo, může  
izotermická přeměna probíhat až několik hodin. [75], [77], [78], [86] 

 

 
 

Obr.1.3.2.7:  Schema vlivu izotermické teploty na průběh mechanických vlastností 
izotermicky kalených litin. [86] 
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Podobně jako austenitizace, mají tedy i parametry izotermické p řeměny  
přes dosaženou strukturu přímý vliv na vlastnosti  izotermicky kalených litin. 
Pevnost, tažnost, tvrdost a nárazová práce jsou ovlivněny především teplotou 
izotermické přeměny. Pevnost je na teplotě izotermické přeměny přibližně lineárně 
závislá, neboť je dána především disperzí jehlic F, tažnost zase obsahem Az. Čím 
jsou jehlice/laťky feritu jemnější, tím vyšších hodnot dosahují pevnostní 
charakteristiky, nejvyšších hodnot pevnosti při statickém namáhání tedy dosahuje 
dAF. Mez únavy má však nejvyšší hodnoty při struktuře hAF (při šíření trhliny při 
cyklickém zatěžování v hAF s vysokým obsahem Az dochází na jejím čele vlivem 
plastické deformace k účinnému zpomalování jejího šíření). Na tvrdost má  kromě 
disperze  jehlic  a  obsahu  Az  vliv  především  přítomnost  martenzitu  ve struktuře v 
případě krátkých výdrží a nízkých izotermických teplot - tvrdost roste. S rostoucí 
teplotou, resp. dobou izotermické výdrže, jak struktura AF “hrubne”, tvrdost klesá až 
do doby překročení procesního okna – následný rozpad vysokouhlíkového  Az na 
feriticko-kabidickou směs bývá doprovázen opět mírným zvýšením tvrdosti. Vliv 
izotermické teploty na základní mechanické vlastnosti je patrný z obr.1.3.2.7. 
Odolnost proti opotřebení je v relaci s tvrdostí – u dAF je vyšší, než u hAF. [50], [78], 
[81], [82], [86] 

 
Zbytkový austenit v izotermicky kalených litinách je sice díky nasycení uhlíkem 

termodynamicky stabilní, není ale zcela mechanicky stabilní. Když je vyvinuta velká 
normálová síla, nastane plastickou deformací iniciovaná p řeměna Az na 
martenzit . Tím vznikne vrstva s krystaly tvrdého, otěruvzdorného M, podpořeného 
pevnou AF matricí. Kromě stabilizovaného Az zbývá ve struktuře také určitý podíl 
netransformovaného Az (nízkouhlíkového), který není termodynamicky ani 
mechanicky stabilní a podléhá snadno této přeměně, vyskytuje se však ve struktuře 
v množství řádu desetin procent. [28], [66], [75], [83] 
 

 
 

Obr.1.3.2.8:  Vliv legur na izotermickou přeměnu litin. [66] 
 

Vliv legovacích prvk ů na izotermickou přeměnu, zmíněný již v souvislosti s 
chemickým složením výchozích litin, je znázorněn na obr.1.3.2.8., na IRA diagramu. 
Základní podmínkou pro úspěšné izotermické zušlechtění odlitku je, aby proběhlo v 
celém průřezu a ve struktuře přitom nevznikl perlit. Chování litin při TZ ovlivňuje 
především  přítomnost  legovacích prvků Mo,  Ni  a Cu.  Legování  má  za  následek 
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oddělení bainitické  oblasti od  perlitické  a také vyšší stabilitu austenitu, která je dána 
především delší dobou jeho izotermického rozpadu (ta spolu s teplotou umožňuje 
úspěšný průběh difúzních procesů). V současnosti se např. na výrobu ADI používají 
LKG s obsahem 0,7-1,5% Cu nebo 0,8% Mo + 1-3% Ni. Legování mědí je velmi 
účinné a ekonomicky výhodné, neboť značné časové posunutí začátku rozpadu 
austenitu v perlitické a bainitické oblasti výrazně redukuje požadavky na způsob 
ochlazování z austenitické teploty na teplotu izotermické výdrže. Obejití oblasti 
perlitické přeměny lze spolehlivě zajistit ochlazováním proudící vodní mlhou a vyloučí 
se tím potřeba kalení do nepříliš ekologických solných lázní a celý cyklus TZ může 
proběhnout v průběžných kontinuálně pracujících pecích s řízenou teplotou prostředí. 
V zahraničí se však od legování litiny mědí upouští, neboť Cu se ze soustavy Fe-C-Si 
prakticky nedá odstranit a omezuje použitelnost vratného materiálu. [66], [67] 
 

Pro získání optimální struktury po kalení je tedy kromě chemického složení a 
výchozí struktury nutno přesně dodržet i předepsanou teplotu transformace a dobu 
výdrže v solné lázni. Volba optimálního tepelného zpracování proto není snadná, 
především u nízkolegovaných litin. Snadné jistě není ani dodržení jeho správného 
průběhu, tento proces vyžaduje značný stupeň technologické kázně. [29], [31], [32], 
[33], [35] 
 
Specifika AGI 
 

Litiny s lupínkovým grafitem jsou jedním z nejdéle používaných materiálů na 
odlitky a zároveň nejpoužívanější slitinou Fe-C-Si. Aplikace těchto litin byla po mnoho 
let limitována nízkou pevností v tahu a především nízkou tažností, což bylo 
zapříčiněno přítomností hrubých částic lupínkového grafitu s nahodilou distribucí. 
Dnes existuje celá řada různých metod na řízení morfologie, velikosti, tvaru a 
distribuce částic grafitu či struktury matrice, vedoucích ke zlepšení mechanických 
vlastností šedých litin. Tyto metody zahrnují modifikaci struktury prostřednictvím TZ, 
legování nebo řízení ochlazovací rychlosti. Austempering je jedním z procesů, který 
zlepšuje především mechanické vlastnosti vytvořením „bainitické“ struktury a 
umožňuje vyrábět relativně pevné tenkostěnné (2-3 mm) komponenty bez ohledu na 
kolísající výchozí jakost litiny odlitku (viz oběžná kola vodních čerpadel – kap.1.3.4).   

 

 
 

Obr.1.3.2.9:  Vznik AGI; výchozí LLG (50x) – výsledná AGI (1000x);  
austenitizace 900°C/90min, austempering 400°C/60min  – hAF. 

 
Optimální podmínky tepelného zpracování AGI se dle výsledků provedených 

studií  od   ADI  liší  především  vyššími   používanými   teplotami   austenitizačních  i 
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izotermických  výdrží,  stejně  jako  delšími  prodlevami.  Je  to  dáno  požadavky  na 
maximální  zlepšení  mechanických  vlastností matrice,  což znamená nejen  zvýšení 
pevnosti, příp. tvrdosti, ale především tažnosti jinak křehkých LLG. Parametry TZ se 
tedy (v závislosti na tloušťce stěny a příp. obsahu legovacích prvků) volí tak, aby 
výslednou strukturu matrice tvořil převážně hAF, nesmí být však příliš hrubý. Dle [78], 
[81] a [82] se pro většinu nelegovaných a nízkolegovaných LLG optimální teplota 
austenitizace pohybuje kolem 900°C, s výdrží okolo 90 minut. Izotermická teplota by 
měla být volena v horní části intervalu (blíže 400°C) s výdrží v řádu hodin. V případě 
vyššího obsahu legovacích prvků přidáváných ke zvýšení prokalitelnosti (Cu, Mo, Ni) 
se časy ještě prodlužují, jak již bylo popsáno výše. Tloušťka stěny odlitků ovlivňuje 
výslednou strukturu díky rychosti ochlazování. Dle [78] pro dané podmínky 
v tenkostěnných odlitcích do cca 10 mm vzniká velké množství nežádoucího 
martenzitu, s rostoucí tloušťkou stěny pak přibývá dAF, resp. hAF, při tloušťkách 
stěny přes 25 mm již hAF značně hrubne, což již negativně ovlivňuje před. pevnost. 
[78], [80], [81], [82] 
 
Specifika AVGI 
 

Existuje jen málo studií zabývajících se AVGI v porovnání s ADI, a nejsou ani 
příliš obsáhlé. Ačkoli již bylo prokázáno, že litiny s vermikulárním grafitem vykazují 
značné zlepšení mechanických vlastností po izotermickém kalení pro různé 
kombinace austenitizačních a izotermických výdrží, plný potenciál AVGI nebyl dosud 
prozkoumán. Význam a potřeba takového výzkumu v současné době roste vzhledem 
k faktu, že využití LVG především na úkor LLG je stále rozšířenější (především díky 
novým metodám efektivní kontroly přesnosti modifikace vermikulárního grafitu a 
kvality mikrostruktury odlitků z LVG). Při požadavcích na stále vyšší užitné vlastnosti 
stávajících odlitků je pak izotermické kalení ideálním, ne-li jediným řešením. Ukazuje 
se, že v případě AVGI je kinetika závislá na obsahu legur a na teplotě podobně, jako 
ADI, ale reakce jsou rychlejší. Velmi rychlá je především nukleace bainitického feritu 
po započetí izotermické výdrže. Největší množství Az ve struktuře bylo potvrzeno už 
při výdržích kolem 30 minut. S prodlužováním doby výdrže od 30 do 90 minut se již 
Az rozpadá na stabilní F a mohou již vznikat karbidy (zatímco u většiny ADI a také 
AGI je maximální obsah Az právě až po výdrži od 30 minut výše). [75], [77] 
 

 
 

Obr.1.3.2.10:  Vznik AVGI; výchozí LVG (50x) – výsledná AVGI (1000x);  
austenitizace 900°C/90min, austempering 400°C/60min  – hAF. 
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1.3.3 Vlastnosti izotermicky kalených litin 
 

Izotermicky kalené litiny se vyznačují mimořádně příznivou kombinací 
tažnosti a pevnosti , která je v rozsahu hodnot cca 350-600 MPa (AGI), resp. 700-
1500 MPa (AVGI,ADI) srovnatelná s ocelí. Hodnoty Rm a Rp0,2 jsou často 
dvojnásobné, než u tepelně nezpracované litiny a např. ADI má 3x vyšší měrnou 
pevnost, vztaženou na jednotku hmotnosti, než hliník – srovnání viz obr.1.3.3.1 a 
1.3.3.2. Vysoká pevnost je způsobena disperzí austenitu a feritu – čím jsou laťky či 
jehlice jemnější, tím je pevnost vyšší. Zároveň čím struktura obsahuje více 
zbytkového austenitu (obvykle 20-40%), tím vyšší má tažnost - obvykle v rozsahu 1-
8% (v případě ADI se ale někdy uvádí až 16%). Minimální hodnoty mechanických 
vlastností normalizovaných ADI litin jsou uvedeny v tab. 1.3.3.1, orientační hodnoty 
mechanických vlastností AGI a AVGI litin zjištěné studiemi [81] a [87] jsou uvedeny v 
tab. 1.3.3.2 a 1.3.3.3. [33], [50], [65], [81], [87] 

 
Obr.1.3.3.1:  Mechanické vlastnosti ADI v porovnání s a) ocelí a LKG, b) slitinami hliníku. [44] 

 

Tab.1.3.3.1:  Minimální mechanické vlastnosti ADI dle EN 1564. [29] 

Značka číslo 
Rm 

[MPa] 

Rp0,2 

[MPa] 

A5 

[%] 
HB 

EN-GJS-800-8 EN-JS1100 800 500 8 260-320 

EN-GJS-1000-5 EN-JS1110 1000 700 5 300-360 

EN-GJS-1200-2 EN-JS1120 1200 850 2 340-440 

EN-GJS-1400-1 EN-JS1130 1400 1100 1 380-480 
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Tab.1.3.3.2:  Mechanické vlastnosti AGI dle [81]. 

Teplota austenitizace/izotermické výdrže 

[°C] 

A5 

[%] 

Rm 

[MPa] 
HB 

A5 

[%] 

Rm 

[MPa] 
HB 

izotermická výdrž 1 hod izotermická výdrž 4 hod 

871/260 1,10 602,7 392 1,28 605,5 388 

871/316 1,27 507,7 314 1,33 514 319 

871/375 1,40 405 246 1,56 411,3 246 

927/260 0,92 466,5 381 1,02 554,5 382 

927/316 1,34 580,3 316 1,26 553,8 319 

927/375 1,67 392,5 250 1,70 449,7 249 
 

Pozn.:  chemické složení výchozího materiálu bylo 3,26%C, 2,25%Si, 0,46%Mn, 0,1%Ni, 0,57%Cu, 
0,22%Cr, 0,2“Mo, 0,02%Ti, 0,03%P, 0,04%S. Litina na vložky válců dieselových motorů, očkovaná, 
perlitická, austenitizace v Ar/90 min, kaleno do soli. V litém stavu Rm=314 MPa, A5=0,5-0,75%. 

 

Tab.1.3.3.3:  Mechanické vlastnosti AVGI dle [87].  

Teplota austenitizace/ 

izotermické výdrže 

[°C] 

A5 

[%] 

Rm 

[MPa] 
HB 

A 

[%] 

Rm 

[MPa] 
HB 

A5 

[%] 

Rm 

[MPa] 
HB 

izotermic. výdrž 10 min izotermic. výdrž 30 min izotermic.  výdrž 100 hmin 

890/250 - - - 0,9 840 430 0,8 920 410 

890/300 1,2 820 422 1,15 880 394 1,1 870 395 

890/350 1,55 730 380 1,4 740 330 1,2 720 335 

890/375 1,7 650 332 1,6 660 296 1,4 640 302 

890/400 2,1 625 290 1,9 635 276 1,5 630 285 

920/250 - - - - - - - - - 

920/300 1,1 790 440 1,25 870 405 1 880 408 

920/350 1,6 710 390 1,8 750 340 1,3 720 345 

920/375 1,8 650 340 2,05 670 305 1,65 650 310 

920/400 1,95 600 295 2,3 620 280 2 615 290 
 

Pozn.:  chemické složení výchozího materiálu bylo 3,5%C, 2,3%Si, 0,02%S, 0,02%Mg, 0,02%Mn, 
1%Cu, 0,1%Cr, 0,1%Sn, 0,01%Al, 0,005%P, feriticko-perlitická, austenitizace v Ar/90 min, kaleno do 
soli. V litém stavu Rm cca 500 MPa, A5 cca 1,2 %. Experimentální slitina pro výzkum vlastností AVGI. 
Odečteno z grafů pro variace teplot a časů izotermických výdrží. 

 

Izotermicky kalené litiny mají také vynikající únavovou odolnost. V případě 
ADI předčí tvářené, lité a mikrolegované oceli. Na rozdíl od hliníku, mez únavy ADI 
zůstává téměř konstantní po desítky milionů cyklů. Viz obr.1.3.3.2a - mez únavy pro 
ADI se strukturou hAF v závislosti na pevnosti v tahu má parabolickou závislost 
(rovnice 1.3.3.1) a vykazuje maximum pro Rm=1000 MPa. [33], [50], [65] 

 

[ ]MPaRmRmc
32 105,25,0 −⋅⋅−⋅=σ    (1.3.3.1) 
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Obr.1.3.3.2:  Únavové vlastnosti; a)závislost meze únavy σc na pevnosti v tahu Rm při 
míjivém namáhání hladkých tyčí z LKG a ADI, b)porovnání únavové pevnosti v ohybu 
konvenčních materiálů na ozubená kola a ADI, vč. vlivu povrchového deformačního 

zpevnění (Shot-peened) [65], [44] 

Významnou roli zde hraje i martenzitická  přeměna iniciovaná plastickou 
deformací , kdy se v povrchu indukuje přeměna zbytkového austenitu na tvrdý 
martenzit (např. kuličkováním nebo válečkováním, při záběru ozubených kol apod.), 
viz obr.1.3.3.2b, únavová odolnost se (v příp. ADI) zvýší až o 50%. 

Krom únavové odolnosti se zvyšuje i odolnost proti opot řebení , která je i 
před zpevněním srovnatelná s konvenčně zpracovávanými ocelemi s dvojnásobnou 
„bulkovou“ tvrdostí. Na rozdíl od cementovaných ocelí, které časem ztrácejí svou 
odolnost, jak cementovaná vrstva ubývá, izotermicky kalené litiny se díky zmíněné 
přeměně namáháním zlepšují. Viz obr.1.3.3.3. 

 

 

Obr.1.3.3.3:  Odolnost opotřebení ADI; a)zkouška otěruvzdornosti na tribometru, 
b)opotřebení železničních kol z ADI v porovnání s ocelemi (Deutsche Bahn). [44] 

Lomová houževnatost  izotermicky kalených litin je postatně vyšší, než u 
litých stavů a závisí především na obsahu Az. V případě ADI se nejvyšší statické 
lomové houževnatosti dosahuje při mezi kluzu 700-800 MPa, což odpovídá litině 
kalené při teplotě 340-370°C (hAF). Za t ěchto podmínek má ADI lepší hodnoty 
lomové houževnatosti než konkurenční oceli. [2], [66] 
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Grafit obsažený ve struktuře tlumí rázy a vibrace (tedy mj. snižuje hlučnost – 
např. ozubení z ADI) a zlepšuje kluzné vlastnosti  (doména především AGI – třecí 
dvojice). Zvyšuje i tzv. kontaktní odolnost . Protože významně snižuje modul 
pružnosti (na cca 160GPa - ve srovnání s ocelí cca 200GPa), při kontaktu boků zubů 
se namáhání  rozkládá na větší plochu.  Zuby z  ADI mají tedy při stejné konstrukci 
ozubení na bocích o 20-30% nižší kontaktní napětí, než provedení z cementované 
kalené oceli. Grafit také významně snižuje hmotnost  součástí (o 10-15%, dle typu a 
množství grafitu), což má v celé řadě aplikací příznivý ekonomický a ekologický 
dopad (úspora materiálu bez dopadu na vlastnosti, úspora paliv a energií). Také 
samotná výroba izotermicky kalených litin skýtá významné energetické úspory oproti 
technologiím zpracování ocelí, jejichž výsledkem jsou součásti s vlastnostmi 
srovnatelnými před. s ADI – viz tab.1.3.3.4. [2], [50] 

 

 

Obr.1.3.3.4:  Porovnání hlučnosti převodů z oceli a ADI při silničním testu. Osa x – otáčky 
motoru, osa y – míra hluku v dB. [44] 

Tab.1.3.3.4:  Porovnání spotřeby energie při výrobě převodů z ADI a z tvářené a 
cementované oceli. [44] 
 

Spot řeba energie ( řádov ě) 
Operace ADI Tvá řená ocel  

austenitizace polotovarů 2500 4500-5000 
austempering 600 --- 
cementování-kalení --- 800-1200 

celkem 3100  5300-6200 
 

  K významným kladům ADI/AGI/AVGI patří krom vynikajících mechanických 
vlastností i vysoké úspory pracnosti , jichž je dosaženo při obrábění měkkých, 
téměř feritických odlitků (jejich matrice odpovídá nízkouhlíkové oceli). Vhodným 
průběhem austenitizace se pak matrice nasytí uhlíkem z částic grafitu (matrice 
odpovídá pružinové eutektoidní oceli), aby se dosáhlo maximálního efektu 
izotermického kalení. U ocelí nelze takto celoobjemově obsah uhlíku měnit. Navíc 
kalení do solné lázně působí podstatně menší deformace součástí, než klasické 
kalení oceli na martenzit, takže izotermicky lze kalit i součásti obrobené načisto nebo 
jen s minimálním přídavkem např. na broušení funkčních ploch (osazení ložisek, 
odvalovací plochy aj.), svrtávání děr apod. Díky těmto vynikajícím vlastnostem 
nahrazují odlitky z izotermicky kalených litin, především z ADI, řadu výrobků z oceli, 
ať už se jedná o odlitky, výkovky či svařence, cementovanou ocel nebo např. slitiny 
hliníku. Srovnání vlastností izotermicky kalených litin, zastoupených ADI, 
s konvenčními materiály je znázorněno na obr.1.3.3.1 – 1.3.3.4. [29], [31], [33], [35], 
[44], [45], [50] 
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1.3.4 Aplikace Izotermicky kalených litin 
 

Rozvoj výroby především ADI nastal až po dokonalém zvládnutí výroby vysoce 
kvalitní výchozí litiny v posledních cca 20-30 letech. Podíl jednotlivých aplikací na 
celkové produkci ADI a AGI v posledních letech je patrný např. z obr.1.3.4.1 
V zahraničí, v průmyslově vyspělých zemích (USA, Japonsko, země západní Evropy) 
jsou dnes izotermicky kalené litiny běžně využívány pro výrobu vysokopevnostních 
odlitků a v mnoha případech nahrazují konvenčně používané oceli (odlitky, TZ 
obrobky i výkovky).  O trvalém a stále vzrůstajícím zájmu o  izotermicky kalené 
litinym svědčí růst objemu průmyslové výroby – v roce 1985 to bylo celosvětově 8000 
tun, v roce 1988 již 36 000 tun a dle údajů z r. 2004 se pouze v USA ročně 
vyprodukovalo 210 000 t ADI/AGI. [1], [31], [44], [67] 

 

Tyto aplikace se však týkají především ADI a AGI. Izotermicky kalené litiny 
s vermikulárním grafitem AVGI jsou v současné době stále ve fázi výzkumu, jejich 
vlastnosti byly v dosud provedených studiích vesměs získávány z experimentů na 
zkušebních Y blocích, viz [75], [76], [77], [87]. 
 

 
 

 Obr.1.3.4.1:  Trh s ADI a AGI v roce 2007. [44] 
 

Využití odlitků z izotermicky kalených litin je velmi široké (obr.1.3.4.2), zahrnuje: 
 

� osobní automobily, nákladní automobily a autobusy, armádní stroje  – 
především součásti namáhané dynamicky, teplem či třením - klikové a vačkové 
hřídele, zavěšení, části převodovek (ozubená kola, skříně…), části motorů 
(bloky, hlavy válců, vložky válců, víka..), brzdové a spojkové kotouče, 
diferenciály, hnací hřídele aj. 

� stavební, zemní a d ůlní stroje, zem ědělské a lesní stroje  – především 
součásti namáhané únavou a na otěr – hnací hřídele, lopatky pluhů, nože, 
vlečné háčky, ovládací ramena, zuby rypadel a lžic nakladačů, závěsy, kladiva, 
drtiče, kryty, skluzy aj. 

� kolejová vozidla  – kryty zavěšení kol, brzdové destičky aj. 
� části konstrukcí a za řízení – např. jeřábů, dopravníků aj. 
� sportovní vybavení  – především součásti namáhané dynamicky či na otěr - 

nože závodních bobů, ostří mečů, části střelných zbraní 
[2], [3], [44], [45], [82] 
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V ČR sériová produkce izotermicky kalených litin prakticky není a i produkce 
grafitických litin jako celku i přes jejich vynikající vlastnosti za vyspělými zeměmi 
poněkud pokulhává. Mnoho českých konstruktérů a technologů zřejmě považuje litiny 
za materiály, jejichž zlatý věk již skončil. Přitom dnes litiny tvoří velmi rozsáhlou 
skupinu strojírenských materiálů s velmi širokou škálou dosažitelných vlastností, 
které v řadě ohledů předčí i ocel. Navíc právě v našich podmínkách, kde je značná 
část průmyslu zaměřena na výrobu automobilů a automobilových dílů, má jejich 
využití značný potenciál. Byly připraveny náhrady některých ocelových součástí 
odlitky z ADI, které byly laboratorně a poloprovozně odzkoušeny, k jejich zavedení do 
výroby však nedošlo.  Produkcí izotermicky kalených litin se v ČR zabývá jen 
skutečně hrstka výrobců. Např. např. společnost TEDOM Motory, a.s. z Jablonce nad 
Nisou, která se zabývá produkcí kogeneračních jednotek a plynových a naftových 
motorů, s úspěchem  aplikovala  izotermicky  kalenou litinu s lupínkovým grafitem 
(AGI) na vodítka ventilů a oběžná kola vodních čerpadel a izotermicky kalenou litinu 
s kuličkovým grafitem (ADI) na posuvné náboje a pouzdra ložisek (viz obr. 1.3.4.3 – 
1.3.4.5). V předchozích letech, ještě pod značkou LIAZ, zde byly taktéž testovány 
součásti rozvodů motorů a kardanů nákladních vozů vyrobené z ADI, vše ale zaniklo 
spolu s ukončením výroby nákladních vozů LIAZ. [31], [50], [67] 
 

 
 
Obr.1.3.4.2:  Příklady aplikace izotermicky kalených litin ve světě; a) nezávislé zavěšení kol 
nákladního automobilu z ADI, b) kliková hřídel sportovního automobilu z ADI, c) přírubová 

kolečka pro jeřáby z ADI, d) vlečné háčky z ADI, e) vložka válce dieselového motoru z AGI,  
f) součásti zemědělský, zemních a důlních strojů z ADI a AGI, g) součásti převodů, brzd a 

spojek z ADI a AGI,h) sportovní vybavení z ADI [44], [45], [82] 
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Obr. 1.3.4.3:  Aplikace AGI v ČR - oběžná kola vodních čerpadel (TEDOM). 
 

 
 

Obr. 1.3.4.4:  Aplikace ADI v ČR – pouzdra ložisek (TEDOM). 
 

 
 

Obr. 1.3.4.5:  Aplikace ADI/AGI v ČR: a) vodítko ventilu z AGI (TEDOM), b) posuvný náboj 
přední hnací nápravy z ADI (TEDOM), c) rozvodové kolo z ADI (LIAZ), d) posuvný náboj 

kardanu z ADI (LIAZ). 
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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)  
( )
( ) [ ]R
Z Z

Z Z
i m

i m

=
−
+

−   (1.4.1.2) 

 
 (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: 
 

2
1

2
Lu c t Lu c tL L= ⋅ → = ⋅∆ ∆  (1.4.1.3); [ ]C C

L

Lu

L

Lu
m sL L= ⋅ = ⋅ −

0
5920 1.  (1.4.1.4) 

 
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. 
určovat 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

211

1 −⋅
−⋅+

−⋅= sm
E

cL µµ
µ

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: 
 

[ ]1

0
. −⋅= smc

Lu

L
c LL  (1.4.1.9) [ ]1

0
. −⋅= smc

r

R
c TT  (1.4.1.10) 

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] 
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    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] 
 

[ ]E K
L

Lu
MPa0

2

= ⋅





     (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 

[ ]15920;
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L
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Poissonovo číslo 
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kde T je skutečné zpoždění příčné vlny. 
 
Srovnáním výše uvedených vztahů vznikl výsledný vztah pro konstantu K: 

 









⋅








+









−

⋅⋅= −12

1

2

2

2

2
1

8
5,1

2
0

mN

d

T

T

d

V

M
cK L   (1.4.1.15) 



53 
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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(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). 
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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] 
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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] 
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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  
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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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  (1.4.3.3) 

 
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). 

 
73 



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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1.5 Ostatní zkoušky  
 

Aby bylo možné využít výše uvedené nedestruktivní metody ke kontrole 
reálných součástí ve výrobním procesu, je třeba nejprve navázat parametry těchto 
NDT zkoušek na konkrétní vlastnosti materiálu . Tyto vlastnosti (tvrdost, 
pevnost…) je třeba získat pomocí klasických, převážně destruktivních metod na 
referenčních vzorcích. V této kapitole jsou stručně popsány metody, které byly pro 
zjištění potřebných vlastností použity v experimentu a nejsou uvedeny v kap. 1.6. 
Jsou zde především popsány výpočtové vztahy a grafické závislosti, na něž 
se experimentální část odkazuje. 
 
1.5.1 Zkoušky tvrdosti a mikrotvrdosti 
 
Zkouška tvrdosti podle Vickerse (ČSN 42 0374) 
 

Tvrdost podle Vickerse [HV] se zjišťuje vtlačováním diamantového čtyřbokého 
jehlanu o vrcholovém úhlu 136°rovnom ěrně se zvyšující silou F [N] po dobu t [s] do 
zkušebního vzorku nebo zkoušené součásti. Měřená plocha by měla být lesklá a 
rovná, aby bylo docíleno co největší přesnosti. Měřítkem tvrdosti je střední délka 
úhlopříček vtisku po odlehčení zatížení u [mm], které se odečítají pod mikroskopem. 

 
Tvrdost podle Vickerse se pak učuje jako poměr zátěžující síly a plochy vtisku: 
 

[ ]HV
F

u
kp mm= −1854

2
2,

.  (1.5.1.2) 

Pro praktickou potřebu jsou sestaveny tabulky, ve kterých lze podle úhlopříčky 
vtisku a velikosti použité síly odpovídající tvrdost odečíst. [12], [54] 

Zkušební zatěžující síla bývá v rozsahu od 10 do 1000 N. Doba zatížení se 
volí od 10 do 180 s. Použité zatížení se píše do označení, např. HV30 (294 N, pro toto 
běžné zkušební zatížení a dobu od 10 do 15 s se pak používá označení pouze HV). 
Metodu měření tvrdosti podle Vickerse lze použít pro všechny tvrdosti . Metoda je 
velmi p řesná  a je minimálně závislá na zatížení. Využívá se tedy i pro měření tzv. 
mikrotvrdosti (viz níže). Pro kontrolu bulkové tvrdosti (v experimentu HV30) se 

používá tzv. diatestorůdiatestorůdiatestorůdiatestorů - obraz čtvercového vtisku je na nich promítán ve zvětšeném 
měřítku na matnici. To umožňuje rychlé odečtení délky úhlopříčky u. [12], [54] 

Měření mikrotvrdosti 
 

Zkouškou mikrotvrdosti se rozumí měření tvrdosti p ři velmi malých 
zatíženích . Za hranici mezi makro a mikrotvrdostí se považuje zatížení 19,8 N.  
Mikrotvrdost nelze měřit obvyklými tvrdom ěry , neboť vyžaduje  nesrovnatelně 
větší p řesnost  jak při zatěžování, tak i při proměřování úhlopříček vtisku. 
Nejpřesnější je přímé zatěžování závažím, k proměřování vtisku slouží přesná optika. 
Pro měření mikrotvrdosti jsou tedy využívány mikrotvrdoměry, jež jsou vpodstatě 
kombinací mikroskopu s vnikacím tělískem a zatěžovacím mechanismem 
(nejznámější konstrukcí je tzv. Hanemannův mikrotvrdoměr). Pro zkoušky 
mikrotvrdosti jsou použitelné jedin ě vnikací metody s diamantovým indentorem  -  
podle Vickerse, Knoopa a Berkoviche. 
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  Odpovídající mikrotvrdost se vypočítá ze vztahu:  
 

[ ]HV
F

u
kp mm= −0 189

2
2,

.  (1.5.1.3) 

 

Podle použitého zatížení se mikrotvrdost ozbnačuje např. HV0,05 (F=0,49 N = 50g). 
Automatizované přístroje pak hodnotu mikrotvdosti stanovují z indentační křivky 
(hloubka průniku-zatížení indentoru) – z hloubky průniku se určí tzv. dynamická 
tvrdost. [57] 
 

1.5.2 Zkoušky pevnosti 
 
Zkouška tahem (ČSN 42 0310) 
 

Zkouška tahem spočívá v deformaci zkušební tyče tahovým zatížením na 
univerzálním trhacím stroji, většinou do přetržení. Obvykle se zkouší při okolní 
teplotě v rozmezí od 10 do 35 °C. Z výsledk ů jsou stanoveny tzv. napěťové a 
deformační charakteristiky – čtyři základní normované mechanické vlastnosti: 

 
� Smluvní mez pevnosti v tahu Rm [MPa] – smluvní napětí, odpovídající 

největšímu zatížení Fmax=Fm které předchází porušení zkušební tyče. 
 

� Smluvní mez kluzu v tahu Re [MPa] nebo Rp0,2 [MPa] – nejmenší napětí, které 
způsobí rozvoj výrazných plastických deformací. Charakterizuje přechod mezi 
elastickou a elasticko-plastickou oblastí zatěžovací křivky. V tahovém diagram 
F-∆L (R-ε) se projevuje formou buď výraznou (houževnaté materiály – Re, 
ReH, ReD) nebo nevýraznou (křehké materiály – Rp0,2). 

 
� Tažnost Ax [%] – poměrná trvalá délková deformace, vyjádřená v %. 

 
� Kontrakce Z [%] – největší trvalé zúžení průměru, změřené po přetržení v 

místě lomu, vyjádřeno v %. 
 
 Napěťovými charakteristikami jsou mez pevnosti a mez kluzu, deformačními 
charakteristikami tažnost a kontrakce. Výpočet z výchozích a naměřených 
parametrů: 
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Kde je: 
 

Fm síla na mezi pevnosti [N] 
Fe síla na mezi kluzu [N] 
S0 počáteční plocha průřezu zkušební tyče [mm2] 
S plocha průřezu zkušební tyče po přetržení [mm2] 
L0 počáteční délka zkušební tyče [mm] 
Lu délka zkušební tyče po přetržení [mm] 

 
 Zkušební tyče pro zkoušku tahem mohou být ploché nebo kruhové, s válcovou 
nebo závitovou hlavou, krátké nebo dlouhé. 
 
 Diagramy ze zkoušky tahem jsou tři – pracovní, smluvní a skutečný. Pracovní 
diagram je diagram, který vykresluje zkušební zařízení v průběhu zkoušky. Jedná se 
o závislost absolutního prodloužení měřené délky zkušebního tělesa na zátěžné síle. 
Smluvní diagram je závislostí smluvního napětí na poměrném prodloužení. Skutečný 
diagram je diagram závislosti skutečného napětí na logaritmickém prodloužení. 
 

][MPa
S

F
R =  (1.5.2.5) ][ln

0

−=
L

Lε  (1.5.2.6) 

 
Kde je:  
  R  skutečné napětí 
  F skutečná (okamžitá) síla 
  S  skutečný (okamžitý) průřez zkušební tyče 
  ε  logaritmické prodloužení 
  L skutečná (okamžitá) délka zkušební tyče 
  L0 počáteční délka zkušební tyče 

[12], [51], [57] 
 

 
 

Obr.1.5.2.1:  Diagram zkoušky tahem (kombinovaný).  [57] 
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 Pro měření malých deformací, většinou při určování smluvní meze pružnosti 
Rp0,005 [MPa], smluvní meze kluzu Rp0,2 či modulu pružnosti v tahu E [MPa] je nutné 
využít tzv. průtahoměrů (extenzometrů). Jsou to přesné přístroje, které se upínají 
přímo na zkušební tyč (mechanické) nebo využívají vzdáleného měření pomocí 
laserového paprsku a zaznamenávají okamžitou deformaci, která vzniká při jejím 
zatěžování. Smluvní mez pružnosti Rp0,005 je napětí, které způsobí trvalou deformaci 
o velikosti 0,005% L0. Smluvní mez kluzu Rp0,2 je napětí, které způsobí trvalou 
deformaci o velikosti 0,2% L0. Modul pružnosti v tahu E geometricky odpovídá 
směrnici přímkové části diagramu. Tento počáteční přímkový úsek diagram přísluší 
pružné deformaci a vyjadřuje úměrnost mezi napětím a deformací podle Hookova 
zákona R=E*εel [MPa]. [12], [51], [57] 
 

[ ]MPa
S

Fp
Rp

0

005,0
005,0 =  (1.5.2.7) [ ]MPa

S

Fp
Rp

0

2,0
2,0 =  (1.5.2.8) 

 

( ) [ ]MPa

L

L
S

F

R
tgE

el

0

0

∆∆

∆

=
∆
∆==
ε

α  (1.5.2.9) 

Kde je: 
  Fp0,005   síla na mezi pružnosti Rp0,005 
  Fp0,02   síla na mezi kluzu Rp0,2 
  ∆L   změna délky zkušební tyče 
  ∆F   změna zatěžující síly 
  ∆R   změna napětí 
  ∆εel   změn elastické deformace 

 

 
 

Obr.1.5.2.2:  Určení a) smluvní meze pružnosti Rp0,005, b) smluvní meze kluzu Rp0,2 a          
c) modulu pružnosti v tahu E. [57] 
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Zkouška ohybem  (ČSN 42 0361) 
 

Zkouška ohybem se používá především při zkoušení křehkých materiálů, 
zejména litiny, stavebních hmot aj. U houževnatých, tvárných materiálů nemá 
význam, neboť k porušení zkušebního tělesa ohybem nedojde – používá se pouze 
jako zkouška technologická.  

 
Cílem zkoušky je zjistit pevnost v ohybu Rmo, která se vypočítává 

z maximálního ohybového momentu Momax a z průřezového modulu v ohybu Wo. 
Charakteristikou houževnatosti v ohybu je maximální průhyb ymax, který se měří 
v okamžiku porušení tyče. K tomuto porušení dochází při síle Fmax. [12], [52], [57] 
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Kde je: 
  Rmo  mez pevnosti v ohybu 

Momax  maximální ohybový moment 
Wo  modul průřezu v ohybu 
Fmax  maximální ohybová síla 
l  vzdálenost podpor 
d,a,b,h rozměry průřezů zkušebních tyčí 
 

  

 
 

Obr.1.5.2.3: Schéma zatěžování při zkoušce ohybem. [57] 
 

 V oblasti platnosti zákona úměrnosti je možno z hodnoty průhybu vypočítat 
modul pružnosti v tahu E: 
 

[ ]MPa
yJ

lF
E

⋅⋅
⋅=

48

3

 (1.5.2.13), kde  

 
J je moment setrvačnosti namáhaného průřezu v [mm4] a y je průhyb v [mm]. [12] 
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Obr.1.5.2.4:  Rozdělení napětí v průřezu tyče nad mezí úměrnosti pro materiál nestejných 
vlastností v tahu a tlaku. [57] 

 

 
 

Obr.1.5.2.5:  Pracovní diagram zkoušky ohybem (šedá litina). [57] 
 

Mikroohybová zkouška 
 
 Mikroohybová zkouška ve srovnání se standardní ohybovou zkouškou využívá 
podstatně menší vzorek materiálu. K měření se využívá speciálního přípravku. 
Vzorek obvykle obdélníkového průřezu je umístěn na tvrdých podložkách, které 
rozkládají tlak a brání boření vzorku do podpor pod podložkami. [53] 
 

Zatěžovací trn – ohybník – působí na vzorek uprostřed silou P, vyvozovanou 
buď univerzálním trhacím strojem nebo jiným zdrojem rovnoměrně rostoucí síly (lis, 
svěrák). Tenzometry přilepen na ohybníku snímají zatěžovací sílu a tenzometry na 
ocelové planžetě pod průhybovým čípkem snímají průhyb. Elektronické výstupy 
přípravku pro mikroohybovou zkoušku jsou přes A/D převodníky propojeny 
s počítačem. Data ve formě excelovské tabulky pak umožňují další zpracování – 
grafický záznam, výpočty modulu pružnosti a dalších mezí materiálu, vč. derivací 
k získání skutečných fyzikálních mezních stavů. [53] 

 
Vzdálenost podpor l je 10, 25 nebo 40 mm a maximální průřez vzorku b*h je 

omezen napěťovými poměry ( ohred σσ ≅. ) a maximální zatížitelností ohybníku (cca 6,5 
kN). Maximální průhyb se pohybuje kolem 1,5 mm. Rozměry přípravku jsou malé  - 
60x60x180mm – viz obr.1.5.2.6. 
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Obr.1.5.2.6:  Přípravek pro mikroohybovou zkoušku. 
 
 Parametry, jež lze z grafického záznamu zkoušky určit jsou: 
 

� mez pevnosti v ohybu Rmo 
� mez kluzu v ohybu RPo, případně i mez úměrnosti REo u tvárných litin 
� podíl nelineárního a lineárního průhybu yp 
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Kde je: 
  Momax maximální ohybový moment 

Wo  modul průřezu v ohybu 
Pmo  síla na mezi pevnosti v ohybu 
l  vzdálenost podpor 
b,h  rozměry průřezu vzorku 
p  lineární (pružný) průhyb 
y  celkový průhyb 

 
 

 
 

Obr.1.5.2.7:  Vyhodnocení grafického záznamu mikroohybové zkoušky. [53] 
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Hodnoty Rpo a yp nejsou zatím obecně definovány, pro tento případ je Rpo 
definována jako napětí odpovídající bodu záznamu s maximální křivostí – 
představuje mezní stav přechodu z převážně pružných deformací materiálu vzorku 
při namáhání. Šedé litiny běžných jakostí nemají tento stav běžně vyhodnotitelný. 
Hodnota yp je do jisté míry obdobou tažnosti A u zkoušky pevnosti v tahu. Nezávisí 
na absolutních rozměrech vzorku (v rozsahu provedených zkoušek). [53] 
 
Tab.1.5.2.1:  Vztah Rm a yp základních litin – střední hodnoty, směrodatné odchylky byly 
získány z desítek měření. [53] 
 

Rm=0,51Rmo  Rmo  [MPa] SRmo yp [-] Syp  
Tvárná litina feritickoperlitická 1140 100 6,6 1,5 
Litina s červíkovitým grafitem - ferit 820 41 1,46 0,21 
Šedá litina střední jakosti 438 54 0,51 0,16 
Temperovaná litina, ferit-perlit 627 50 0,9 0,06 

 
1.5.3 Studium mikrostruktury 
 
 Ke studiu mikrostruktury byly v experimentální části využity metody optické a 
rastrovací elektronové mikroskopie. Základní principy zobrazovacích metod jsou 
všeobecně známy a jejich popis nemá valný význam coby podklad k experimentální 
části. Jsou zde proto uvedeny jen některé důležité informace o provedených 
analýzách pro lepší pochopení jejich výsledků. 
 
Obrazová analýza snímk ů z optické mikroskopie 
 

Obrazy z mikroskopu nebo z makrooptiky snímané CCD kamerou mohou být 
archivovány, softwarově upravovány, proměřovány a dále matematicky 
zpracovávány. Možnosti optické mikroskopie totiž nespočívají pouze v akvizici 
obrazu, ale i v jeho zpracování, při němž je možné získat řadu dalších, velmi cenných 
informací o struktuře a vlastnostech materiálu.  
 
 
 
 
 

Obr.1.5.3.1:  Schéma postupu při obrazové analýze. [58] 
 

Obrazová analýza  umožňuje nahrazení subjektivního pozorování obrazu 
pomocí objektivních charakteristik. Schéma postupu při obrazové analýze je na 
obr.1.5.3.1. Zpracování obrazové informace má za hlavní cíl odstranění šumů a 
extrakci typických rysů charakterizujících obraz. Klíčovým krokem analýzy obrazu je 
segmentace, při které jsou v obraze selektovány objekty určené k hodnocení, teprve 
poté je možné provést měření a stanovit požadované morfometrické nebo 
denzitometrické vlastnosti objektů např. plochu, obvod, délku, kulatost objektů nebo 
intenzitu zvolené barevné složky. Výsledkem binární transformace je binární obraz 
jako pole dat obsahující pouze nulu (bílá) nebo jedničku (černá). Element tohoto pole 
se nazývá pixel. Zpracování binárních obrazů je úzce spjato s matematickou 
morfologií. Objekty jsou tvořeny spojením pixelů jednoho typu (černé) a pozadí tvoří 
množina doplňků (bílé). Pro definici spojení pixelů se obyčejně používá technika 
nejbližších sousedů, tj. připouští se spojení přes strany i hrany (rohy). Následným 
krokem je měření charakteristických rysů objektů, při němž se obyčejně používá 
individuálních a texturálních charakteristik. [58], [59] 
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Studium mikrostruktury pomocí rastrovací elektronov é mikroskopie 
 

Ke studiu detailní morfologie jehlic feritu při různých variantách TZ bylo využito 
především zobrazení pomocí sekundárních elektron ů. Sekundární elektrony mají 
energii do cca 50eV a jsou emitovány z hloubky do cca 50 nm pod povrchem vzorku. 
Bodové rozlišení na zobrazeních v sekundárních elektronech je blízké průměru 
primárního svazku elektronů. Hodnota bodového rozlišení v moderních SEM 
s autoemisní tryskou se v současné době pohybuje na úrovni cca 1nm. Kontrast 
zobrazení v sekundárních elektronech je silně ovlivňován úhlem náklonu povrchu 
vzorku k primárnímu svazku elektronů. Zobrazení v sekundárních elektronech je tedy 
především obrazem topografie povrchu. Charakteristickou vlastností tohoto 
zobrazení je velká hloubka ostrosti. [60], [61] 
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1.6 Řízené zpevňování povrchu izotermicky kalených litin 
 

 Významnou a neopominutelnou vlastností izotermicky kalených litin je jejich 
schopnost transformačního zpevnění iniciovaného plastickou deformací (jak již bylo 
zmíněno v kap. 1.3). Tato schopnost se v praxi využívá pro řízené zpevňování 
povrchu některých součástí z ADI, zpravidla pomocí kuličkování. Experiment 
s řízeným zpevněním povrchu vybraných vzorků je popsán v kap. 2.4, základní 
informace o této technologii, o její aplikaci na ADI/AGI/AVGI o i navazujících 
zkušebních postupech jsou obsaženy v následujícím textu. 

 
 

1.6.1 Základní údaje o kuli čkování a jeho využití p ři řízeném     
zpevňování povrchu izotermicky kalených litin 
 

Kuličkování/brokování je definováno jako bombardování povrchu materiálu 
(nejč. oceli) médiem skládajícím se z malých kulovitých částic za ú čelem 
vytvo ření tenké vrstvy se zbytkovým tlakovým nap ětím . Toto kuličkování (v 
angličtině shot peening) je často zaměňováno s tryskáním/otryskáváním/pískováním 
(v angličtině shot blasting), které se používá např. ve slévárenství k čištění odlitků a k 
odstranění licí kůry či např. nátěru před povrchovou úpravou. Oproti pískování je 
kuličkování mnohem více kontrolovatelným procesem tváření zastudena, který se 
používá primárně: 
 

- ke zlepšení únavových vlastností 
- k prevenci korozního praskání 
- při ochraně formy nebo tvaru 
- k získání jednotné textury. 

 
První tři účinky jsou dány vznikem zbytkového tlakového nap ětí v povrchové 

vrstv ě v průběhu kuličkování (viz pozn. v kap. 1.6.1.1), zatímco čtvrtý se využívá 
pouze pro získání jednotného vzhledu a je dán přísnou kontrolou podmínek 
kuličkování. V případě tryskání ADI/AGI/AVGI je zde ještě jedna přidaná hodnota v 
podobě příznivé reakce materiálu na tváření zastudena – plastickou deformací 
iniciované martenzitické p řeměny . [8], [12], [14] 
 
1.6.1.1 Teorie 
 

K pochopení toho, proč je kuličkování efektivním nástrojem pro zlepšení 
únavových vlastností, jež jsou prvořadým hlediskem pro ADI/AGI/AVGI, je nezbytné 
porozumět následující teorii. Je známo, že únavové lomy vznikají ve sledu těchto tří 
událostí: 

 
- iniciace trhliny na povrchu, ve kterém je buď zbytkové tahové napětí 

(pravděpodobně po obrábění) nebo vnesené tahové napětí (působením 
vnějších sil, jako např. při záběru ozubení) 

- růst trhliny v součásti (např. zubu) 
- lom součásti v důsledku nedostatečného průřezu, který již dále není schopen 

unést potřebné zatížení. 
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Růst trhliny závisí na napěťových podmínkách kolem hrotu trhliny. Z výše 
uvedeného vyplývá, že se trhlina nebude ší řit do oblasti s tlakovým nap ětím . 
Zastavení šíření trhliny pomocí zbytkového tlakového napětí je založeno na 
následujících faktorech: 

 
- trhlina neporoste, dokud ji tahové síly nerozevřou v blízkosti hrotu 
- hrot trhliny se nerozevře, dokud na něj působí tlakové síly. 

 
Na obr. 1.6.1.1.1 je znázorněn princip zastavení trhliny v součásti s vrubem 

pomocí vytvořeného tlakového napětí: 
 
a) rozložení napětí v nekuličkované součásti při zatížení (tahové napětí) 
b) rozložení napětí v součásti po kuličkování (zbytkové tlakové napětí) 
c) rozložení napětí v kuličkované součásti při zatížení 
d) rozložení napětí v kuličkované součásti při zatížení po iniciaci trhliny a jejím 

částečném rozšíření do oblasti tahového napětí (čárkovaná čára znázorňuje 
původní rozložení z obrázku c) 

e) trhlina dorazila do oblasti (I), kde se napětí v neporušené zatížené součásti 
změnilo z tahového na tlakové 

f) trhlina je zastavena díky absenci tahového napětí. [14] 
 

 
 

Obr.1.6.1.1.1 : Zastavení šíření trhliny pomocí zbytkového tlakového napětí [14] 
 

 Na obr. 1.6.1.1.2 je znázorněn typický průběh zbytkového tlakového napětí, jak 
se mění s hloubkou. Má čtyři důležité charakteristiky:  

 
1) SS – Surface Stress, tj. povrchové napětí. Měřeno na povrchu součásti. 
2) CSmax – Maximum Compressive Stress, tj. maximální tlakové napětí. Běžně je 

nejvyšší těsně pod povrchem. 
3) d – Depth, tj. hloubka vrstvy tlakového napětí. Bod, ve kterém tlakové napětí 

přechází přes neutrální osu a stává se tahovým. 
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4) TSmax – Maximum Tensile Stress, tj. maximální tahové napětí. Kompenzující 
tahové napětí v jádře materiálu vyrovnává povrchovou vrstvu tlakového 
napětí, takže součást zůstává v rovnováze. Tsmax nesmí nabýt takových 
hodnot, aby způsobilo vnitřní vady v materiálu. 
 

 
 

Obr.1.6.1.1.2 : Příklad profilu zbytkového napětí vytvořeného kuličkováním [8], [14] 
 

Pozn.: Zbytková nap ětí jsou napětí, která zůstávají v nezatížené součásti po skončení všech 
výrobních operací. Tato zbytková napětí mohou být tahová I tlaková. Např. svařovaný spoj bude 
obsahovat velká zbytková tahová napětí v tepelně ovlivněné oblasti. Oproti tomu povrch indukčně 
kalených součástí může obsahovat zbytková tlaková napětí atd. [14] 

 
1.6.1.2 Velikost tlakového nap ětí, hloubka tlakové vrstvy 

 
Maximální hodnota vytvořeného zbytkového tlakového napětí Csmax je často 

označována jako velikost tlakového nap ětí (v orig. magnitude). Změny parametrů v 
procesu kuličkování mají pouze menší vliv na tuto veličinu, a to jen pokud má použité  
médium minimálně stejnou nebo větší tvrdost než kuličkovaný materiál. Maximální 
hodnota zbytkového tlakového napětí je primárné funkcí materiálu  samotného a 
dosahuje hodnoty p řibližn ě 50-60% pevnosti v tahu . Vztah mezi velikostí 
tlakového napětí a pevností v tahu je znázorněn na obr. 1.6.1.2.1. Pro dosažení této 
závislosti je nutno použít média s tvrdostí minnimálně 45 HRC. [8] ,[14] 

 
Hloubka tlakové vrstvy  je naopak především funkcí intenzity kuli čkování   a 

v menší míře tvrdosti materiálu . (Intenzita je mírou kinetické energie vnesené do 
materiálu. Kinetická energie je funkcí součinu hmoty a rychlosti média.) Při dané 
intenzitě je  hloubka tlakové vrstvy v ětší u materiál ů s nižší tvrdostí  a naopak. 
Hloubka tlakové vrstvy je kritickou veličinou, neboť nesmí p řesáhnout 10% tlouš ťky 
materiálu . Obr. 1.6.1.2.1 znázorňuje vztah mezi hloubkou tlakové vrstvy a intenzitou 
kuličkování pro tři materiály – ocel s tvrdostí HRC 31, ocel s tvrdostí HRC 52 a slitinu 
titanu Ti-Al6-V4. (Hloubky pro oceli s jinými tvrdostmi mohou být interpolovány.) [8] 

 
Pokud je kuličkovaná součást zatížena vnějšími silami, přičtené tahové napětí 

od zatížení sníží velikost tlakového napětí od kuličkování (viz např. obr. 1.6.1.1.1). 
Toto tlakové napětí bude zachováno, pokud zatížení součásti nepřekročí 40-50% 
pevnosti v tahu materiálu nebo bude pod mezí pružnosti či mezí kluzu. [8] 
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Obr.1.6.1.2.1:  Velikost tlakového napětí v porovnání s pevností v tahu ocelí. [8], [15] 

 

 
 

Obr. 1.6.1.2.2 : Hloubka tlakové vrstvy v závislosti na intenzitě tryskání pro různé tvrdosti 
materiálů. [14] 

 
1.6.1.3 Kontrola procesu 
 

Abychom dosáhli všech výhod, které kuličkování přináší, je potřeba dodržet 
přísnou kontrolu procesu. To zahrnuje: 

 
- metodu stanovení intenzity kuličkování 
- systém na zachování integrity média 
- metodu kontroly pokrytí kuličkovaných ploch 
- pokud možno využití automatizovaného nebo počítačově řízeného vybavení. 
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Třemi klíči k úspěšnému procesu zpevňování povrchu kuličkováním jsou 
schopnost stanovit a udržet vhodnou intenzitu, zachovat integ ritu média a 
správn ě posoudit pokrytí kuli čkované plochy . [8] 
 
Intenzita 
 
 Intenzita kuličkování je měřena pomocí Almenových pásk ů. Existují jich 3 
typy: N, A a C, které se liší tloušťkou (viz obr. 1.6.1.3.1). Používají se pro stanovení 
rozdílných rozsah ů intenzit . Jsou vyrobeny z kalené a popuštěné pružinové oceli 
SAE 1070 (0,65-0,7%C, 0,07-0,6%Si, 0,6-0,9%Mn, 0,03%P, 0,05%S; Rm=650-680 
MPa, Re=350-550 MPa, 44-50 HRC). Jsou používány také ke kalibraci kuličkovacího 
zařízení. [8], [16] 

 
 

Obr. 1.6.1.3.1 : Stanovení intenzity tryskání – a) typy Almenových pásků, b) upínací 
přípravek [14] 

 
Pro  každou kalibraci  je třeba použít několik pásků dané tloušťky (N, A nebo 

C). Ty jsou připevněny na upínací přípravek (Almen block) a okuličkovány s rozdílnou 
časovou výdrží. Když je pásek vyjmut z přípravku, prohne se směrem, kde je 
kuličkovaný povrch. Průhyb každého pásku se pak měří pomocí speciálního 
úchylkoměru (Almen gage). Čím déle byl pásek vystaven proudu kuliček, tím větší 
bude jeho prohnutí. Z hodnot průhybu pro danou dobu expozice je usuzováno na 
příslušnou intenzitu. Pokud byl např. pásek A vystaven kuličkám po takovou dobu, že 
vznikl průhyb 0,015 palců (0,38 mm), intenzita je označována jako 0,015A. Hodnoty 
naměřené na páscích jsou využity k sestavení křivky, která vyjadřuje závislost 
velikosti průhybu Almenova pásku na době expozice – viz obr. 1.6.1.3.3. [8], [14] 

 

 
 

Obr.1.6.1.3.2:  Schema kalibrace měření intenzity pomocí Almen pásků. [14] 
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Obr. 1.6.1.3.3 : Závislost velikosti průhybu Almen pásku na době expozice. [14] 
 
Pro konkrétní nastavení stroje  je oblastí s ideální dobou expozice pro danou 

intenzitu začátek nasycení křivky – viz rozsah T-2T. Tento rozsah je definován jako 
část křivky, kde je nárůst průhybu menší než 10% při dvojnásobné době expozice. 
Saturační křivka je důležitou součástí kontroly, neboť použití vhodné intenzity je 
základem úspěchu při zvyšování únavové odolnosti součástí. [8] 

 

 
 

Obr. 1.6.1.3.4 : Vztah mezi jednotlivými typy intenzit (číselné údaje v palcích). [14] 
 
Udržení integrity média 
 

Druhou kontrolou procesu kuličkování je udržení velikosti a tvaru kulovitého, 
neporézního kovového tryskacího média. Kontrola tvaru a velikosti média zajišťuje 
vznik tlakové vrstvy v povrchu se stejnoměrnou hloubkou a velikostí tlakového 
napětí. Když naráží kov na kov, „něco se vždy poškodí“. V případě kuličkování je to 
médium, které se buď rozbije, nebo degeneruje do nepřijatelného tvaru a velikosti. 
Pokud by bylo v tomto stavu dále použito ke kuličkování, na povrchu kuličkované 
součásti by se díky vrypům od ostrých částic mohly vytvářet koncentrátory napětí. 
Navíc, zmenšila by se hmota média a úměrně s ní i intenzita tryskání. Je tedy nutno 
v pravidelných intervalech částice kontrolovat . To je zajištěno pomocí tzv. 
„klasifikátoru“. Ten využívá nejprve řadu sít, umístěných pod násypkou a separuje 
nesprávné velikosti částic. Po roztřídění podle velikosti je médium dávkováno do 
spirály. Částice správného kulovitého tvaru se cestou dolů pohybují po vnějším okraji 
spirály a přepadají na další spirálu, která je umístěna níže. Takto je médium tříděno i 
dle tvaru. [8] 
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Obr.1.6.1.3.5 : Vzhled média a povrchu součásti a) bez kontroly, b) při správné 
kontrole. [17] 

 
Pokrytí 
 

Povrch součásti po kuličkování by měl být kompletně pokryt „dolíčky“, neměly 
by na něm být žádné oblasti bez indentací. Takové oblasti jsou totiž obklopeny 
tlakovým napětím, zatímco samy vykazují napětí tahové. [8] 
 
 V případě tvrdších povrchů je „důlkování“ jen obtížně identifikovatelné pouhým 
okem. V takovém případě lze ke stanovení pokrytí použít dvě techniky – vizuální 
kontrolu pomocí zařízení se zvětšením min. 10x (př. zvětšovací sklo, makroskop) 
nebo kontrolu pomocí kapaliny Dyescan, kterou se povrch pokryje ještě před 
kuličkováním. Tato kapalina se v normálním světle na povrchu jen leskne, ve tmě 
však světélkuje a může být odstraněna pouze přímým působením média. Součásti 
natřené touto kapalinou se tedy po kuličkování kontrolují ve tmě a oblasti, které by 
nebyly správně pokryty kuličkováním, budou svítit. Touto metodou se většinou 
kontroluje pouze 1. kus a vybrané kusy dle statistické přejímky. [8] 
 

Pokud by se při některé kontrole zjistilo nedokonalé pokrytí (méně než 100% 
je nepřijatelných), je většinou řešením prodloužení časového intervalu kuličkování. [8] 
 
Doplňující kontroly  
 

V současné době je trendem automatizace procesu kuličkování a využití 
počítačového řízení. V paměti počítače je možno uložit data o parametrech 
kuličkování mnoha součástí a tedy zvýšit efektivitu procesu nejen v sériové výrobě. 
Současně jsou využívány senzory monitorující např. tok média, rotaci součásti a 
další kritické oblasti. Jakékoli porušení monitorovaných bodů je tak zjištěno ihned a 
proces je automaticky zastaven. Tím se ještě zvyšuje jeho přesnost. [8] 
 
1.6.1.4 Kuli čkování ADI 
 

V roce 1971 spustila centrální slévárenská divize fy GMC množství 
laboratorních a provozních testů, které demonstrovaly využitelnost převodů 
z izotermicky kalené tvárné litiny. Článek SAE International (#820696, Neil Lottridge 
a Robert Grindahl) shrnul výsledky testování provedené divizí Pontiac fy GMC z let 
1971-1977 na hypoidních kolech pro zadní nápravu, vyrobených z tvárné litiny.  
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Inženýři Pontiacu zjistili, že – narozdíl od oceli – kalení tvárné litiny má za 
následek jen malá zbytková tahová napětí na povrchu materiálu. Jelikož by ale kola 
z ADI neměla únavovou odolnost cementované oceli, byla v materiálu 
prostřednictvím kuličkování vytvořena zbytková tlaková napětí. Výhody ADI 
s kuličkovaným povrchem měly za následek produkci převodů s dobrou únavovou 
životností, hmotností nižší o 10%, větší torzní pevností, a, díky grafitu, lepšími 
kluznými vlastnostmi a nižší hlučností. Na obr.1.6.1.4.1 je pro příklad znázorněno, jak 
kuličkování podstatně zvyšuje únavovou pevnost ozubení z ADI. [8], [14] 
 

Kromě zlepšených únavových vlastností, ADI při zpevňování také zlepšuje 
svou odolnost proti opotřebení. To je důsledek tváření zastudena , které iniciuje 
přeměnu zbytkového austenitu na martenzit . [8] 
 

 
 

Obr.1.6.1.4.1:  Vliv změn výrobního procesu na ohybovou únavovou pevnost ozubení z ADI 
(K9805). Měřeno po 10 zátěžných cyklech. [14] 

 
Mimo převodů patří mezi součásti, pro něž má kuličkování jednoznačný 

přínos, např. lopatky turbín, ojnice, klikové hřídele, převody, hřídele a nápravy, 
pružiny, torzní tyče aj. Kromě ADI patří mezi materiály vhodné k povrchovému 
zpevňování kuličkováním např. vysokopevnostní oceli, slitiny hliníku, produkty 
práškové metalurgie či slitiny titanu. [14] 
 
1.6.1.6 Účinek kuli čkování na oduhli čené povrchy 
 

Oduhličení je jedním z nejnebezpečnějších nežádoucích jevů, které se mohou 
naskytnout při nedodržení výrobní technologie ADI/AGI/AVGI. Oduhličení je 
definováno jako úbytek uhlíku z povrchu slitin železa jako důsledek ohřevu v 
prostředí, které s uhlíkem na povrchu reaguje. Je prokázáno, že oduhli čení může 
snížit únavovou pevnost  v řádu desítek procent. Je obecně přijímáno, že 
oduhličení je povrchový jev, u kterého příliš nezáleží na hloubce vrstvy. Vrstva 
oduhličení např. 0,1 mm může napáchat stejné škody na únavové pevnosti jako 
vrstva oduhličení 1 mm. Silné oduhličení však může indukovat výrazné zbytkové 
tahové napětí v povrchu součásti. Kuli čkování  se ukázalo býti efektivním v 
obnovení  většiny, když ne veškeré únavové pevnosti ztracené p ři oduhli čení. 
Vzhledem k tomu, že oduhličená vrstva, byť je měkčí, není snadno detekovatelná při 
velkém množství vyráběných součástí, může být kuli čkování zárukou integrity 
povrchu sou částí v p řípadech, kdy je oduhli čení očekáváno . [14] 
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1.6.2 Využití RTG difrakce p ři zkoumání kuli čkovaných povrch ů 
izotermicky kalených litin 
 

Almenovy pásky, které se používají k optimalizaci a později ke kontrole parametrů 
kuličkování, jsou velmi nepřímou metodou měření. Jelikož se jedná o proužky kovu 
často jen vzdáleně podobné chemickým složením a mechanickými vlastnostmi 
součásti, která je právě kuličkována, téměř nikdy nejsou všechny důležité podmínky 
procesu shodné s podmínkami reálné součásti. V důsledku toho se velikost 
zbytkových napětí a hloubka tlakové vrstvy po kuličkování mohou výrazně lišit od 
hodnot požadovaných konstruktérem. Jedinou spolehlivou cestou jak ověřit, že 
zpracování přineslo kýžený efekt je skutečně změřit napětí v kuličkovaných 
součástech. Konvenčními jsou experimenty, využívající difrakci RTG zá ření (XRD) 
na krystalové mřížce. V případě kuličkovaných povrchů se využívá před. metoda ke 
stanovení křivek rozložení napjatosti, z nichž bude patrná velikost zbytkového 
tlakového napětí (viz obr.1.6.3.4). Jedná se o dobře zavedenou kvantitativní metodu, 
která poskytuje přesné hodnoty napětí - tzv. rentgenografické ur čení 
makroskopických zbytkových nap ětí. Její dosah je ovšem limitován hloubkou 
několika mikrometrů. Jelikož v případě kuličkovaných součástí se oblast maximální 
hodnoty zbytkového tlakového napětí často pohybuje nikoli na povrchu ale těsně pod 
povrchem (viz obr.1.6.1.1.2), není tato metoda měření pro praktické využití vhodná. 
Proměření napětí do hloubky pomocí XRD vyžaduje postupné elektrolytické 
odleptávání vrstviček materiálu a opakovaná měření. Takový postup je možný pro 
laboratorní hodnocení na vybraných vzorcích, ale není využitelný pro 100% kontrolu 
součástí v provozu (mj. už by se ani nejednalo o nedestruktivní metodu). [8], [21] 

 
V případě kontroly kuličkovaných součástí z ADI/AGI/AVGI mají z metod RTG 

difrakce význam také kvalitativní a kvantitativní fázová analýza , jímiž lze ověřit 
plastickou deformací iniciovanou p řeměnu Az na M  u těchto litin (tj. přeměnu Feγ 
na Feα). Tzv. difrakční spektrum (množina hodnot vzdáleností reflektujících 
atomových rovin a relativních intenzit odpovídajících difrakčních linií) je totiž 
jednoznačnou charakteristikou daného stavu polykrystalického materiálu. Neexistují 
dvě látky s identickými difrakčními diagramy. Máme-li směs různých fází, pak každá 
z nich dává nezávisle na ostatních svůj vlastní soubor mezirovinných vzdáleností a 
relativních intenzit. Vzájemná odlišnost (jedinečnost) struktur tak umožňuje 
identifikovat krystalické vzorky na základě difrakčních diagramů. K hlavním 
přednostem RTG difrakční fázové analýzy patří její nedestruktivní charakter, 
spotřeba minimálního množství materiálu na přípravu vzorků a právě rozlišitelnost 
polymorfních modifikací téže látky. [6], [11], [21], [22] 
 
1.6.2.1 Rentgenografická kvalitativní fázová analýz a 
 
 Předmětem kvalitativní difrakční fázové analýzy je určení fázového složení  
zkoumaného vzorku, tj. registrace a identifikace všech p řítomných fází . [6], [11] 
 
 Principem kvalitativní difrakční fázové analýzy je porovnání difrak čních 
spekter zkoumané látky s etalonovými diagramy . Hodnoty mezirovinných 
vzdáleností i relativních intenzit různých krystalických fází jsou obsaženy v řadě 
tabulek a databází (ASTM, JCPDS, ICDD). Jak vyplývá např. z obr. 1.6.2.1.1., kromě 
intenzit a mezirovinných vzdáleností jsou zde uvedeny i podmínky, za nichž byl 
difrakční diagram získán, dále strukturně-krystalografická data (soustava, prostorová  
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grupa, délky hran základní buňky, meziosé úhly, počet atomů nebo molekul v buňce, 
teoretická hustota), optické konstanty a další fyzikální vlastnosti látky (barva, tvrdost, 
bod tání). Databáze jsou neustále aktualizovány o nové poznatky. K fázové 
identifikaci se používají tři nejintenzivnější linie analyzované fáze. [6], [11], [25] 
 

 
 

Obr.1.6.2.1.1: Záznam difraktometrické analýzy směsi fází NaCl a KCl z databáze ASTM [25] 
 

1.6.2.2 Rentgenografická kvantitativní fázová analý za 
 

Kvantitativní difrakční fázová analýza poskytuje informace o procentuálním 
zastoupení jednotlivých fází .  

 
Je založena na vztahu mezi integrální intenzitou difrakčních spekter 

jednotlivých fází a obsahem fází ve směsi. Intenzita linií dané složky závisí p římo 
na objemovém podílu krystalk ů této složky v celkovém ozá řeném objemu 
vzorku . Podle způsobu, kterým je tato závislost určována (tj. podle způsobu 
kalibrace) se rozlišují metody kvantitativní difrakční fázové analýzy, při nichž se 
používá vnější standard (dvojí měření – vzorku a známého preparátu, který se zvolil 
jako standardní), metody s vnitřním standardem (přimíchán ve vzorku ve známé 
koncentraci) a metody bezstandardové (využívají tzv. intenzitní faktory). [6], [11], [25] 

 
Intenzita difrakcí závisí ovšem nejen na koncentraci příslušné fáze, ale i na 

struktuře její elementární buňky, na parametrech experimentálního uspořádání, tvaru, 
rozměrech a charakteru povrchu vzorku a na reálné krystalové struktuře. Právě ta 
představuje při kvantitativní analýze hlavní zdroj chyb – např. textura (přednostní 
orientace) výrazně zkresluje výsledky. Kvantitativní fázová analýza dává 
nejspolehlivější informace v případě, že se jako vzorky použijí prášky s velmi 
jemnými a dezorientovanými krystalky. 
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Splnění těchto předpokladů je ve skutečnosti velmi obtížné. Vliv reálné 
struktury lze však úspěšně redukovat vhodnou přípravou vzorku (izotropie, 
jemnozrnnost) a tím, že se proměřuje co největší počet difrakčních linií každé fáze 
přítomné ve vzorku. Podle toho, jak dokonale je provedena korekce, je možné 
dosáhnout absolutní chyby stanovení mezi 1-10% . [6], [11], [25] 

 
Průměrná minimální koncentrace složky , která může být difrakčními 

metodami ještě analyzována, činí procenta.  Přesnost stanovení obsahu jednotlivých 
fází závisí především na změření integrální intenzity difrakčních linií. Je zřejmé, že 
relativní chyba difrakční analýzy se bude u dané látky měnit v závislosti na její 
koncentraci – intenzivnější linie se změří s větší přesností než linie slabé. [6], [11] 

 
Kromě výše uvedeného (vliv reál. struktury, min. koncentrace) je aplikace 

kvantitativní fázové analýzy omezena ještě několika důležitými parametry. 
Analyzovat je možné pouze vzorky, jejichž krystalky mají střední velikost od 0,1 do 
10 µm, nebo látky mezomorfní (parakrystalické). Vzhledem k omezené hloubce 
vnikání RTG záření používaného k difrakční analýze se získaná informace o fázovém 
složení vztahuje pouze k tenké povrchové vrstvě silné několik jednotek nebo desítek 
mikronů. Získaný údaj se tedy může lišit od průměrného fázového složení vzorku. [6] 
 
1.6.3 Využití Barkhausenova šumu pro nedestruktivní  kontrolu 
kuli čkovaných sou částí z izotermicky kalených litin 
 

Další z metod, jež je používána jako jedna z možných pro kontrolu zpevněné 
povrchové vrstvy po kuličkování je metoda založená na analýze Barkhausenova 
šumu (BNA)  u feromagnetických materiálů. Jedná se o nedestruktivní metodu 
hodnocení integrity povrchu z hlediska zbytkových napětí, tvrdosti vzorků a 
strukturních a fázových změn, která může překlenout nevýhody a omezení RTG 
difrakce. Tato měřící technika je již po mnoho let široce užívána v automobilovém a 
leteckém průmyslu na nedestruktivní kontrolu povrchu mnoha druhů součástí 
(vačkových hřídelí, ozubených kol, ložisek…) po tepelném zpracování, soustružení, 
broušení nebo leštění. Je vhodná pro statickou i dynamickou kontrolu. Měřenou 
veli činou  je tzv. magnetoelastický parametr MP , který odpovídá amplitudě 
Barkhausenova šumu. [20], [21] 
 

Barkhausenův šum je jev související s nespojitostmi v procesu magnetizace 
feromagnetika, kdy vnější magnetické pole způsobuje posuv doménových stěn. Aby 
se doménová stěna mohla pohnout, doména na jedné straně stěny se musí zvětšit a 
doména na druhé straně se smrští. Výsledkem je pak změna v celkové magnetizaci 
vzorku. Je-li v blízkosti vzorku v době, kdy se doménová stěna pohybuje, umístěna 
cívka z vodivého drátu, související změna magnetizace vzorku indukuje v cívce 
elektrický puls. Souhrnem všech elektrických pulsů vzniká signál zvaný 
Barkhausenův šum. Na hysterezní křivce, která charakterizuje proces magnetizace, 
se projevuje tzv. Barkhausenovými skoky (viz obr.1.7.3.1). [20], [21] 
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Obr.1.6.3.1:  Hysterezní smyčka feromagnetického materiálu. Vlevo pohyb domén 
v závislosti na vnější magnetizaci, vpravo signál Barkhausenova šumu. [24] 

 
Barkhausenův šum má pro většinu materiálů frekvenční spektrum začínající 

na magnetizačním kmitočtu (větš. stovky Hz) a končící přibližně za 1 MHz. Signál je 
exponenciáln ě tlumen  v závislosti na vzdálenosti, kterou projde uvnitř materiálu. 
Primární příčinou tlumení jsou vířivé proudy , které jsou indukovány při šíření signálu 
vznikajícího pohybem domén. Útlum určuje hloubku , ze které lze ještě informaci 
získat a vyjadřuje se koeficientem útlumu D(x), kde x je hloubka v mm (odvození viz 
[10], znázornění viz obr.1.6.3.2). Hlavními faktory, které ovlivňují tuto hloubku tedy 
jsou frekvenční rozsah generovaného signálu a vodivost a permeabilita zkoušeného 
materiálu. Při běžných aplikacích se měřící hloubka  pohybuje mezi 0,01 (tvrdé 
materiály) a 1,5 mm (měkké materiály). U kalených součástí se většinou pohybuje do 
100 – 200 µm. Jelikož je tato hloubka cca 10-100x větší, než hloubka dosahovaná 
pomocí XRD, je metoda BNA schopna zaznamenat podpovrchové napětí bez 
nutnosti odstranění povrchové vrstvy. [10], [20], [21] 
 

 
 

Obr.1.6.3.2 : Útlum signálu jako funkce hloubky [21] 
 

Posouzení zbytkového nap ětí metodou BNA je založeno na závislosti mezi 
magnetickými vlastnostmi materiálu a pružnými nap ětími . Přítomnost a rozložení 
elastických napětí ovlivňují cestu, kterou se domény ubírají za cílem snadné 
orientace ve směru magnetizace. Tento jev, při kterém elastické vlastnosti ovlivňují 
doménovou strukturu a magnetické vlastnosti, se nazývá magnetoelastická 
interakce . Na obr.1.6.3.3. je příklad měření Barkhausenova šumu – kalibrační křivka 
vyjadřující závislost amplitudy Barkhausenova šumu na napětí.  
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Úroveň Barkhausenova šumu systematicky roste s klesajícím  tlakovým 
napětím a rostoucím nap ětím tahovým za p ředpokladu, že nap ětí je v rámci 
meze pružnosti materiálu.  Pokud je materiál deformován tak, že se změní jeho 
tvrdost, změní se i jeho mez pružnosti a tedy i odezva Barkhausenova šumu na 
napětí – intenzita signálu klesá s rostoucí tvrdostí . Je to důsledkem blokace 
pohybu doménových stěn na mřížkové úrovni v zásadě stejnými překážkami a 
defekty, jako pohybu dislokací při plastické deformaci. [10], [20], [21], [26] 

 

 
 

Obr.1.6.3.3 : Kalibrační závislost amplitudy Barkhausenova šumu na napětí pro různé typy 
ocelí. [21] 

 
Bylo prokázáno, že odezva Barkhausenova šumu na kuli čkování  závisí na 

materiálu. U relativné m ěkkých ocelí úrove ň Barkhausenova šumu spojit ě klesá 
s rostoucí intenzitou kuli čkování, u velmi tvrdých (př. martenzitických) ocelí 
roste  (viz obr.1.6.3.4, intenzita kuličkování, která se pro různě tvrdé materiály 
vyjadřuje různými stupni N, A či C, je zde jednotně zastoupena hustotou pokrytí 
kuličkované plochy). V prvním případě odezva odráží narůstající tlaková napětí a 
deformační zpevnění při kuličkování, druhý případ může být vysvětlen 
mikrostrukturními změnami a deformačním změkčením v povrchových vrstvách 
materiálu. V určitém rozsahu středních hodnot tvrdosti kuličkovaných ocelí je možná 
kombinovaná odezva ve tvaru písmene U. [10], [20], [21] 

 

 
 

Obr.1.6.3.4: Závislost amplitudy Barkhausenova šumu na intenzitě kuličkování (vyj. 
pokrytím) pro oceli s různou tvrdostí. [21] 
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Průmyslové aplikace  metody BNA pro hodnocení zbytkových napětí lze 
rozdělit do dvou skupin: 
 

1) Kvalitativní kontrola , např. třídění kuličkovaných/nekuličkovaných součástí, 
kontrola pokrytí kuličkováním aj. Tento druh kontroly se běžně využívá 
v sériové výrobě (před. v automobilovém průmyslu), neboť může být snadno 
automatizován (podmínky pro OK/NOK stavy se stanovují z měření 
referenčních vzorků). 

2) Kvantitativní m ěření, např. při optimalizaci procesu kuličkování či při 
hodnocení zbytkového napětí v povrchu součástí po kuličkování. Tento druh 
kontroly využívají kupříkladu dodavatelé bezpečnostních komponent pro 
letecký průmysl, neboť jsou nuceni ověřit a garantovat, že zbytková napětí 
odpovídají specifikaci. V případě kontroly zbytkového napětí je často 
požadováno, aby byl profil napětí proměřen do hloubky několika desítek 
mikronů, což je hloubka za hranicí dosažitelnosti pomocí XRD, má-li se jednat 
o nedestruktivní měření.  

 
Pánové Jacob a Marrone [23] pomocí výsledků z XRD nastavili a posléze 

zkalibrovali svůj BNA přístroj pro přesná měření napěťových profilů z kuličkování až 
do hloubky 45 µm. Na obr.1.7.3.5 jsou znázorněny čtyři napěťové profily získané 
z měření povrchů tryskaných za různých podmínek. Každý ze vzorků byl měřen jak 
pomocí XRD, tak pomocí BNA. Shoda mezi příslušnými profily ukazuje, že metoda 
BNA je schopna dodávat kvantitativní informace o procesu kuličkování. [20], [21] 

 

 
 

Obr.1.6.3.5 : Hloubkové profily zbytkového napětí měřené difraktometricky a 
barkhausenovsky [23] 
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2. Experimentální část 
 
   

Experimenty byly realizovány podle následujícího schematu: 
 

1) Měření na souboru vzorků ADI/AGI/AVGI s matricí dolního, středního a 
horního ausferitu pomocí konvenčních (destruktivních) metod – získání 
souboru potřebných dat fyzikálních a mechanických vlastností materiálu. 

 
2) Měření pomocí metod NDT strukturoskopie – získání souboru potřebných 

dat parametrů struktury.  
 
3) Analýza dat. Interpretace výsledků. Porovnání poznatků o vztahu 
strukturních parametrů a fyzikálních veličin  - specifikace pracovního postupu s 
využitím NDT metod pro měření na daném souboru izotermicky kalených 
odlitků z ADI/AGI/AVGI. 
 
4) Závěry. 
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2.1 Materiály, zkušební vzorky 
 

2.1.1 Výchozí materiály  
 

Výchozí materiály vzorků byly voleny tak, aby především svou strukturou a 
chemickým složením vyhovovaly nárokům na výchozí materiál pro výrobu 
ADI/AGI/AVGI (viz kap.1.3.2 – F nebo F/P matrice, rovnoměrně vyloučený grafit, 
nízký obsah nečistot, limitovaný obsah Mn). Jelikož materiály přímo z konkrétních 
aplikací ADI/AGI nebyly dostupné (AVGI se zatím nevyrábí) a jelikož finanční 
prostředky byly značně limitovány a nebylo možné nechat odlít tavby „na míru“, byly 
použity litiny, pocházející z dřívějších projektů na TUL, neboť u nich byla záruka 
přesnosti chemického složení a výchozí struktury a byly již prozkoumány některé 
jejich vlastnosti.  Výsledkem výběru je soubor základních referenčních vzorků, který 
lze nadále rozšiřovat o další materiály pro konkrétní aplikace. 
 
2.1.1.1 Litina s lupínkovým grafitem 
 
   Jako výchozí materiál pro vzorky s lupínkovým grafitem byla použita tavba 
s označením A, obsahující: 3,15% C, 2,24% Si, 0,19% Mn, 0,02% P, 0,016% S, 
0,02% Cu a 0,01% Ni.  
  
   Materiál pochází z disertace Ing. Dočekala a byl vyroben ve slévárně FOCAM 
Olomouc ve 100 kg indukční peci. Ve zmíněné práci se zkoumal vliv obsahu Cu na 
parametr Hr [A/m] při měření přístrojem DOMENA (celkem použity 4 tavby A, B, C, D 
s různým % Cu - bylo zjištěno, že Cu zvyšuje parametr Hr). Tato tavba byla vybrána, 
neboť měla obsah Cu nejnižší (0,02%, odpovídá běžnému obsahu). Struktura litiny 
v základním stavu je složena převážně z perlitu a max. 20% feritu (přirozený stav pro 
LLG vyšších jakostí).  
 
2.1.1.2 Litina s červíkovitým grafitem 
 
  Jako výchozí materiál pro vzorky s červíkovitým grafitem byla zvolena tavba s   
označením 455, obsahující: 3,62% C, 0,18% Mn, 3,5% Si, 0,015% S, 0,024% P, 
0,21% Cu, 0,014% Mg, 0,35% Mo  a 0,04% Cr.  
 

Tavba pochází z aplikace spol. TEDOM, a.s. na hlavy válců vznětových 
motorů. Byla odlita ve FOCAM Olomouc v roce 2009.  Oproti běžným LVG obsahuje 
leguru Mo a také vyšší obsah Si pro zvýšení odolnosti proti namáhání (především 
mez kluzu Rp0,2) za vyšších teplot (do A1 ).  
 
   Vzhledem k tomu, že práce se mimo nedestruktivního zkoušení zabývá také 
„propagací“ izotermicky kalených litin u českých výrobců, byla vedle základní sady do 
experimentů zahrnuta ještě jedna speciální sada vzorků z LVG. Toto rozhodnutí bylo 
podpořeno mj. faktem, že na rozdíl od variant s kuličkovým a lupínkovým grafitem je 
izotermicky kalená litina s červíkovitým grafitem materiálem dosud téměř neznámým 
a také tím, že výsledky z experimentů na této sadě by mohly dojít konkrétní aplikace. 
Jednalo se o návaznost projektu slévárny Heunisch Brno „Výzkum a vývoj 
vysokopevnostních traktorových těles – pouzder náprav z vermikulární litiny GJV 
(2010 - 2012, MPO/FR)“.   Tento  projekt  měl  za  cíl  při   zachování  tloušťky   stěny 
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nápravových těles a tedy i hmotnosti vyvinout těleso s vyššími užitnými vlastnostmi 
pro traktory s vyšším výkonem. Původní odlitky z LLG měly být nahrazeny odlitky 
z LVG. Slévárna zkoušela odlévat litiny s různou modifikaci grafitu (přidáním různého 
množství Mg). Cílem experimentu v této disertační práci bylo zjistit, zda by 
izotermické zakalení zkoušených materiálů nebylo s to přinést další zlepšení užitných 
vlastností. Z nabízeného rozsáhlého souboru (10 modifikací) byla tedy vybrána sada 
18 vzorků, jejichž hodnota Lu [m/s] odpovídala přibližně obsahu grafitu GIII podle 
stanoveného matematického modelu. Chemické složení vzorků se pohybovalo v 
rozsahu: (3,61-3,63)% C, (2,16-2,18)%Si, (0,008 – 0,010)% Mg,  (0,025-0,027)%S, 
0,28%Mn, 0,020%P, 0,06% Cr, 0,07% Cu . Výchozí struktura vzorků byla převážně 
feritická. Tyto vzorky byly podrobeny všem zkouškám spolu se základní sadou LVG.  
 
2.1.1.3 Litina s kuli čkovým grafitem 
 
  Jako výchozí materiál pro vzorky s kuličkovým grafitem byla použita tavba 
s označením 5, obsahující: 3,3% C, 2,45% Si, 0,25% Mn, 0,046% Mg, 0,04% Cu, 
0,02% P a 0,015% S.  
 
   Litina byla odlita ve FOCAM Olomouc jako zakázka projektu GAČR 
101/02/0236 řešeného AVČR a TUL, kdy se analyzovalo 5 taveb s různými 
strukturami. Z těchto taveb, které byly k dispozici, byla pro výrobu vzorků vybrána 
tavba s převážně F matricí – kvůli aspektu snížení pracnosti při výrobě součástí 
z ADI (obrábění měkkých odlitků). 
 

Přesný přehled všech použitých vzorků lze nalézt v tištěné příloze č. 3.1.1 – 
Tabulka vzorků. 
 

2.1.2 Tepelné zpracování  
 
2.1.2.1 Podmínky TZ  
 

Disertace byla zadána současně s podáním projektu GAČR na toto téma, jenž 
nebyl podpořen. Proto izotermické kalení  pokrývá užší matici vzorků, než bylo 
původně plánováno. Pouze v rozsahu teoreticky „správných“ teplot 240, 310 a 400°C  
a výdrží 2, 10 a 60 min (2, 10 – krátké výdrže, 60 – předpokládaná optimální výdrž). 
Plnohodnotná matice by obsahovala i střední výdrže (20, 30, 50 min) avýdrže 180 
min, kdy klesá podíl Az a teploty výdrží pod 240°C (210, 170) a nad 400°C (440, 
480), kdy vznikají přechodové struktury i v „procesním“ okně. 
 

 
 

Obr.2.1.2.1: Schema TZ zkušebních vzorků. 
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Z důvodu nedostatku financí také nemohlo být TZ prováděno na zakázku, bylo 
proto využito možností spolupracující kalírny spol. TEDOM Motory, a.s. v Jablonci 
nad Nisou, která disponuje solnou lázní pro izotermické kalení a vyrábí některé 
součásti z ADI a AGI. Podmínky TZ tak byly poněkud omezeny vzhledem k chodu 
kalírny – např. teplota austenitizace  je dána pro všechny výrobky shodně na 900°C , 
s rychlostí ohřevu 200°C/hod. Vzhledem k tomu, že se jedná o teplo tu na středu 
intervalu, byla tato austenitizační teplota i pro použité vzorky vyhovující. Hledání 
zcela optimálních podmínek TZ navíc nebylo náplní této práce.  

 
Austenitizační výdrže byly stanoveny na 30, resp. 90 minut . Bylo tak učiněno 

z důvodu požadavku kalírny na prozkoumání možné racionalizace procesu – ve spol. 
TEDOM se součásti dle zvyklosti austenitizují s výdrží 90 minut, přestože vyráběná 
vodítka ventilů (AGI), pouzdra náhonů (ADI) a oběžná kola vodních čerpadel (AGI) 
jsou tenkostěnnými odlitky. Předpokládá se tedy, že k austenitizaci by měla stačit 
násobně kratší výdrž. Všechny sady vzorků jsou tedy provedeny s dvojí 
austenitizační výdrží a jsou od sebe odlišeny značením. Ve výsledcích se tak 
alespoň násobí počet naměřených hodnot a zpřesňují se získané závislosti. 
Austenitizace byla prováděna jak bez přístupu vzduchu, tak na vzduchu (vzorky 
určené pro zkoušení možností detekce a měření hloubky nežádoucího oduhličení). 
Výsledky měření na zkoumaných litinách lze bez potíží přirovnat k materiálům 
vyráběných součástí, neboť tyto mají velice podobné chemické složení jako 
zkoumané litiny (údaje podléhají firemnímu tajemství).  
 
2.1.2.1 Zařízení pro TZ  
 

Austenitizace byla provedena v elektrické odporové peci KRG 6/5 17kW  
1350/960o C ZEZ Hloubětín z r. 1966, s následným kalením do solné lázně o 
příslušné teplotě kelímkové odporové pece RVGZ 5,6/6,5M 30kW do 650o C ZEZ 
Hloubětín z r. 1979. Dochlazení po vyjmutí z kalicí lázně proběhlo na volném 
vzduchu.  

 
Pro lázeň byla použita popouštěcí sůl PRAGOKOR As140 výrobce 

Pragochema (bezpečností list přípravku je obsažen v elektronické příloze č. 3.2.6). 
Protože austenitizační pec neumožňovala ohřev v inertní plynné atmosféře, byl jako 
ochrana proti oxidaci a oduhličení u daných vzorků použit dvojitý ochranný nátěr 
(vrstva cca 0,08 – 0,11 mm) KALSEN výrobce AZ Prokal (příručka obsažena 
v elektronické příloze č.3.2.7). 
 

 
 

Obr.2.1.2.1: Zařízení pro izotermické kalení v soli – TEDOM, a.s. 
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2.1.3 Zkušební vzorky a jejich úprava pro jednotliv é metody  
 
2.1.3.1 Značení vzork ů 
 

Značení vzorků je sestaveno tak, aby obsahovalo všechny základní informace 
- o materiálu (LLG/AGI, LVG/AVGI, LKG/ADI) a jeho tepelném zpracování (výdrž na 
austenitizační teplotě, teplota a doba izotermické výdrže). Pro rychlou orientaci ve 
vzorcích a především v rozsáhlých souborech s výsledky pak slouží barevné 
značení, které odlišuje litiny s grafitem lupínkovým , červíkovitým  a kuli čkovým . 
Systém značení vysvětlují schemata na obr.2.1.3.1. a 2.1.3.2. V tab. 2.1.3.1, 2.1.3.2, 
2.1.3.3. a 2.1.3.4 jsou pak přehledně uvedeny všechny vzorky. 
 
Tab.2.1.3.1:  Přehled a značení vzorků základní sady AGI. 
 

Vzorek Austenitiza ční výdrž  
[min] 

Izotermická teplota  
[°C] 

Izotermická výdrž  
[min] 

AGI_3L2_A_240 30 240 2 
AGI_3L1_A_240 30 240 10 
AGI_3L6_A_240 30 240 60 
AGI_9L2_A_240 90 240 2 
AGI_9L1_A_240 90 240 10 
AGI_9L6_A_240 90 240 60 
AGI_3L2_A_310 30 310 2 
AGI_3L1_A_310 30 310 10 
AGI_3L6_A_310 30 310 60 
AGI_9L2_A_310 90 310 2 
AGI_9L1_A_310 90 310 10 
AGI_9L6_A_310 90 310 60 
AGI_3L2_A_400 30 400 2 
AGI_3L1_A_400 30 400 10 
AGI_3L6_A_400 30 400 60 
AGI_9L2_A_400 90 400 2 
AGI_9L1_A_400 90 400 10 
AGI_9L6_A_400 90 400 60 

 
Tab.2.1.3.2:  Přehled a značení vzorků základní sady AVGI. 
 

Vzorek Austenitiza ční výdrž  
[min] 

Izotermická teplota  
[°C] 

Izotermická výdrž  
[min] 

AVGI_3L2_455_240 30 240 2 
AVGI_3L1_455_240 30 240 10 
AVGI_3L6_455_240 30 240 60 
AVGI_9L2_455_240 90 240 2 
AVGI_9L1_455_240 90 240 10 
AVGI_9L6_455_240 90 240 60 
AVGI_3L2_455_310 30 310 2 
AVGI_3L1_455_310 30 310 10 
AVGI_3L6_455_310 30 310 60 
AVGI_9L2_455_310 90 310 2 
AVGI_9L1_455_310 90 310 10 
AVGI_9L6_455_310 90 310 60 
AVGI_3L2_455_400 30 400 2 
AVGI_3L1_455_400 30 400 10 
AVGI_3L6_455_400 30 400 60 
AVGI_9L2_455_400 90 400 2 
AVGI_9L1_455_400 90 400 10 
AVGI_9L6_455_400 90 400 60 
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Tab.2.1.3.3:  Přehled a značení vzorků speciální sady AVGI – Heunisch. 
 

Vzorek Austenitiza ční výdrž  
[min] 

Izotermická teplota  
[°C] 

Izotermická výdrž  
[min] 

AVGI_3_15.5_2_240 30 240 2 
AVGI_3_37.5_1_240 30 240 10 
AVGI_3_34.5_6_240 30 240 60 
AVGI_9_16.6_2_240 90 240 2 
AVGI_9_7.6_1_240 90 240 10 
AVGI_9_34.6_6_240 90 240 60 
AVGI_3_12.5_2_310 30 310 2 
AVGI_3_10.5_1_310 30 310 10 
AVGI_3_27.5_6_310 30 310 60 
AVGI_9_30.6_2_310 90 310 2 
AVGI_9_29.6_1_310 90 310 10 
AVGI_9_11.6_6_310 90 310 60 
AVGI_3_16.5_2_400 30 400 2 
AVGI_3_13.5_1_400 30 400 10 
AVGI_3_40.5_6_400 30 400 60 
AVGI_9_39.6_2_400 90 400 2 
AVGI_9_40.6_1_400 90 400 10 
AVGI_9_14.6_6_400 90 400 60 

 
 
Tab.2.1.3.4:  Přehled a značení vzorků základní sady ADI. 
 

Vzorek Austenitiza ční výdrž  
[min] 

Izotermická teplota  
[°C] 

Izotermická výdrž  
[min] 

ADI_3L2_5_240 30 240 2 
ADI_3L1_5_240 30 240 10 
ADI_3L6_5_240 30 240 60 
ADI_9L2_5_240 90 240 2 
ADI_9L1_5_240 90 240 10 
ADI_9L6_5_240 90 240 60 
ADI_3L2_5_310 30 310 2 
ADI_3L1_5_310 30 310 10 
ADI_3L6_5_310 30 310 60 
ADI_9L2_5_310 90 310 2 
ADI_9L1_5_310 90 310 10 
ADI_9L6_5_310 90 310 60 
ADI_3L2_5_400 30 400 2 
ADI_3L1_5_400 30 400 10 
ADI_3L6_5_400 30 400 60 
ADI_9L2_5_400 90 400 2 
ADI_9L1_5_400 90 400 10 
ADI_9L6_5_400 90 400 60 

 
Pozn.: V tabulkách výsledků se často údaj o tavbě či označení ADI/AGI/AVGI vypouští. 
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Obr.2.1.3.1:  Schema značení vzorků – základní sada (AGI, AVGI, ADI). 
 

 
 

Obr.2.1.3.2:  Schema značení vzorků – speciální sada (AVGI Heunisch). 
 
2.1.3.1 Vzorky a jejich úprava  
 
 Jak již bylo zmíněno v úvodu a v kap 2.1.1, projekt na téma disertační práce 
nebyl podpořen a z důvodu limitovaných finančních prostředků byly použity materiály, 
pocházející z dřívějších projektů na TUL. Ani tyto materiály však nebyly k dispozici ve 
zcela dostatečném množství, tzn. tak, aby bylo možno u všech variant TZ pokrýt 
všechny zkoušky stejně – s materiálem bylo třeba zacházet „úsporně“. V případě 
zjišťování pevnostních charakteristik byly vyrobeny tyče pro zkoušku tahem jen pro ty 
varianty, kde bylo materiálu na výrobu tyčí dostatek – převážně se jednalo o 
předpokládané „optimální“ podmínky TZ. U ostatních byla pevnost zjišťována 
mikroohybovou/ohybovou zkouškou na přesných hranolech. Pro každou variantu TZ 
byly v případě pevnostních zkoušek vyrobeny vždy 3 ks vzorků (tyčí, hranolů). 
Některé okrajové experimenty, jako je například UZ měření na štíhlých tyčích (pro 
zjištění konstanty K a následná měření počátečního modulu pružnosti E0) či řízené 
zpevňování povrchu kuličkováním, byly provedeny jen na vybraných vzorcích. I přes 
tyto nedostatky byly ale všechny potřebné základní vlastnosti zjištěny u všech 
vzorků. 
 
 Pro měření byly využity a zpracovány následující typy vzorků. 
 
a) zkušební odlitky Y  
 
 Vzorky materiálů ze základní sady LLG, LVG a LKG byly připraveny ze 
zkušebních Y odlitků. Převážně se jednalo o typ Y2 (šířka 25 mm). Typ Y1 (12,5 mm) 
byl použit jen  v  několika  případech LVG  – původně byly tyto bloky odlity kvůli svým  
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rozměrům, pro specifikaci tenkých stěn (viz hlavy válců o tloušťce 6-12 mm). V první 
řadě byly z bloků na rámové pile s vodním chlazením vyřezány plátky o tloušťce 15-
20 mm (viz obr.2.1.3.3). Tato tloušťka byla zvolena jako optimální z hlediska 
vyloučení vlivu tloušťky stěny při nedestruktivních měřeních (aby nemusely být u 
referenčních vzorků používány korekce) a také z hlediska maximální prokalitelnosti 
na bainit.  
 

 
 

Obr.2.1.3.3:  Zkušební Y bloky, vzorky z Y bloků. 
 

 Plátky Y bloků byly navrtány (pro zavěšení), opatřeny ochranným nátěrem 
(mimo vzorků určených pro měření oduhličení) a zakaleny v solné lázni. Po kalení 
byly vzorky jemně opískovány, aby byly zbaveny příp. hrubých nečistot a oxidů (vliv 
především na měření metodou magnetické skvrny). V případě vzorků oduhličených 
byla vždy na jedné straně odfrézována a metalograficky odbroušena vrstva cca 1,5 
mm (viz kap.2.2.4). Vybrané vzorky určené pro řízené zpevňování povrchu byly 
broušeny na magnetické brusce s vodním chlazením, aby měl výchozí povrch 
dostatečnou a především shodnou jakost (viz kap.2.5). 
 

Jelikož v případě Y bloků slouží horní (rozšířená) část odlitku jako nálitek, byla 
pro všechna měření a výrobu dalších vzorků (tyče pro zkoušky pevnosti, 
metalografické vzorky) použita vždy jejich spodní zúžená část. 
 
b) schodovité odlitky 
 
 V případě speciální sady LVG - Heunisch byly výrobcem dodány řezy ze 
schodovitých odlitků o rozměrech 128x24x25 mm a 128x20x25 mm (schody č. 5 a 6, 
viz obr.2.1.3.4). Z těchto hranolů byly vysoustruženy normalizované tyče pro zkoušku 
tahem a odříznuty kvádry pro nedestruktivní měření a přípravu metalografických 
vzorků. Stejně jako plátky Y bloků byly tyče a kvádry ze schodovitých odlitků 
opatřeny nátěrem, zavěšeny a zakaleny do solné lázně. Po kalení byly vzorky jemně 
otryskány pro odstranění oxidů. 
 

 
 

Obr.2.1.3.4: Hranoly ze schodovitých odlitků, LVG Heunisch. 
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c) metalografické vzorky 
 
 Pro všechny varianty TZ i pro základní stavy litin byly připraveny vždy min. dva 
metalografické výbrusy.  
 
 Vzorky byly odřezány z příslušných míst zakalených Y bloků nebo kvádrů 
pomocí metalografické pily chlazené emulzí tak, aby nedošlo k tepelnému ovlivnění 
vzorků. Vzorky byly zalisovány do běžné akrylátové či epoxidové, příp. uhlíkové 
pryskyřice (to v případě vzorků určených pro elektronovou mikroskopii). Následně 
byly vzorky broušeny na metalografických bruskách s vodním chlazením, s použitím 
běžných SiC či diamantových brusných kotoučů zrnitosti od 80 do 4000. Poté byly 
vzorky mechanicky leštěny na textilních kotoučích s pomocí diamantových suspenzí 
zrnitosti 9, 3 a 1 µm. 
 
 Vyleštěné vzorky byly určeny pro analýzu grafitu pomocí optické mikroskopie a 
obrazové analýzy. Pro další testy (snímky mikrostruktury, měření tvrdosti a 
mikrotvrdosti, obrazová analýza % Az, elektronová mikroskopie) byly povrchy vzorků 
naleptány 3% nitalem, aby byla zviditelněna mikrostruktura. 
 
Použité přístroje a spotřební materiál pro přípravu metalografických vzorků: 
 
- Metalografická pila Buehler DELTA Abrasimet Cutter 
- Automatický lis Buehler Simplimet 1000 
- Ruční metalografické brusky Buehler Alpha 
- Poloautomatická bruska/leštička Buehler Phoenix Beta s hlavou Vector 200 Power Head 
- Automatická metalografická bruska/leštička Struers Tegramin-20 
- Buehler karborundové řezné kotouče na litinu 
- Struers karborundové řezné kotouče pro kovy s HV>500 
- Brusné SiC kotouče Buehler-Met II P80, P320, P400, P600, P1200, P2000 
- Brusné diamantové kotouče Struers MD-Piano 500, 1200, 2000, 4000 
- Leštící plátna Buehler TriDent, TexMet, MicroCloth 
- Leštící plátna Struers MD-Dac, MD-Mol 
- Spofadental Dentacryl technický – transparentní akrylátová pryskyřice pro zalisování za tepla 
- Struers DuroFast – netransparentní epoxidová pryskyřice pro zalisování za tepla 
- Struers ConduFast - fenolová pryskyřice s uhlíkovým plnivem pro zalisování za tepla 
- Diamantové suspenze Buehler Metadi Fluid 9µm, 3µm a 1µm 
- Diamantová suspenze Struers DiaPro Allegro/Largo 9µm 
- Diamantová suspenze Struers DiaPro Dac 3µm 
- Diamantová suspenze Struers DiaPro Nap 1µm 
- řezná kapalina Buehler Cool 2 Cutting Fluid 
- líh technický, izopropylalkohol 
- 3% nital (ethylalkohol 96%+kyselina dusičná 65%) 
 

Pro analýzu na SEM byly některé vzorky také finálně leštěny argonovým 
iontovým svazkem na přístroji Fischione SEM-Mill 1060. 
 
d) normalizované zkušební ty če pro zkoušku tahem 
 
 Pro zkoušku tahem byly vysoustruženy ze spodních částí Y bloků a ze 
schodovitých odlitků válcové tyče se závitovými hlavami. Tyto zkušební tyče 
podléhají normě ČSN 42 0316, kde jsou předepsány poměry délek a průměrů, 
geometrické a tvarové tolerance i drsnost povrchu. 
 
 
 

113 



e) přesné hranoly 
 
 V případech, kde materiál nedostačoval na výrobu tyčí pro zkoušku tahem, 
byly z vhodných míst tepelně zpracovaných plátků Y bloků vypreparovány malé 
vzorky ve tvaru hranolů o průřezu 5x5 mm a délkách 25 až 40 mm (viz obr.2.1.3.5). 
Tyto vzorky byly určeny pro mikroohybovou, resp. ohybovou zkoušku. K preparaci 
vzorků byla využita metoda elektroerozivního obrábění (PeRoz, s.r.o., Jablonec nad 
Nisou) – byla tak zajištěna rozměrová přesnost vzorků a původní stav materiálu, bez 
ovlivnění vneseným teplem či deformací. Zároveň je to metoda takřka bezodpadová 
– plátky Y bloků tak měly i po preparaci těchto hranolů a metalografických vzorků 
stále dostatečnou plochu v části mimo nálitek, která byla potřebná pro měření 
nedestruktivními metodami bez ovlivnění vadami či okrajovým efektem. 
 

 
 

Obr.2.1.3.5:  Přesné hranoly pro zkoušku mikroohybem. 
 
f) štíhlé válcové ty če 
 

Aby bylo možné určit konstantu K pro výpočet a následné měření počátečního 
modulu pružnosti E0 ultrazvukem, je nutné provést měření impulsní odrazovou 
metodou na štíhlých tyčích (viz kap.1.4.1). Pro toto měření byly k dispozici válcové 
tyče z LVG v základním stavu o rozměrech 20x190 mm a 20x180 mm. Tyče byly pod 
ochranným nátěrem zakaleny na vzorky 9C6 310, resp. 9C6 400 a proměřeny, aby 
se přinejmenším ověřila možnost určení E0 i u izotermicky kalených litin 
s vermikulárním grafitem. (Počáteční modul pružnosti je důležitým parametrem při 
posuzování odolnosti proti kontaktní únavě.) V případě dalších variant litiny bylo od 
měření E0 upuštěno z důvodu výše zmiňovaného nedostatku materiálu pro výrobu 
rozměrově i kvalitativně náročných vzorků. 
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2.2 Destruktivní  zkoušky 
 

2.2.1 Přehled provedených zkoušek  
 

Jak již bylo naznačeno v kap. 1.5, aby bylo možné využít nedestruktivní 
metody ke kontrole součástí, je třeba nejprve navázat parametry těchto NDT zkoušek 
na konkrétní vlastnosti materiálu. Tyto vlastnosti je třeba získat pomocí klasických, 
zpravidla destruktivních metod na referenčních vzorcích. Základní principy a postupy 
zkoušek byly také popsány v kap.1.5 - v kap. 2.2.2 – 2.2.9 jsou tedy uvedeny již 
pouze podmínky měření, výsledky a příp. další podstatné informace týkající se 
měření. V tab. 2.2.1 – 2.2.4 je pro lepší orientaci uveden přehled zkoušek 
prováděných na jednotlivých vzorcích neboť, jak bylo zdůvodněno v kap. 2.1, nebylo 
možné pokrýt všechny varianty TZ shodnými zkouškami. Řízené zpevňování povrchu 
a měření s ním spojená jsou samostatně popsána v kap. 2.5. 
 
Legenda k tabulkám: 
 
str.   analýza mikrostruktury (z optické a elektronové mikroskopie) 

HV30  zkouška tvrdosti podle Vickerse 

HV0,1  zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse 

mikroohyb  zkouška pevnosti mikroohybem 

ohyb   zkouška pevnosti ohybem 

tah   zkouška pevnosti tahem 

grafit   analýza grafitu (z optické mikroskopie) 

Az  analýza zbytkového austenitu 

kuli čk.  řízené zpevňování povrchu 

oduhl. opt.  měření oduhličení (z optické mikroskopie) 

 
Tab.2.2.1:  Přehled destruktivních zkoušek základní sady LLG/AGI. 
 

Vzorek  str.  HV30 mikroohyb  ohyb  tah grafit  Az kuli čk. HV0,1 oduhl.  opt.  
ZS LLG • • • - - • • - - - 
3L2 240 • • • - - • • - • - 
3L1 240 • • • - - • • - • - 
3L6 240 • • • - - • • - • - 
9L2 240 • • • - - • • - • - 
9L1 240 • • • - - • • - • - 
9L6 240 • • • - - • • - • - 
3L2 310 • • • - - • • - • • 
3L1 310 • • • - - • • - • • 
3L6 310 • • • - - • • - • • 
9L2 310 • • • - - • • - • • 
9L1 310 • • • - - • • - • • 
9L6 310 • • • - - • • - • • 
3L2 400 • • - - • • • - • - 
3L1 400 • • - - • • • - • - 
3L6 400 • • - - • • • • • - 
9L2 400 • • - - • • • - • - 
9L1 400 • • - - • • • - • - 
9L6 400 • • - - • • • • • - 
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Tab.2.2.2:  Přehled destruktivních zkoušek základní sady LVG/AVGI. 
 

Vzorek  str.  HV30 mikroohyb  ohyb  tah grafit  Az kuli čk. HV0,1 oduhl.  opt.  
ZS LVG • • • - - • • - - - 
3C2 240 • • • - - • • - • - 
3C1 240 • • • - - • • - • - 
3C6 240 • • • - - • • - • - 
9C2 240 • • • - - • • - • - 
9C1 240 • • • - - • • - • - 
9C6 240 • • - • - • • - • - 
3C2 310 • • - - • • • - • • 
3C1 310 • • • - - • • - • • 
3C6 310 • • - - • • • • • • 
9C2 310 • • - - • • • - • • 
9C1 310 • • - - • • • - • • 
9C6 310 • • - - • • • • • • 
3C2 400 • • • - - • • - • - 
3C1 400 • • • - - • • - • - 
3C6 400 • • • - - • • • • - 
9C2 400 • • • - - • • - • - 
9C1 400 • • • - - • • - • - 
9C6 400 • • • - - • • • • - 

 
 
Tab.2.2.3:  Přehled destruktivních zkoušek speciální sady AVGI – Heunisch. 
 

Vzorek  str.  HV30 mikrooh.  ohyb  tah grafit  Az kuli čk. HV0,1 oduhl.  opt.  
3_15.5_2_240 • • - - • • • - • - 
3_37.5_1_240 • • - - • • • - • - 
3_34.5_6_240 • • - - • • • - • - 
9_16.6_2_240 • • - - • • • - • - 
9_7.6_1_240 • • - - • • • - • - 

9_34.6_6_240 • • - - • • • - • - 
3_12.5_2_310 • • - - • • • - • - 
3_10.5_1_310 • • - - • • • - • - 
3_27.5_6_310 • • - - • • • - • - 
9_30.6_2_310 • • - - • • • - • - 
9_29.6_1_310 • • - - • • • - • - 
9_11.6_6_310 • • - - • • • - • - 
3_16.5_2_400 • • - - • • • - • - 
3_13.5_1_400 • • - - • • • - • - 
3_40.5_6_400 • • - - • • • - • - 
9_39.6_2_400 • • - - • • • - • - 
9_40.6_1_400 • • - - • • • - • - 
9_14.6_6_400 • • - - • • • - • - 
3_15.5_2_240 • • - - • • • - • - 
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Tab.2.2.4:  Přehled destruktivních zkoušek základní sady LKG/ADI. 
 

Vzorek  str.  HV30 mikroohyb  ohyb  tah grafit  Az kuli čk. HV0,1 oduhl.  opt.  
ZS LKG • • • • - • • - - - 
3K2 240 • • • - - - • - • - 
3K1 240 • • • • - - • - • - 
3K6 240 • • • • - • • - • - 
9K2 240 • • • - - • • - • - 
9K1 240 • • - • - • • - • - 
9K6 240 • • - • - • • - • - 
3K2 310 • • - - • • • - • • 
3K1 310 • • - • - • • - • • 
3K6 310 • • - - • • • • • • 
9K2 310 • • - - • • • - • • 
9K1 310 • • - - • • • - • • 
9K6 310 • • - - • • • • • • 
3K2 400 • • • - - • • - • - 
3K1 400 • • - • - • • - • - 
3K6 400 • • • - - • • • • - 
9K2 400 • • • - - • • - • - 
9K1 400 • • - • - • • - • - 
9K6 400 • • • • - • • • • - 

 
2.2.2 Analýza grafitu  
 
 Analýza grafitu byla na vzorcích litin provedena jako podklad ke vstupní 
kontrole výchozího materiálu p řed TZ. Výsledky analýz grafitu slouží jako 
podkladová data především pro akustická m ěření, neboť právě rychlost šíření UZ 
vln je k identifikaci grafitu využívána. Jak již bylo uvedeno v kap.1.3, grafit v litinách 
určených pro izotermické kalení má mít pokud možno optimální tvar, jemnou disperzi 
a rovnoměrné rozložení, aby nebyl znehodnocen efekt izotermického kalení.  
 

V případě speciální sady LVG Heunisch byla analýza grafitu provedena na 
všech vzorcích, neboť mají odlišnou modifikaci. V případě základních sad byla 
analýza grafitu provedena na vzorcích v základním stavu (TZ nemá vliv na grafit)  
 

Pro analýzu byly použity vylešt ěné metalografické vzorky.  
 
K akvizici obrazu byl použit přímý optický mikroskop Zeiss Axio Imager M2 

(obr.2.2.2.1) v konfiguraci pro pozorování v odraženém světle, vybavený barevnou 
1,4 MPx CCD kamerou Axiocam Icc 1 a softwarem AxioVision 4.8.3.0. Struktura byla 
snímána ve zvětšení 100x v režimu BF (Bright Field - pozorování ve světlém poli), 
k následné obrazové analýze byl využit SW modul Graphite/Shape and Size, který po 
vhodném naprahování automaticky vygeneruje zprávu obsahující podíly zastoupení 
jednotlivých typ ů (I-VI) a velikostí (1-8) grafitických částic  v souladu s normou 
ČSN 42 0461 (obr.2.2.2.2). Výsledné hodnoty jsou vždy průměrem z pěti měření. 
Výsledky analýz všech vzorků jsou shrnuty v tabulkách 2.2.2.1 a 2.2.2.2. Analýzy 
také obsahují údaj o počtu částic na mm 2. 
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Obr.2.2.2.1: Přímý optický mikroskop Zeiss Axio Imager M2. (Laboratoř analytických metod, 
Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.) 

 

 

 

 

Obr.2.2.2.2:   Ukázka z analýzy grafitu speciální sady LVG – Heunisch. Vzorek 34.6. 
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Tab.2.2.2.1:  Výsledky analýz grafitu základních sad LLG, LVG a LKG. 
 

Vzorek  
Tvar grafitu [%]  Velikost grafitu [%]  Počet 

částic  GI GII GIII GIV GV GVI 1 2 3 4 5 6 7 8 
LLG 98,11 0,89 0 0 0,70 0,29 0 2,11 15,32 29,31 21,01 15,07 6,25 1,94 234 
LVG 0,33 0 89,48 0,51 7,67 2,01 0 0 9,09 13,46 23,72 26,35 19,89 7,48 142 
LKG 0 0 0 0 69,75 30,63 0 0 0 5,97 70,03 20,30 2,47 1,23 122 

 
Tab.2.2.2.2:  Výsledky analýz grafitu speciální sady LVG – Heunisch. 
 

Vzorek 
Tvar grafitu [%]  Velikost grafitu [%]  Počet 

částic  GI GII GIII GIV GV GVI 1 2 3 4 5 6 7 8 
3_15.5_2_240 11,96 3,89 16,74 32,36 29,44 13,45 0 0 12,21 20,6 29,37 23,66 9,65 4,51 145 
3_37.5_1_240 14,83 0,18 19,56 26,42 24,08 16,46 0 0 2,73 15,89 25,4 32,08 20 3,91 224 
3_34.5_6_240 13,65 0,02 14,75 23,39 26,61 19,4 0 0 0 9,76 27,55 27,51 29,29 5,9 312 
9_16.6_2_240 9,62 1,6 15,34 41,28 24,85 12,04 0 0 7,07 18,17 29,72 24,19 16,33 4,52 258 
9_7.6_1_240 13,67 3,02 19 36,39 21,16 15,13 0 0 6,46 12,65 28,16 30,27 16,96 5,49 192 

9_34.6_6_240 14,01 2,24 14,2 32,03 32,75 17,97 0 0 1,29 12,61 32,64 29,51 17,56 6,38 172 
3_12.5_2_310 9,34 0 0,38 8,67 19,78 49,12 0 0 0 0 8,1 19,7 54,59 17,61 291 
3_10.5_1_310 10,3 0,01 0,35 5,15 23,58 53,52 0 0 0 0,65 3,51 23 56,25 16,59 313 
3_27.5_6_310 12,99 0,02 5,04 27,37 26,66 32,37 0 0 0 12,18 22,53 24,7 33,07 7,52 296 
9_30.6_2_310 10,61 0,01 4,23 15,4 22,84 33,22 0 0 0 4,66 17,76 31,28 41,23 5,08 255 
9_29.6_1_310 10,01 0 3,11 8,17 18,36 48,58 0 0 0 2,06 6,47 30,83 52,28 8,36 274 
9_11.6_6_310 29,6 3,15 22,02 42,58 31,25 0,95 0 8,03 8,79 7,7 65,05 4,92 3,56 1,94 302 
3_16.5_2_400 13,1 0 13,63 33,3 23,52 19,67 0 0 0 18,49 23,82 26,82 24,75 6,12 318 
3_13.5_1_400 11,31 1,21 10,65 34,4 29,45 18,93 0 0 0 6,83 27,87 30,16 26,72 8,43 220 
3_40.5_6_400 25,59 4,45 24,72 50,22 18,43 2,17 0 7,8 16,61 15,03 31,19 13,66 9,3 6,42 316 
9_39.6_2_400 39,83 1,06 15,11 42,42 28,52 12,03 0 4,89 7,48 14,54 20,28 29,15 17,92 5,76 306 
9_40.6_1_400 10,34 1,48 7,73 20,86 22,61 32,17 0 0 1,42 1,63 20,98 39 31,52 6,45 217 
9_14.6_6_400 13,67 0,02 6,09 31,88 31,18 26,54 0 0 2,12 22,89 20,72 33,1 16,99 4,19 182 

 
 

2.2.3 Analýza mikrostruktury matrice 
 

 Analýza mikrostruktury se zaměřením na matrici byla na vzorcích litin 
provedena především kvůli kontrole správnosti TZ . Výsledky analýz slouží jako 
podkladová data pro magnetická i akustická m ěření. Jak již bylo uvedeno 
v kap.1.3, v závislosti na teplotě a délce izotermické výdrže může matrice obsahovat 
jehlice martenzitu, dolní, střední a horní ausferit (jehlice F + Az), příp. karbidy či další 
fáze, převážně nežádoucí. 
 

2.2.3.1 Snímky mikrostruktury 
 

Snímky byly pořizovány po naleptání vyleštěných metalografických vzorků 3% 
nitalem. K akvizici obrazu byl použit přímý optický mikroskop (LOM) Zeiss Axio 
Imager M2 (obr.2.2.2.1) v konfiguraci pro pozorování v odraženém světle, vybavený 
barevnou 1,4 MPx CCD kamerou Axiocam Icc 1 a softwarem AxioVision 4.8.3.0 a 
invertovaný optický mikroskop Nikon Epiphot v konfiguraci pro pozorování 
v odraženém světle, vybavený softwarem NIS Elements 3.1 (obr.2.2.3.1.1). Snímky 
byly pořizovány ve zvětšeních 50x, 100x, 200x, 500x a 1000x v režimech BF (Bright 
Field - pozorování ve světlém poli), příp. DIC (diferenciální interferenční kontrast - 
Nomarskiho). 
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Obr.2.2.3.1.1: Invertovaný optický mikroskop Nikon Epiphot (Katedra materiálu, FS TUL.) 

 

Pro podrobnější zkoumání mikrostruktury, především rozdílné morfologie jehlic 
dAF a hAF, byly pořízeny také snímky na skenovacím elektronovém mikroskopu 
(SEM). K akvizici byl využit rastrovací elektronový mikroskop Zeiss UltraPlus 
v režimu topografického kontrastu (SE2 detektor – sekundární elektrony) a tzv. 
fázového kontrastu (AsB detektor – zpětně odražené elektrony) se SW SmartSEM 
(obr.2.2.3.1.2). Snímky byly pořízeny ve zvětšeních 1000x, 2500x, 5000x a 10 000x, 
s urychlovacím napětím 5 kV. Narozdíl od optické mikroskopie, kde byly zkoumány 
všechny vzorky, byly na SEM pořízeny pouze snímky vybraných vzorků tak, aby byly 
zastoupeny všechny teploty izotermické výdrže – zkoumána byla matrice, nezávisle 
na typu grafitu. Vybrané snímky jednotlivých vzorků jsou znázorněny na obr.2.2.3.1.3 
– 2.2.3.1.11 a v tištěné příloze 3.1.2 – Snímky mikrostruktur.  
 

 

 
 

Obr.2.2.3.1.2: Skenovací elektronový mikroskop Zeiss UltraPlus. (Laboratoř analytických 
metod, Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.) 
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Obr.2.2.3.1.3: Vzorek 3L2 240 - LOM; a) zvětšení 50x, BF; b) zvětšení 1000x, BF. Leptáno 
3% nitalem. ZEISS Axio Imager M2. 

 

 
 

Obr.2.2.3.1.4: Vzorek 3L1 310 - LOM; a) zvětšení 50x, DIC, měřeno oduhličení; b) zvětšení 
1000x, DIC. Leptáno 3% nitalem. Nikon Epiphot. 

 

 

 

Obr.2.2.3.1.5: Vzorek 9L6 400 - LOM; a) zvětšení 200x, BF; b) zvětšení 1000x, BF. Leptáno 
3% nitalem. ZEISS Axio Imager M2. 
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Obr.2.2.3.1.6: Vzorek 9C2 240 - LOM; a) zvětšení 50x, BF; b) zvětšení 1000x, BF. Leptáno 
3% nitalem. ZEISS Axio Imager M2. 

 

 

Obr.2.2.3.1.7: Vzorek 3C1 310 - LOM; a) zvětšení 50x, DIC, měřeno oduhličení; b) zvětšení 
1000x, DIC. Leptáno 3% nitalem. Nikon Epiphot. 

 

 

 

Obr.2.2.3.1.8: Vzorek 9C1 400 - LOM; a) zvětšení 50x, BF; b) zvětšení 1000x, BF. Leptáno 
3% nitalem. ZEISS Axio Imager M2. 
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Obr.2.2.3.1.9: Vzorek 9K6 240 - LOM; a) zvětšení 200x, BF; b) zvětšení 1000x, BF. Leptáno 
3% nitalem. ZEISS Axio Imager M2. 

 

 

 

Obr.2.2.3.1.10: Vzorek 9K1 310 - LOM; a) zvětšení 50x, DIC, měřeno oduhličení; b) zvětšení 
1000x, DIC. Leptáno 3% nitalem. Nikon Epiphot. 

 

 
 

Obr.2.2.3.1.11: Vzorek 3K6 400 - LOM; a) zvětšení 50x, BF; b) zvětšení 1000x, BF. Leptáno 
3% nitalem. ZEISS Axio Imager M2. 
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Obr.2.2.3.1.12: Vzorek 3_34.5_6_240 - LOM; a) zvětšení 200x, BF; b) zvětšení 1000x, BF. 
Leptáno 3% nitalem. ZEISS Axio Imager M2. 

 

 

 

Obr.2.2.3.1.13: Vzorek 3_27.5_6_310 - LOM; a) zvětšení 200x, BF; b) zvětšení 1000x, BF. 
Leptáno 3% nitalem. ZEISS Axio Imager M2. 

 

 

 

Obr.2.2.3.1.14: Vzorek 3_16.5_2_400 - LOM; a) zvětšení 200x, BF; b) zvětšení 1000x, 
BF.Leptáno 3% nitalem. ZEISS Axio Imager M2. 
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Obr.2.2.3.1.15: Vzorek 3K2 240 - SEM; a) zvětšení 5000x, ESB; b) zvětšení 10000x, SE. 
ZEISS UltraPlus. 

 

 
 

Obr.2.2.3.1.16: Vzorek 3K6 310 - SEM; a) zvětšení 5000x, SE; b) zvětšení 10000x, SE. 
ZEISS UltraPlus. 

 

 

 

Obr.2.2.3.1.17: Vzorek 9C6 400 - SEM; a) zvětšení 5000x, SE; b) zvětšení 10000x, SE. 
ZEISS UltraPlus. 
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2.2.4 Měření oduhli čení 
 
 Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.4.2, při jakémkoli procesu spojeném 
s vysokou teplotou dochází vždy k žádoucímu či nežádoucímu ovlivnění povrchových 
vrstev a jedním z nich je oduhličení. 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. Tato vrstva má negativní vliv 
především na únavovou pevnost a životnost součástí, neboť míra odolnosti vůči 
únavovému porušení vychází hlavně ze stavu povrchu.  
 

V případě ADI/AGI/AVGI litin může snadno dojít k oduhličení při nedodržení 
technologického postupu TZ, kdy se součásti v průběhu procesu vystaví oxidační 
atmosféře (selhání řízené atmosféry, ochranného nátěru nebo lidského faktoru). 
Vzhledem k tomu, že se kalí na struktury bainitického typu, u kterých dochází k 
minimálním změnám rozměrů, často se u dílů, jež to svým charakterem dovolují, 
nepočítá s žádnými přídavky na obrábění a kalí se přímo hotové výrobky. Případná 
náprava tedy není možná. Výrobky z ADI/AGI/AVGI jsou díky svým vynikajícím 
vlastnostem (vysoká pevnost, dobrá tažnost, výborné kluzné vlastnosti, nižší 
hmotnost, tlumení rázů, odolnost proti únavě) často využívány jako náhrada 
konvenčních materiálů (litá ocel, cementační ocel, tvářená ocel) na některé vysoce 
namáhané díly  (brzdové a spojkové kotouče,  diferenciály,  části převodů,  zavěšení, 
hlavy válců...). Je proto třeba výskyt oduhličení při výrobě těchto dílů pokud možno 
vyloučit či alespoň omezit (např. do velikosti přídavku na svrtávání či broušení). 
Především pak u únavou namáhaných součástí, kde je kladen důraz na bezchybný 
povrch, nebo u dílů s kluznou aplikací (vedení ventilů, pouzdra), kde by ferit mohl 
způsobovat mikrosvary (př. přidírání ventilů). Konvenční metoda zjišťování oduhličení 
z metalografie (viz níže) je nákladná a svým charakterem neřeší náhodné, ale o to 
nebezpečnější situace, jako je nedodržení technologické kázně. Je proto velmi 
vhodné mít k dispozici spolehlivou NDT metodu pro 100% kontrolu odlitků. V rámci 
práce na téma vývoje NDT strukturoskopie odlitků z ADI/AGI/AVGI litin, je jako jedna 
z částí komplexní kontroly odlitků uvažována i kontrola oduhličení metodou 
magnetické skvrny (viz kap.2.4). 

 
U vybrané skupiny vzorků ze základních sad AGI, AVGI a ADI - s izotermickou 

výdrží na 310°C  byla austenitizace provedena bez ochranného nát ěru , a vzniklé 
oduhli čení povrchu bylo podrobeno test ům – nejprve byla hloubka oduhličení 
všech vzorků stanovena metalograficky a následně byly vzorky měřeny 
nedestruktivně – získané výsledky byly mezi sebou propojeny (kap.2.4). 

 
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. 
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 Vzhledem k charakteru měření metodou magnetické skvrny bylo u vzorků 
zjišťováno celkové oduhli čení. K akvizici obrazu byl použit invertovaný optický 
mikroskop Nikon Epiphot v konfiguraci pro pozorování v odraženém světle, vybavený 
softwarem Nis Elements 3.1. Struktura byla snímána ve zvětšení 100x  v režimu BF 
(Bright Field - pozorování ve světlém poli). Naměřené hodnoty oduhličení jsou 
uvedeny v tab.2.2.4.1, 2.2.4.2 a 2.2.4.3, u každého vzorku byla provedena 3 
měření. 

 
Tab.2.2.4.1: Tabulka naměřených hodnot hloubky oduhličení [µm] u AGI. 
 

Vzorek  3L2 310 3L1 310 3L6 310 9L2 310 9L1 310 9L6 310 

Snímek 1 413,45 432,89 421,12 484,11 485,91 490,08 

Snímek 2 409,86 458,38 419,20 529,45 475,84 590,27 

Snímek 3 464,50 414,7 435,25 514,92 540,45 672,51 

Průměr 429,27 435,32 425,19 509,49 500,73 584,29 
 
Tab.2.2.4.2: Tabulka naměřených hodnot hloubky oduhličení [µm] u AVGI. 
 

Vzorek  3C2 310 3C1 310 3C6 310 9C2 310 9C1 310 9C6 310 

Snímek 1 312,47 331,80 375,55 395,27 385,44 481,84 

Snímek 2 337,82 333,65 338,35 435,16 394,77 432,24 

Snímek 3 313,98 277,46 302,96 361,03 389,88 434,02 

Průměr 321,42 314,30 338,95 397,15 390,03 449,37 

 
Tab.2.2.4.3: Tabulka naměřených hodnot hloubky oduhličení [µm] u ADI. 
 

Vzorek  3K2 310 3K1 310 3K6 310 9K2 310 9K1 310 9K6 310 
Snímek 1 302,79 324,55 250,81 310,35 378,95 307,47 

Snímek 2 324,55 242,95 245,20 320,23 268,34 314,23 

Snímek 3 177,69 195,82 267,90 315,42 324,79 298,56 

Průměr 268,34 254,44 254,64 315,33 324,03 306,75 

 
2.2.5 Určení podílu zbytkového austenitu  
 
 Charakteristikou izotermicky kalených litin je mj. vysoký podíl zbytkového 
austenitu ve struktuře, který určuje materiálu příznivou kombinaci tažnosti a pevnosti. 
Podíl austenitu je dán především teplotou izotermické výdrže (kap.1.3). Při teplotách 
odpovídajících dAF je množství obvykle do 20%, s rostoucí teplotou se obsah Az 
zvyšuje, v oblasti hAF to může být až 40%. 
 
 Podíl Az je nejčastěji určován pomocí kvalitativní a kvantitativní RTG fázové 
analýzy. Tento postup je však finančně náročný. Vzhledem k již několikrát zmíněným 
omezeným prostředkům na realizaci práce bylo jako náhradní metody k určení podílu 
Az využito pokročilé analýzy obrazu .  
 

K akvizici obrazu byl použit přímý optický mikroskop Zeiss Axio Imager M2 
(obr.2.2.2.1) v konfiguraci pro pozorování v odraženém světle, vybavený barevnou 
1,4 MPx CCD kamerou Axiocam Icc 1 a softwarem AxioVision 4.8.3.0. Struktura byla 
snímána ve zvětšení 1000x  v režimu BF  (Bright Field  - pozorování ve světlém poli), 
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k následné obrazové analýze byl využit SW modul Multiphase, který po nadefinování 
jednotlivých fází spočítá jejich plošný obsah  (viz obr.2.2.5.1). U každého vzorku byly 
analyzovány vždy 3 snímky. Vyleštěné metalografické vzorky byly pro zviditelnění 
struktury naleptány 3% nitalem. Výsledky měření jsou obsaženy v tab.2.2.5.1 až 
2.2.5.4. U vzorků, kde byla při dalších experimentech (povrchové zpevnění, kap. 2.5) 
provedena fázová analýza pomocí XRD, je hodnota Az z tohoto měření uvedena pro 
srovnání. 
 
Tab.2.2.5.1:  Podíl Az [%] ve struktuře vzorků základní sady AGI získaný z obrazové analýzy. 
Průměrná hodnota z analýz 3 snímků. 
 

Vzorek  3L2 240 3L1 240 3L6 240 9L2 240 9L1 240 9L6 240 

Az [%]  12,05 12,10 12,38 12,08 12,20 12,57 

XRD - - - - - - 

Vzorek  3L2 310 3L1 310 3L6 310 9L2 310 9L1 310 9L6 310 

Az [%]  21,04 26,23 27,73 21,10 26,45 29,97 

XRD - - - - - - 

Vzorek  3L2 400 3L1 400 3L6 400 9L2 400 9L1 400 9L6 400 

Az [%]  26,30 28,27 30,93 27,12 31,01 32,30 

XRD - - 31 - - 32 

 
Tab.2.2.5.2:  Podíl Az [%] ve struktuře vzorků základní sady AVGI získaný z obrazové 
analýzy. Průměrná hodnota z analýz 3 snímků. 
 

Vzorek  3C2 240 3C1 240 3C6 240 9C2 240 9C1 240 9C6 240 
Az [%]  14,11 14,19 14,21 14,12 14,18 14,19 

XRD - - - - - - 

Vzorek  3C2 310 3C1 310 3C6 310 9C2 310 9C1 310 9C6 310 
Az [%]  22,82 29,78 25,15 23,03 30,00 26,51 

XRD - - 25 - - 27 

Vzorek  3C2 400 3C1 400 3C6 400 9C2 400 9C1 400 9C6 400 
Az [%]  24,96 33,09 25,85 25,49 34,07 27,12 

XRD - - 26 - - 27 

 
Tab.2.2.5.3:  Podíl Az [%] ve struktuře vzorků základní sady ADI získaný z obrazové analýzy. 
Průměrná hodnota z analýz 3 snímků. 
 

Vzorek  3K2 240 3K1 240 3K6 240 9K2 240 9K1 240 9K6 240 
Az [%]  13,21 13,30 13,42 13,29 13,34 13,63 

XRD - - - - - - 

Vzorek  3K2 310 3K1 310 3K6 310 9K2 310 9K1 310 9K6 310 
Az [%]  21,52 26,13 28,65 23,26 26,59 28,83 

XRD - - 28 - - 29 

Vzorek  3K2 400 3K1 400 3K6 400 9K2 400 9K1 400 9K6 400 
Az [%]  23,90 28,07 28,97 28,20 31,88 32,91 

XRD - - 29 - - 32 
 
 
Tab.2.2.5.4:  Podíl Az [%] ve struktuře vzorků speciální sady AVGI – Heunisch získaný 
z obrazové analýzy. Průměrná hodnota z analýz 3 snímků. 
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Vzorek  3_15.5_2_240 3_37.5_1_240 3_34.5_6_240 9_16.6_2_240 9_7.6_1_240 9_34.6_6_240 

Az [%]  14,97 15,56 15,02 15,01 15,10 15,13 

XRD - - - - - - 

Vzorek  3_12.5_2_310 3_1.5_1_310 3_27.5_6_310 9_30.6_2_310 9_29.6_1_310 9_11.6_6_310 

Az [%]  20,08 23,12 25,66 20,79 22,96 27,64 

XRD - - - - - - 

Vzorek  3_16.5_2_400 3_13.5_1_400 3_40.5_6_400 9_39.6_2_400 9_40.6_1_400 9_14.6_6_400 

Az [%]  22,15 26,57 30,00 22,04 27,11 29,86 

XRD - - - - - - 
 

 
 

Obr.2.2.5.1:  Ukázka obrazové analýzy pro zjištění podílu Az. Vzorek 3L6 240. 
 

2.2.6 Měření tvrdosti a mikrotvrdosti  
 

Na metalografických výbrusech všech vzorků bylo změřena bulková tvrdost 
HV30. Měření bylo provedeno na tvrdoměru WPM, se zatížením 294 N po dobu 10-
15s dle ČSN 42 0374. Výsledná hodnota pro každý vzorek je střední hodnotou 
vypočítanou z 10 měření (aby byla kompenzována heterogenita litiny). Tyto hodnoty 
spolu se směrodatnými odchylkami jsou uvedeny v tab.2.2.6.1.1 – 4. Hodnoty HB 
(kulička prm. 10 mm) výchozího stavu vzorků LVG – Heunisch jsou převzaty 
z předchozího výzkumu. 

 
Na všech vzorcích po TZ byla proměřena také mikrotvrdost HV0,1. Tento údaj 

slouží jako doplňkový k identifikaci matrice (především k odlišení M a dAF, jejichž 
jehlice mají podobnou morfologii, ale rozdílné mechanické vlastnosti). Protože nebylo 
možné provést na všech vzorcích kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu, bylo 
nutné využít všechny ostatní možnosti, aby hodnocení struktury bylo i za daných 
podmínek co nejpřesnější. Měření bylo provedeno na mikrotvrdoměru Zwick 3212 
pod zatížením 1 N po dobu 10 s, Vickersovým hrotem, vpichy měřeny při zvětšení 
400x. Výsledná hodnota pro každý vzorek je střední hodnotou vypočítanou z 5 
měření. Tyto hodnoty spolu jsou taktéž uvedeny v tab.2.2.6.1.1 – 4.  
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Pozn.:  Obvykle slouží jako podklad pro měření metodou magnetické skvrny hodnoty tvrdosti podle 
Brinella HB. Tyto hodnoty nebylo možno kvůli způsobu jejich měření (kulička vnikající do povrchu 
masivního vzorku) provést přímo na vzorcích, neboť by byla ovlivněna následná akustická měření 
vzorků (ultrazvuk by indentace od kuličky Brinellova tvrdoměru zaznamenal jako vady). Hodnoty HB 
byly tedy pouze přepočteny z naměřených hodnot HV pomocí online převodníku tvrdosti. Převody 
vychází z ASTM E 140 – 97 ze září 1999. Zdroj: Hardness Conversion of Metals. Výsledky převodů 
jsou taktéž uvedeny v tab.2.2.6.2.1 - 4. 
 
Tab.2.2.6.1.1:  Hodnoty tvrdosti – LLG/AGI. 
 

Vzorek 
HV30  

(střední 
hodnota) 

HV30 
(střední směrodatná 

odchylka) 

HB  
(střední 
hodnota 

HB 
(střední směrodatná 

odchylka) 

HV0,1  
(střední 
hodnota) 

HV0,1 
(střední směrodatná 

odchylka) 
ZS LLG 150 4 150 4 - - 
3L2 240 271 13 258 12 404 2 
3L1 240 264 21 251 20 389 4 
3L6 240 257 5 245 5 372 2 
9L2 240 289 11 360 9 412 3 
9L1 240 265 7 252 6 393 2 
9L6 240 260 13 247 11 383 3 
3L2 310 255 4 243 3 360 2 
3L1 310 249 4 238 6 350 3 
3L6 310 242 10 230 10 342 2 
9L2 310 255 7 242 6 362 3 
9L1 310 249 28 237 27 352 5 
9L6 310 245 31 233 29 340 5 
3L2 400 237 7 226 7 335 3 
3L1 400 234 5 224 7 330 2 
3L6 400 220 4 210 4 305 3 
9L2 400 238 4 227 4 338 3 
9L1 400 235 4 226 4 322 2 
9L6 400 225 1 214 1 308 2 

 
Tab.2.2.6.1.2:  Hodnoty tvrdosti HV – LVG/AVGI. 

 

Vzorek 
HV30  

(střední 
hodnota) 

HV30 
(střední směrodatná 

odchylka) 

HB  
(střední 
hodnota 

HB 
(střední směrodatná 

odchylka) 

HV0,1  
(střední 
hodnota) 

HV0,1 
(střední směrodatná 

odchylka) 
ZS LVG 176 5 176 5 - - 
3C2 240 428 19 404 17 536 3 
3C1 240 400 10 378 34 515 4 
3C6 240 382 19 361 18 491 3 
9C2 240 451 21 426 20 542 4 
9C1 240 405 27 383 25 517 4 
9C6 240 390 8 369 8 501 3 
3C2 310 331 7 314 6 366 3 
3C1 310 328 10 311 9 341 4 
3C6 310 309 3 293 3 335 3 
9C2 310 381 13 360 12 391 3 
9C1 310 330 26 313 24 345 3 
9C6 310 322 14 306 13 333 2 
3C2 400 277 9 263 8 305 3 
3C1 400 265 8 252 8 286 3 
3C6 400 251 4 239 4 255 4 
9C2 400 286 7 272 7 306 3 
9C1 400 269 5 256 5 299 4 
9C6 400 259 7 246 7 266 3 
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Tab.2.2.6.1.3:  Hodnoty tvrdosti – LKG/ADI. 
 

Vzorek 
HV30  

(střední 
hodnota) 

HV30 
(střední směrodatná 

odchylka) 

HB  
(střední 
hodnota 

HB 
(střední směrodatná 

odchylka) 

HV0,1  
(střední 
hodnota) 

HV0,1 
(střední směrodatná 

odchylka) 
ZS LKG 172 6 172 6 - - 
3K2 240 525 18 494 16 556 5 
3K1 240 476 15 449 14 521 3 
3K6 240 361 12 342 11 495 3 
9K2 240 549 5 516 5 559 4 
9K1 240 519 19 489 17 533 3 
9K6 240 469 7 442 6 502 4 
3K2 310 358 10 339 9 378 3 
3K1 310 324 4 307 4 351 3 
3K6 310 269 12 256 11 330 4 
9K2 310 359 13 340 12 388 4 
9K1 310 333 6 316 6 355 3 
9K6 310 270 6 257 5 328 3 
3K2 400 263 5 250 5 298 3 
3K1 400 260 4 247 4 280 3 
3K6 400 238 3 227 3 269 2 
9K2 400 264 3 251 4 300 2 
9K1 400 256 11 243 11 284 3 
9K6 400 245 11 233 10 270 3 

 
Tab.2.2.6.1.4:  Hodnoty tvrdosti – AVGI Heunisch. 
 

Vzorek 
HV30  

(střední 
hodnota) 

HV30 
(střední 

směrodatná 
odchylka) 

HB  
(střední 
hodnota 

HB 
(střední 

směrodatná 
odchylka) 

HV0,1  
(střední 
hodnota) 

HV0,1 
(střední 

směrodatná 
odchylka) 

HBZS 
(tvrdost 

výchozího 
materiálu) 

3_15.5_2_240 352 19 329 18 511 4 168 
3_37.5_1_240 536 15 504 9 566 3 161 
3_34.5_6_240 469 16 442 15 522 5 152 
9_16.6_2_240 385 8 364 8 525 3 163 
9_7.6_1_240 355 15 336 14 509 4 159 

9_34.6_6_240 298 10 283 10 389 3 163 
3_12.5_2_310 345 8 327 8 366 3 178 
3_10.5_1_310 341 7 323 7 360 4 182 
3_27.5_6_310 364 6 345 6 372 3 163 
9_30.6_2_310 467 19 441 35 496 7 179 
9_29.6_1_310 341 14 323 13 363 4 179 
9_11.6_6_310 241 11 230 10 351 3 177 
3_16.5_2_400 279 13 265 12 311 5 174 
3_13.5_1_400 246 3 234 3 266 3 168 
3_40.5_6_400 232 11 221 11 250 4 157 
9_39.6_2_400 264 12 251 11 302 5 164 
9_40.6_1_400 241 7 229 6 261 3 159 
9_14.6_6_400 294 17 279 16 254 6 176 
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2.2.7 Zkoušky pevnosti v tahu  
 

Pro stanovení napěťových a deformačních charakteristik u vzorků, ze kterých 
bylo možno separovat normalizované zkušební tyče, byla dle ČSN EN 10002 
provedena zkouška tahem. Měřeno bylo zařízením TiraTest 2300 (max. zatížení 10t) 
s průtahoměrem MFN-A (l0=50 mm) a SW TiraSoft na Katedře strojírenské 
technologie při FS TUL. U rozměrnějších vzorků, jejichž přetržení vyžadovalo vyšší 
zátěžnou sílu, byla zkouška tahem provedena na zařízení INSTRON 5585H (max. 
zatížení 20t) s videoextenzometrem AVE a SW Instron Bluehill 2 ve spol. Škoda 
Auto, a.s. Dle vztahů uvedených v normě ČSN EN 10002 a kap.1.5.2 byly stanoveny 
smluvní mez pevnosti v tahu Rm, smluvní mez kluzu v tahu Rp0,2 a tažnost A5. 
Z elektronických záznamů průtahoměrů byly odvozeny pracovní, resp. smluvní 
diagramy zkoušek. Výsledky měření jsou uvedeny v tab.2.2.7.1 – 2.2.7.4. 

 

 
 

Obr.2.2.7.1:  Ukázka výstupu ze zkoušky tahem - mluvní diagram vzorku 9K6 310. 
 

 
 

Obr.2.2.7.2.:  Zkoušení pevnosti izotermicky kalených litin na univerzálním trhacím stroji 
INSTRON 5585H s videoextenzometrem AVE, s maximální zátěžnou silou 200 kN.  

(Metalurgická laboratoř VAG/31, Škoda Auto, a.s.) 
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Tab.2.2.7.1: Výsledky tahových zkoušek – základní sada AGI. 
 

Vzorek  
Rp0,005 Rp0,2 Rm A5 d0 S0 l0 Zkušební stroj 
[MPa] [MPa] [MPa] [%] [mm] [mm2] [mm] 

3L2 400 
106 325 354 0,30 12,00 113,04 50,00 

TiraTest 2300 103 326 350 0,35 12,02 113,42 50,00 
104 322 361 0,33 12,00 113,04 50,00 

3L1 400 
130 307 342 0,66 14,00 153,86 39,80 

INSTRON 5585H 130 308 350 0,69 14,00 153,86 39,90 
133 311 348 0,64 14,03 154,52 40,00 

3L6 400 
145 333 335 1,04 12,03 113,61 50,00 

TiraTest 2300 144 330 334 1,00 12,00 113,04 50,00 
147 338 344 0,95 12,01 113,23 50,00 

9L2 400 
117 315 327 0,30 11,99 112,85 50,00 

TiraTest 2300 115 320 325 0,33 12,01 113,23 50,00 
118 321 330 0,34 12,03 113,61 50,00 

9L1 400 
125 283 321 0,81 14,00 153,86 50,35 

INSTRON 5585H 123 284 317 0,85 14,00 153,86 50,33 
127 288 315 0,82 14,02 154,30 50,10 

9L6 400 
170 327 340 0,87 12,01 113,23 50,00 

TiraTest 2300 174 331 330 0,85 12,03 113,61 50,00 
171 333 338 0,90 12,00 113,04 50,00 

 
Tab.2.2.7.2: Výsledky tahových zkoušek – základní sada AVGI. 
 

Vzorek 
Rp0,005 Rp0,2 Rm A5 d0 S0 l0 Zkušební stroj 
[MPa] [MPa] [MPa] [%] [mm] [mm2] [mm] 

3C2 310 
375 900 1110 1,75 8,01 50,37 50,00 

TiraTest 2300 377 906 1102 1,78 8,03 50,62 50,00 
371 905 1095 1,81 8,00 50,24 50,00 

3C6 310 
604 982 1074 1,76 7,97 49,86 50,00 

TiraTest 2300 611 987 1070 1,79 8,00 50,24 50,00 
612 980 1061 1,80 8,00 50,24 50,00 

9C2 310 
380 960 990 0,70 8,01 50,37 50,00 

TiraTest 2300 388 966 995 0,73 7,99 50,11 50,00 
383 961 999 0,75 8,02 50,49 50,00 

9C1 310 
355 778 1043 1,15 16,00 200,96 29,99 

INSTRON 5585H 361 784 1033 1,12 16,03 201,71 30,05 
359 776 1035 1,10 16,02 201,46 30,00 

9C6 310 
535 1 070 1128 1,77 8,06 51,00 40,38 

TiraTest 2300 530 1068 1120 1,81 8,03 50,62 40,10 
528 1062 1121 1,80 8,03 50,62 40,20 

 
Tab.2.2.7.3: Výsledky tahových zkoušek – základní sada ADI. 
 

Vzorek 
Rp0,005 Rp0,2 Rm A5 d0 S0 l0 Zkušební stroj 
[MPa] [MPa] [MPa] [%] [mm] [mm2] [mm] 

3K2 310 
260 825 973 0,55 12,06 114,17 50,31 

INSTRON 5585H 266 835 977 0,50 12,03 113,61 50,22 
262 830 974 0,55 12,02 113,42 50,15 

3K6 310 
940 1210 1465 3,20 12,05 113,98 49,98 

INSTRON 5585H 944 1202 1459 3,28 12,04 113,79 50,10 
938 1196 1456 3,33 12,02 113,42 50,18 

9K2 310 
170 456 652 0,40 12,09 114,74 50,36 

INSTRON 5585H 174 461 655 0,43 12,03 113,61 50,30 
178 464 659 0,44 12,04 113,79 50,20 

9K1 310 
380 919 1205 1,41 10,04 79,13 50,01 

INSTRON 5585H 380 921 1208 1,48 10,02 78,81 50,11 
385 929 1214 1,46 10,04 79,13 50,08 

9K6 310 
880 1215 1476 2,70 12,06 114,17 50,43 

INSTRON 5585H 870 1212 1471 2,65 12,04 113,79 50,30 
878 1206 1466 2,63 12,03 113,61 50,22 
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Tab.2.2.7.4: Výsledky tahových zkoušek – speciální sada AVGI - Heunisch. 
 

Vzorek 
Rp0,005 Rp0,2 Rm A5 d0 S0 l0 Zkušební stroj 
[MPa] [MPa] [MPa] [%] [mm] [mm2] [mm] 

3_15.5_2_240 
260 296 500 0,42 10,00 78,50 50,00 

TiraTest 2300 266 303 505 0,40 10,02 78,81 50,00 
261 300 492 0,44 10,03 78,97 50,00 

3_37.5_1_240 
134 205 406 0,64 10,02 78,81 50,00 

TiraTest 2300 131 200 400 0,67 10,00 78,50 50,00 
136 209 408 0,62 10,00 78,50 50,00 

3_34.5_6_240 
270 604 722 0,95 10,02 78,81 50,00 

TiraTest 2300 272 604 725 0,93 10,03 78,97 50,00 
277 611 731 0,91 10,02 78,81 50,00 

9_16.6_2_240 
160 270 462 0,44 10,02 78,81 50,00 

TiraTest 2300 161 274 466 0,42 10,01 78,66 50,00 
164 280 474 0,40 10,00 78,50 50,00 

9_7.6_1_240 
242 602 613 0,63 10,04 79,13 50,00 

TiraTest 2300 239 603 620 0,59 10,01 78,66 50,00 
248 613 631 0,58 10,04 79,13 50,00 

9_34.6_6_240 
408 830 854 0,96 10,01 78,66 50,00 

TiraTest 2300 400 825 852 0,98 10,03 78,97 50,00 
411 837 866 0,93 10,02 78,81 50,00 

3_12.5_2_310 
420 795 985 1,12 10,00 78,5 50,00 

TiraTest 2300 429 803 996 1,15 10,02 78,81 50,00 
422 800 990 1,11 10,03 78,97 50,00 

3_10.5_1_310 
380 938 1153 1,70 9,99 78,34 50,24 

INSTRON 5585H 385 935 1148 1,66 10,00 78,50 50,15 
390 930 1141 1,63 10,02 78,81 50,10 

3_27.5_6_310 
530 890 1086 2,00 10,01 78,66 50,00 

TiraTest 2300 536 895 1091 1,98 10,04 79,13 50,00 
536 901 1089 1,96 10,00 78,50 50,00 

9_30.6_2_310 
340 483 628 0,56 10,02 78,81 50,00 

TiraTest 2300 344 488 635 0,53 10,02 78,81 50,00 
351 491 638 0,52 10,03 78,97 50,00 

9_29.6_1_310 
408 785 1041 1,47 10,01 78,66 50,00 

TiraTest 2300 412 791 1035 1,48 10,00 78,50 50,00 
415 792 1033 1,49 10,04 79,13 50,00 

9_11.6_6_310 
122 246 246 0,60 10,03 78,97 50,00 

TiraTest 2300 128 255 240 0,61 10,02 78,81 50,00 
129 256 245 0,58 10,03 79,97 50,00 

3_16.5_2_400 
290 532 776 1,88 10,01 78,66 50,00 

TiraTest 2300 290 535 781 1,86 10,02 78,81 50,00 
296 540 783 1,85 10,03 78,97 50,00 

3_13.5_1_400 
295 545 786 1,92 10,00 78,50 50,00 

TiraTest 2300 301 546 789 1,90 10,03 78,97 50,00 
299 540 785 1,93 10,02 78,81 50,00 

3_40.5_6_400 
390 578 703 3,08 10,00 78,50 50,00 

TiraTest 2300 388 570 699 3,15 10,01 78,66 50,00 
397 585 706 3,11 10,02 78,81 50,00 

9_39.6_2_400 
310 675 899 1,40 10,02 78,81 50,00 

TiraTest 2300 315 677 904 1,38 10,00 78,50 50,00 
316 681 905 1,36 10,00 78,50 50,00 

9_40.6_1_400 
306 575 722 1,68 10,05 79,29 50,00 

TiraTest 2300 310 581 728 1,65 10,02 78,81 50,00 
312 583 728 1,66 10,00 78,50 50,00 

9_14.6_6_400 
440 692 835 2,72 9,99 78,34 50,00 

TiraTest 2300 446 695 839 2,65 10,01 78,66 50,00 
440 688 831 2,70 10,00 78,50 50,00 
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2.2.8 Mikroohybové zkoušky  
 
 Jak již bylo naznačeno v kap.2.1.3, zkouška litin ohybem/mikroohybem byla 
původně zvolena jako zástupná metoda za zkoušku tahem u těch vzorků, jejichž 
materiál nedostačoval k výrobě válcových zkušebních tyčí, nakonec se ale ukázala 
být velmi vhodnou metodou pro zkoušení izotermicky kalených litin.  
 

Zkouška ohybem se obecně využívá především při zkoušení křehkých 
materiálů, zejména litiny, stavebních hmot aj. U houževnatých, tvárných materiálů 
nemá význam, neboť k porušení zkušebního tělesa ohybem nedojde – používá se 
pouze  jako  zkouška  technologická.  Cílem zkoušky  je zjistit  pevnost  v ohybu Rmo, 
která se vypočítává z maximálního ohybového momentu Momax a z průřezového 
modulu v ohybu Wo. Charakteristikou houževnatosti v ohybu je maximální průhyb 
ymax, který se měří v okamžiku porušení tyče. Lze ale porovnávat různé materiály při 
dodržení stejných rozměrů.  

 
Mikroohybová zkouška ve srovnání se standardní ohybovou zkouškou využívá 

podstatně menší a rozměrově variabilní vzorek materiálu. Umožňuje tak přesně určit 
mezní hodnoty napětí pro daný materiál v konkrétním místě – standardní zkušební 
metody se vztahují spíše ke zkušebnímu tělesu, než ke konkrétnímu odlitku a i 
časově a cenově jsou nákladné(viz normalizované zkušební tyče). Tato práce má za 
cíl vyvinout NDT kontrolní postupy pro 100% kontrolu odlitků z izotermicky kalených 
litin, jejichž výroba je velmi náročná a vyžaduje rychlou a spolehlivou kontrolu pro 
minimalizaci ztrát z nekvalitní výroby. Při měření nedestruktivními metodami je 
výsledkem měření fyzikální veličina, z které je usuzováno na hodnotu mechanické 
veličiny. Při zavádění nedestruktivních kontrolních metod je tedy nutné přesně určit 
mezní hodnoty napětí pro daný materiál v kontrolovaném místě k získání převodního 
vztahu k naměřené fyzikální veličině. To do značné míry umožňuje právě 
mikroohybová zkouška. Teorie mikroohybové zkoušky je uvedena v kap.1.5.2. 

 

 
 

Obr.2.2.8.1.:  Sestava pro mikroohybovou zkoušku. 
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K měření byl při mikroohybové zkoušce využit speciální mikroohybový 
přípravek  (MOP), v němž byly vzorky o pr ůřezu 5x5x30-40 mm  umístěny na 
podporách ve vzdálenosti 25 mm . Vzorky byly uprostřed přes trn zatěžovány silou, 
vyvozovanou ručně  otáčením  šroubu  s jemným  trapézovým  závitem ve čtyřnohém 
třmenu. Tenzometry přilepené na ohybníku snímaly zatěžovací sílu a tenzometry na 
ocelové planžetě pod průhybovým čípkem průhyb. Elektronické výstupy přípravku 
pro mikroohybovou zkoušku byly přes A/D převodníky propojeny s počítačem, kde 
byl pomocí SW MOP 3.0 zaznamenáván průběh měření podobně, jako je tomu u 
průtahoměru. Tento software ukládá data z měření do formátu DBF, jenž lze otevřít 
v programech typu MS Excel. Hodnoty v záznamu: 
 
DATUM označuje aktuální datum měření 
ČAS  označuje aktuální časy měření (GMT+1) 
N  pořadové číslo záznamu (1,2,3,…n) 
IN1  INPUT 1, souřadnice x = síla [V] 
IN2  INPUT 2, souřadnice y = průhyb [V] 
 

Software byl vytvořen v rámci bakalářské práce na Katedře materiálu FS TUL 
a jedná se o první funkční verzi, postrádá tedy drobné uživatelské detaily, které však 
nemají vliv na průběh ani výsledky měření. Ukládá se např. vždy jediný soubor pro 
dané datum, vzorky tak lze rozlišit podle kanálu času (reálný čas GMT+1), podle 
počátečního kroku záznamu (začíná vždy od 1) a popisu, jenž lze v softwaru před 
začátkem zkoušky přiřadit každému vzorku. Měření nestartuje automaticky při 
začátku zatěžování, v softwaru se vždy nastaví doba, po kterou se mají 
zaznamenávat data ze snímače (př. 30s, 60s…) a měření se spouští tlačítkem Start. 
Je proto potřeba při zpracovávání dat vynechat tzv. „hluchá“ místa. Jednotlivé 
hodnoty síly a průhybu jsou uvedeny ve [V], je třeba je převést na [N] a [mm] 
s pomocí kalibračních křivek (viz obr.2.2.8.2). Síla byla kalibrována zatěžováním na 
univerzálním stroji LabTest II.  Zatížení je max do 6500 N – odpovídá maximu 10 V 
na MOP. Počáteční hodnota x = 0.222 V odpovídá nulovému zatížení. Průhyb byl 
kalibrován pomocí základních rovnoběžných měrek (na dotyk). 

 

 
 

Obr.2.2.8.2:  Kalibrační křivky mikroohybové zkoušky; a) kalibrace síly, b) kalibrace průhybu. 
 

Výsledky měření jsou souhrnně uvedeny v tab.2.2.8.1 – 2.2.8.3. Naměřené 
hodnoty ve [V] byly pomocí kalibračních křivek v programu MS Excel převedeny na 
hodnoty síly a průhybu a z těchto dat byly vytvořeny grafické záznamy zkoušek. Ze 
záznamů pak byly dle obr.1.5.2.7 odečteny příslušné veličiny a vypočteny hodnoty 
mechanických vlastností dle vztahů (1.5.2.14) a (1.5.2.15).  
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Na obr.2.2.8.3 jsou pak znázorněny grafické záznamy z měření vybraných 
vzorků (v základním stavu a po TZ).  
 

 
 

Obr.2.2.8.3:  Grafické záznamy mikroohybové zkoušky; a) LVG v ZS, b) 3C2 240. 
 
Tab.2.2.8.1: Výsledky mikroohybových zkoušek základní sady AGI. 
 

Vzorek 
Pmo  y Rmo  Rm Ppo  Rpo PEo REo p yp 
[N] [mm] [MPa] [MPa] [N] [MPa] [N] [MPa] [mm] [-] 

ZS LLG 
1506 0,281 449 229 1410 420 1250 373 0,10 0,528 
1509 0,275 453 231 1400 420 1255 377 0,10 0,571 
1515 0,277 455 232 1415 425 1250 375 0,10 0,565 

3L2 240 
2122 0,178 622 318 2070 608 1980 581 0,04 0,289 
2129 0,177 639 326 2080 624 1990 597 0,04 0,292 
2131 0,175 639 326 2070 621 1985 596 0,04 0,296 

3L1 240 
2139 0,248 634 323 2040 605 1760 522 0,05 0,222 
2130 0,249 639 326 2035 611 1765 530 0,06 0,317 
2122 0,251 637 325 2040 612 1765 530 0,06 0,314 

3L6 240 
2287 0,353 683 349 1960 586 1160 347 0,13 0,548 
2292 0,355 688 351 1965 590 1165 350 0,12 0,511 
2299 0,351 690 352 1960 588 1165 350 0,13 0,588 

9L2 240 
2130 0,202 639 326 2080 624 1995 599 0,05 0,329 
1761 0,239 529 269 1500 451 1030 310 0,05 0,264 
2133 0,205 640 326 2080 624 2000 600 0,04 0,242 

9L1 240 
2056 0,261 611 311 1820 545 1450 434 0,06 0,285 
2058 0,263 617 315 1820 546 1455 435 0,05 0,235 
2063 0,260 619 316 1830 546 1450 435 0,06 0,300 

9L6 240 
1873 0,271 559 284 1790 534 1560 465 0,07 0,348 
1870 0,274 561 286 1795 539 1560 468 0,08 0,479 
1877 0,270 563 287 1785 536 1565 470 0,08 0,421 

3L2 310 
2153 0,283 643 328 1950 583 1490 445 0,07 0,353 
2161 0,280 648 331 1955 587 1495 449 0,07 0,333 
2150 0,284 645 329 1955 587 1495 449 0,06 0,268 

3L1 310 
2075 0,273 616 314 1840 547 1500 446 0,05 0,224 
2078 0,272 623 318 1840 552 1505 452 0,06 0,283 
2072 0,274 622 317 1850 555 1510 453 0,06 0,280 

9L2 310 
2135 0,296 651 332 1880 564 1450 435 0,09 0,451 
2131 0,298 639 326 1890 567 1450 435 0,08 0,367 
2128 0,298 638 326 1880 564 1455 437 0,09 0,433 

9L1 310 
2265 0,329 658 336 2050 596 1650 480 0,08 0,343 
2262 0,330 679 346 2050 615 1655 497 0,08 0,320 
2258 0,333 677 345 2055 617 1655 497 0,07 0,266 

 
 Pozn.:  Vzorek 9L2 240 – vz2 byl oslaben korozí. 
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Tab.2.2.8.1: Výsledky mikroohybových zkoušek základní sady AVGI. 
 

Vzorek 
Pmo  y Rmo  Rm Ppo  Rpo PEo REo p yp 
[N] [mm] [MPa] [MPa] [N] [MPa] [N] [MPa] [mm] [-] 

ZS LVG 
2587 0,759 765 390 1950 577 1400 414 0,70 11,803 
2580 0,761 774 395 1955 585 1410 423 0,72 17,561 
2582 0,761 775 395 1955 587 1400 420 0,71 13,922 

3C2 240 
3392 0,146 1014 517 2150 642 1500 448 0,05 0,571 
3396 0,148 1019 520 2145 644 1505 452 0,05 0,510 
3388 0,150 1016 518 2155 647 1510 453 0,06 0,667 

3C1 240 
4497 0,362 1328 677 4400 1299 4100 1211 0,08 0,302 
4490 0,360 1347 687 4410 1323 4110 1233 0,07 0,241 
4491 0,365 1347 687 4410 1323 4100 1230 0,08 0,281 

3C6 240 
4845 0,369 1445 737 4600 1372 3860 1151 0,07 0,230 
4841 0,371 1452 741 4605 1382 3870 1161 0,07 0,233 
4851 0,372 1455 742 4610 1383 3860 1158 0,07 0,232 

9C2 240 
3348 0,175 998 509 3140 936 2800 836 0,04 0,260 
3352 0,172 1006 513 3145 944 2805 842 0,04 0,303 
3340 0,178 1002 511 3150 945 2810 843 0,04 0,290 

9C1 240 
4480 0,286 1326 676 3500 1036 3200 947 0,05 0,227 
4488 0,282 1346 687 3510 1053 3210 963 0,05 0,216 
4473 0,290 1342 684 3500 1050 3210 963 0,06 0,261 

3C1 310 
5673 0,637 1699 866 4250 1273 2850 853 0,21 0,484 
5666 0,633 1700 867 4255 1277 2855 857 0,22 0,533 
5674 0,639 1702 868 4260 1278 2860 858 0,20 0,456 

3C2 400 
1982 0,309 593 303 1600 479 1260 377,26 0,14 0,850 
4140 0,395 1242 633 2470 741 2340 702 0,15 0,612 
4135 0,392 1241 633 2470 741 2335 701 0,15 0,620 

3C1 400 
4187 0,742 1239 632 3320 982 2400 710 0,42 1,331 
4180 0,740 1254 640 3325 998 2405 722 0,43 1,387 
4190 0,739 1257 641 3320 996 2410 723 0,44 1,472 

3C6 400 
4013 0,747 1194 609 3180 943 2280 676 0,49 1,865 
4010 0,750 1203 614 3190 957 2285 686 0,50 2,000 
4019 0,752 1206 615 3185 956 2275 683 0,48 1,765 

9C2 400 
4156 0,404 1247 636 2480 744 2350 705 0,16 0,656 
4161 0,401 1250 637 2485 746 2355 707 0,15 0,598 
4165 0,398 1250 637 2480 744 2345 704 0,17 0,746 

9C1 400 
4614 0,651 1355 691 3400 998 2100 616 0,25 0,607 
4618 0,655 1385 707 3400 1020 2110 633 0,25 0,617 
4620 0,650 1386 707 3410 1023 2100 630 0,26 0,667 

9C6 400 
4568 0,702 1354 691 3300 982 2590 771 0,42 1,443 
4559 0,700 1368 698 3310 993 2600 780 0,44 1,692 
4562 0,697 1369 698 3320 996 2590 777 0,44 1,712 

 
Pozn.:  Vzorek 3C2 400 – vz1 byl pravděpodobně oslaben vadou. 
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Tab.2.2.8.1: Výsledky mikroohybových zkoušek základní sady ADI. 
 

Vzorek 
Pmo  y Rmo  Rm Ppo  Rpo PEo REo p yp 
[N] [mm] [MPa] [MPa] [N] [MPa] [N] [MPa] [mm] [-] 

ZS LKG 
3251 1,980 966 492 2190 650 1850 550 1,10 1,250 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

3K2 240 
3648 0,166 1082 552 3450 1023 3000 889 0,03 0,230 
3655 0,162 1097 559 3460 1038 3010 903 0,04 0,328 
3659 0,165 1098 560 3440 1032 3005 902 0,04 0,320 

3K1 240 
2486 0,130 739 377 2250 668 2000 594 0,02 0,203 
6820 0,59 2046 1043 4400 1320 3520 1056 0,42 2,471 

- - - - - - - - - - 

3K6 240 
6764 0,554 2066 1054 5350 1634 3300 1008 0,20 0,566 
6840 1,23 2052 1047 4650 1395 3615 1085 0,90 2,727 

- - - - - - - - - - 

9K2 240 
3729 0,159 1119 571 3550 1065 3120 936 0,03 0,233 
1098 0,163 326 166 1088 323 1042 309 0,04 0,335 
3745 0,160 1124 573 3565 1070 3130 939 0,03 0,231 

3K2 400 
5832 1,459 1795 915 3850 1150 2900 867 1,04 2,483 
5840 1,452 1752 894 3865 1160 2910 873 1,01 2,285 
5844 1,450 1753 894 3860 1158 2910 873 1,05 2,625 

3K6 400 
4417 1,072 1317 672 3500 1044 3000 895 0,75 2,326 
6541 1,300 1962 1001 6300 1890 5650 1695 0,85 1,889 
6530 1,306 1959 999 6290 1887 5640 1692 0,85 1,864 

9K2 400 
6313 0,876 1836 936 2300 689 2200 659 0,62 2,419 
6305 0,880 1892 965 2310 693 2205 662 0,63 2,520 
6315 0,884 1895 966 2315 695 2215 665 0,61 2,226 

9K6 400 
6764 1,294 2001 1021 4500 1331 3600 1065 0,93 2,553 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 
Pozn.:  Vzorky 3K2 240 – vz1, 3K6 240  - vz1, 9K2 240 – vz1 a 3K6 400 – vz1 byly oslabeny korozí. 
Vzorky ZS LKG – vz1, 3K1 240 – vz2, 3K6 240 – vz2, 3K1 310 – vz2 a 9K6 400 – vz1 vyčerpaly 
rozsah průhybu či zatížení, jež jsou na přípravku MOP měřitelné a byly následně dolomeny na 
univerzálním trhacím stroji v uspořádání klasické zkoušky ohybem. 
 

Z grafických průběhů mikroohybových zkoušek, které byly vypracovány podle 
numerických záznamů ze SW MOP 3.0 je patrné, že korespondují s 
předpokládanými (teoretickými) průběhy pro tyto materiály, stejně jako vypočtené 
hodnoty základních mechanických vlastností odpovídají očekávaným hodnotám pro 
daný typ litiny a podmínky TZ (např. v porovnání s výsledky zkoušky tahem a se 
strukturou). Výsledky mikroohybové zkoušky lze tedy považovat za relevantní. Lepší 
využití naměřených hodnot v budoucnu nabídne zpracování pevnostních 
charakteristik derivací, jež umožní např. stanovení skutečných mezí kluzu namísto 
smluvních (užitečná data pro úspornější navrhování odlitků SW systémy CAD/CAM 
ap.).Tento problém bude řešit samostatná disertace. 
. 

 
2.2.9 Zkoušky pevnosti v ohybu  
 

Klasické zkoušky pevnosti v ohybu muselo být použito u několika vzorků, 
z kterých nebylo možno preparovat hranoly v min. délce 30 mm – v době zkoušení 
vzorků byl přípravek MOP ve vývoji, a nebyly pro něj k dispozici podpory s menší 
roztečí. Dále byla použita pro vzorky, které při zkoušce mikroohybem vyčerpaly 
rozsah síly nebo průhybu. Princip zkoušky ohybem podle je popsán v kap.1.5.2. 
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Měření bylo provedeno na univerzálním trhacím stroji FP 100 – Instron 
LabTest II. Z grafického záznamu byl odečten maximální průhyb ymax a síla na mezi 
pevnosti Fmax (stroj nedisponoval elektronickým záznamem). Z rozměrů vzorků byl 
dle vztahu (1.5.2.12) určen průřezový modul Wo a ze vzdálenosti podpor, která byla 
nastavena v rozsahu 15-25 mm a odečtené maximální síly byl dle vztahu (1.5.2.11) 
vypočítán maximální ohybový moment Momax. Následně byla z těchto hodnot 
vypočítána dle vztahu (1.5.2.12) pevnost v ohybu Rmo, která byla ještě přepočtena na 
pevnost v tahu podle vztahu Rm=0,51*Rmo. Výsledky zkoušek jsou uvedeny 
v tab.2.2.9.1. 
 
Tab.2.2.9.1:  Výsledky zkoušek pevnosti v ohybu. 
 

Vzorek 
Pmo  ymax Rmo  Rm l 
[N] [mm] [MPa] [MPa] [mm] 

3L6 310 
2467 0,329 592 302 20 
2492 0,322 598 305 20 
2500 0,325 600 306 20 

9L6 310 
2525 0,320 606 309 20 
2542 0,315 610 311 20 
2567 0,314 616 314 20 

9C6 240 
9705 0,90 2877 1467 20 
9755 0,88 2892 1474 20 
9760 0,86 2893 1476 20 

ZS LKG 
3302 2,01 979 499 25 
3310 2,05 981 500 25 
3312 2,05 982 501 25 

3K1 240 
2486 0,13 739 377 25 
8644 0,75 2563 1307 25 
8635 0,74 2560 1306 25 

3K6 240 
6764 0,55 2066 1054 25 
11900 1,78 3528 1799 25 
11922 1,80 3534 1803 25 

9K1 240 
8724 0,71 2597 1324 15 
8740 0,69 2591 1321 15 
8719 0,73 2585 1318 15 

9K6 240 
12624 1,75 3849 1963 15 
12615 1,72 3740 1907 15 
12608 1,70 3738 1906 15 

3K1 310 
7810 1,41 2343 1195 25 
7777 1,43 2333 1190 25 
7803 1,44 2341 1194 25 

3K1 400 
10169 2,05 3039 1550 15 
10172 2,02 3016 1538 15 
10151 2,10 3009 1535 15 

9K1 400 
2903 0,60 855 436 15 
7401 0,95 2194 1119 15 
7412 0,93 2197 1121 15 

9K6 400 
6990 1,35 2072 1057 25 
7010 1,30 2078 1060 25 
7018 1,30 2081 1061 25 

 
Pozn.:  Vzorek 9K1 400 – vz1 byl oslaben korozí. 

 
 
 
 

140 



2.3 Nedestruktivní zkoušky 
 

2.3.1 Přehled provedených zkoušek  
 

Jak již bylo předesláno v kap.1.4.4., 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 – každá z použitých metod se vyznačuje 
rozdílnou citlivostí na strukturní vlivy.  

 
Základní principy a postupy jednotlivých zkoušek byly popsány v kap.1.4 - 

v kap. 2.3 jsou tedy uvedeny již pouze podmínky měření, vybrané výsledky a výpočty 
z maněřených hodnot, příp. další podstatné informace týkající se měření.  

 
V tab. 2.3.1 – 2.3.4 je pro lepší orientaci uveden přehled zkoušek prováděných 

na jednotlivých vzorcích neboť, jak bylo zdůvodněno v kap. 2.1, nebylo možné pokrýt 
všechny varianty TZ shodnými zkouškami. Měření drsnosti povrchu, rentgenografická 
fázová analýza a analýza Barkhausenova šumu jsou součástí kap. 2.5 – Řízené 
zpevňování povrchu. 
 
Legenda k tabulkám: 
 
Lu   měření akustické dráhy pro výpočet rychlosti UZ 

Hr  měření zbytkové magnetizace metodou magnetické skvrny 

XRD  rentgenografická kvalitativní a kvantitativní fázová analýza 

BNA   měření magnetoelastiského parametru analyzátorem Barkhausenova šumu  

DP  měření drsnosti povrchu (před a po kuličkování) 

E0  měření počátečního modulu pružnosti E0 ultrazvukem 

oduhl. mag  detekce a měření hloubky oduhličení metodou magnetické skvrny 

opak. mag  identifikace struktury opakovanou magnetizací, měření ustálené hodnoty Hr, metoda 

magnetické skvrny 
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Tab.2.3.1:  Přehled nedestruktivních zkoušek základní sady LLG/AGI. 
 

Vzorek  Lu Hr XRD BNA E0 DP opak. mag.  oduhl. mag.  
ZS LLG • • - - - - • - 

3L2 240 • • - - - - • - 
3L1 240 • • - - - - • - 
3L6 240 • • - - - - • - 
9L2 240 • • - - - - • - 
9L1 240 • • - - - - • - 
9L6 240 • • - - - - • - 
3L2 310 • • - - - - • • 
3L1 310 • • - - - - • • 
3L6 310 • • - - - - • • 
9L2 310 • • - - - - • • 
9L1 310 • • - - - - • • 
9L6 310 • • - - - - • • 
3L2 400 • • - - - - • - 

3L1 400 • • - - - - • - 
3L6 400 • • • • - • • - 
9L2 400 • • - - - - • - 
9L1 400 • • - - -  • - 
9L6 400 • • • • -  • - 

 
 
Tab.2.3.2:  Přehled nedestruktivních zkoušek základní sady LVG/AVGI. 
 

Vzorek  Lu Hr XRD BNA E0 DP opak. mag.  oduhl. mag.  
ZS LVG • • - - - - • - 
3C2 240 • • - - • - • - 
3C1 240 • • - - • - • - 
3C6 240 • • - - • - • - 
9C2 240 • • - - • - • - 
9C1 240 • • - - • - • - 
9C6 240 • • - - • - • - 
3C2 310 • • - - • - • • 
3C1 310 • • - - • - • • 
3C6 310 • • • • • • • • 
9C2 310 • • - - • - • • 
9C1 310 • • - - • - • • 
9C6 310 • • • • • • • • 
3C2 400 • • - - • - • - 
3C1 400 • • - - • - • - 
3C6 400 • • • • • • • - 
9C2 400 • • - - • - • - 
9C1 400 • • - - • - • - 
9C6 400 • • • • • • • - 
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Tab.2.3.3:  Přehled nedestruktivních zkoušek základní sady LKG/AVGI. 
 

Vzorek  Lu Hr XRD BNA E0 DP opak. mag.  oduhl. mag.  
ZS LKG • • - - - - • - 
3K2 240 • • - - - - • - 
3K1 240 • • - - - - • - 
3K6 240 • • - - - - • - 
9K2 240 • • - - - - • - 
9K1 240 • • - - - - • - 
9K6 240 • • - - - - • - 
3K2 310 • • - - - - • • 
3K1 310 • • - - - - • • 
3K6 310 • • • • - • • • 
9K2 310 • • - - - - • • 
9K1 310 • • - - - - • • 
9K6 310 • • • • - • • • 
3K2 400 • • - - - - • - 
3K1 400 • • - - - - • - 
3K6 400 • • • • - • • - 
9K2 400 • • - - - - • - 
9K1 400 • • - - - - • - 
9K6 400 • • • • - • • - 

 
Tab.2.3.4:  Přehled nedestruktivních zkoušek speciální sady AVGI – Heunisch. 
 

Vzorek  Lu Hr XRD BNA E0 DP opak. mag.  oduhl. mag.  
3_15.5_2_240 • • - - - - • - 
3_37.5_1_240 • • - - - - • - 
3_34.5_6_240 • • - - - - • - 
9_16.6_2_240 • • - - - - • - 
9_7.6_1_240 • • - - - - • - 

9_34.6_6_240 • • - - - - • - 
3_12.5_2_310 • • - - - - • - 
3_10.5_1_310 • • - - - - • - 
3_27.5_6_310 • • - - - - • - 
9_30.6_2_310 • • - - - - • - 
9_29.6_1_310 • • - - - - • - 
9_11.6_6_310 • • - - - - • - 
3_16.5_2_400 • • - - - - • - 
3_13.5_1_400 • • - - - - • - 
3_40.5_6_400 • • - - - - • - 
9_39.6_2_400 • • - - - - • - 
9_40.6_1_400 • • - - - - • - 
9_14.6_6_400 • • - - - - • - 

 
2.3.2 Akustická m ěření 
 
2.3.2.1 Měření akustické dráhy Lu a výpo čet rychlosti ší ření UZ 
 

Na všech vzorcích bylo provedeno měření akustické dráhy Lu [mm] – viz 
obr.2.3.2.1.1b. K měření byly použity dvouměničové přímé sondy o frekvenci 2 MHz 
(Starmans; LKG a LVG) a 1 MHz (Olympus; LLG) a defektoskop STARMANS DIO 
1000 (viz obr.2.3.2.1.1c). Kalibrováno bylo na ocelové měrce K1 (L = 25 mm, cL= 
5920 m/s) – viz obr.2.3.2.1.1a. Pro každý vzorek bylo provedeno 5 měření impulzní 
odrazovou metodou a vypočtena střední hodnota Lu i L. Z těchto hodnot byly 
vypočteny rychlosti podélných utrazvukových vln cL [m/s] dle vztahu (1.4.1.4). 
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 Tzv. relativní rychlost UZ cR=L/Lu m/s slouží jako porovnávací hodnota, příp. 
se dosazuje do výpočtu cL. Hodnota dcLTZ je rozdílem rychlostí počátečního 
(základního) a TZ stavu – byla vypočtena pro potřeby sestavení některých závislostí 
– viz kap. 2.4. Naměřené i vypočtené hodnoty jsou obsaženy v tab.2.3.2.1.1 – 
2.3.2.1.4. Počáteční hodnoty rychlostí cLZS a cRZS vzorků speciální sady LVG – 
Heunisch byly převzaty z předchozího výzkumu. 

 

 
 
Obr.2.3.2.1.1:  Měření akustických vlastností; a) kalibrace; b) měření akustické dráhy ; 

c) UZ defektoskop Starmans DIO 1000 
 

Tab.2.3.2.1.1:  Hodnoty naměřené ultrazvukem - základní sada LLG/AGI. L a Lu jsou 
středními hodnotami. 
 

Vzorek L Lu cR cL sonda dcLTZ 
[mm] [mm] [-] [m/s ] [MHz] [m/s] 

ZS LLG 21,04 26,48 0,795 4736 1 - 
3L2 240 22,12 28,40 0,779 4642 1 94 
3L1 240 16,44 22,60 0,727 4335 1 401 
3L6 240 23,26 33,79 0,688 4102 1 634 
9L2 240 18,56 24,45 0,759 4524 1 212 
9L1 240 19,90 27,45 0,725 4321 1 415 
9L6 240 19,72 28,33 0,696 4149 1 587 
3L2 310 15,87 22,74 0,698 4159 1 577 
3L1 310 18,59 26,07 0,713 4250 1 486 
3L6 310 16,27 22,14 0,735 4380 1 356 
9L2 310 15,57 22,30 0,698 4161 1 575 
9L1 310 18,96 26,85 0,706 4209 1 527 
9L6 310 16,31 22,55 0,723 4311 1 425 
3L2 400 19,36 26,51 0,730 4353 1 383 
3L1 400 21,30 28,28 0,753 4489 1 247 
3L6 400 19,80 25,43 0,779 4640 1 96 
9L2 400 19,33 26,77 0,722 4304 1 432 
9L1 400 19,80 26,15 0,757 4513 1 223 
9L6 400 21,31 27,30 0,781 4652 1 84 
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Tab.2.3.2.1.2:  Hodnoty naměřené ultrazvukem - základní sada LVG/AVGI. L a Lu jsou 
středními hodnotami. 

Vzorek L Lu cR cL sonda dcLTZ 
[mm] [mm] [-] [m/s ] [MHz] [m/s] 

ZS LVG 19,29 21,16 0,912 5433 2 - 
3C2 240 14,50 16,30 0,890 5302 2 131 
3C1 240 19,19 21,93 0,875 5215 2 218 
3C6 240 19,05 22,08 0,863 5142 2 291 
9C2 240 14,25 16,14 0,883 5262 2 171 
9C1 240 19,10 21,93 0,871 5191 2 242 
9C6 240 19,24 22,24 0,865 5156 2 277 
3C2 310 19,04 21,81 0,873 5203 2 230 
3C1 310 14,97 16,97 0,882 5258 2 175 
3C6 310 14,92 16,99 0,878 5234 2 199 
9C2 310 19,02 21,96 0,866 5162 2 271 
9C1 310 19,05 21,53 0,885 5273 2 160 
9C6 310 15,05 17,30 0,870 5185 2 248 
3C2 400 22,19 25,20 0,881 5248 2 185 
3C1 400 19,22 21,33 0,901 5370 2 63 
3C6 400 22,11 24,81 0,891 5311 2 122 
9C2 400 18,44 20,79 0,887 5286 2 147 
9C1 400 16,70 18,39 0,908 5412 2 21 
9C6 400 19,80 22,15 0,894 5328 2 105 

 
Tab.2.3.2.1.3:  Hodnoty naměřené ultrazvukem - základní sada LKG/ADI. L a Lu jsou 
středními hodnotami. 

Vzorek L Lu cR cL sonda dcLTZ 
[mm] [mm] [-] [m/s ] [MHz] [m/s] 

ZS LKG 15,03 15,60 0,963 5742 2 - 
3K2 240 14,83 16,05 0,924 5507 2 235 
3K1 240 17,55 19,33 0,908 5411 2 331 
3K6 240 20,47 22,76 0,899 5360 2 382 
9K2 240 20,95 22,57 0,928 5532 2 210 
9K1 240 19,99 21,78 0,918 5470 2 272 
9K6 240 20,88 23,13 0,903 5380 2 362 
3K2 310 20,52 22,21 0,924 5506 2 236 
3K1 310 21,75 23,41 0,929 5537 2 205 
3K6 310 21,05 22,36 0,941 5611 2 131 
9K2 310 20,78 22,61 0,919 5478 2 264 
9K1 310 19,94 21,37 0,933 5561 2 181 
9K6 310 20,96 22,25 0,942 5614 2 128 
3K2 400 20,45 22,60 0,905 5393 2 349 
3K1 400 20,32 21,97 0,925 5512 2 230 
3K6 400 18,55 19,75 0,939 5598 2 144 
9K2 400 19,97 21,73 0,919 5477 2 265 
9K1 400 19,65 21,06 0,933 5561 2 181 
9K6 400 19,65 20,82 0,944 5625 2 117 
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Tab.2.3.2.1.4:  Hodnoty naměřené ultrazvukem - speciální sada AGI Heunisch. L a Lu jsou 
středními hodnotami. 
 

Vzorek 
L Lu cR cL sonda cLZS cRZS dcLTZ 

[mm] [mm] [-] [m/s]  [MHz] [m/s] [m/s] [m/s] 
3_15.5_2_240 20,10 23,92 0,840 5008 2 5353 0,903 345 
3_37.5_1_240 19,82 23,72 0,836 4980 2 5385 0,892 405 
3_34.5_6_240 19,77 23,86 0,829 4938 2 5340 0,898 402 
9_16.6_2_240 23,82 28,26 0,843 5024 2 5347 0,890 323 
9_7.6_1_240 23,75 28,31 0,839 5000 2 5315 0,899 315 

9_34.6_6_240 23,88 29,12 0,820 4888 2 5306 0,884 418 
3_12.5_2_310 19,95 22,77 0,876 5222 2 5581 0,907 359 
3_10.5_1_310 19,89 22,05 0,902 5376 2 5620 0,912 244 
3_27.5_6_310 19,95 22,54 0,885 5275 2 5454 0,907 179 
9_30.6_2_310 23,90 27,10 0,882 5256 2 5462 0,914 206 
9_29.6_1_310 23,85 26,30 0,907 5405 2 5503 0,904 98 
9_11.6_6_310 25,10 41,56 0,604 3600 1 5417 0,915 1817 
3_16.5_2_400 19,85 22,18 0,895 5334 2 5502 0,910 173 
3_13.5_1_400 20,02 21,86 0,916 5458 2 5506 0,906 168 
3_40.5_6_400 25,35 28,14 0,901 5369 2 5435 0,911 66 
9_39.6_2_400 23,26 25,96 0,896 5340 2 5519 0,896 179 
9_40.6_1_400 23,67 25,70 0,921 5489 2 5575 0,892 86 
9_14.6_6_400 23,73 26,22 0,905 5394 2 5465 0,976 71 

Pozn.: vzorek 11.6 obsahuje degenerovaný grafit. 
 
2.3.2.2 Měření na štíhlých ty čích, stanovení po čátečního modulu pružnosti 
 
 Aby bylo možné vypočítat počáteční modul pružnosti E0 z hodnot L a Lu 
naměřených ultrazvukem, je třeba nejprve provést měření na speciálním vzorku ve 
tvaru štíhlé tyče a určit materiálovou konstantu K. Celý postup určení konstanty i 
příslušné vztahy pro výpočty jsou uvedeny v kap.1.4.1. 
 

Vzhledem k nedostatku materiálu na výrobu speciálních vzorků nebylo možné 
stanovit konstanty pro všechny typy zkoušených litin. Určení E0 pomocí UZ je tedy 
demonstrováno pouze na vzorcích z izotermicky kalené litiny s vemikulárním 
grafitem, kde tato možnost ještě nebyla vyzkoušena. Konstanta K byla zjišťována na 
dvou tyčích s rozdílným TZ – 9C6 310 a 9C6 400. Konstanta by měla vyjít z obou 
měření téměř shodně (viz veličiny pro určení konstanty) – tzn., že konstantu lze 
následně použít k výpočtu E0 i pro více „variant“ TZ daného materiálu. (Pro vzorek 
v ZS nebo příp. zcela odlišný druh TZ by bylo nutné zjistit konstantu K zvlášť.) 

 
K měření na štíhlých tyčích byl využit UZ defektoskop Starmans DIO 562 a 2 

MHz přímá dvouměničová sonda. Měřeno bylo impulsní odrazovou metodou. 
Naměřené a vypočtené hodnoty jsou shrnuty v tabulkách 2.3.2.2.1 a 2.3.2.2.2. 
Veličina dE0TZ vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou E0 v základním a izotermicky kaleném 
stavu stavu. Pro výpočet E0 v tab. 2.3.2.2.2 se používá konstanta K zaokrouhlená na 
celé číslo. Výsledná hodnota modulu z výpočtu je v řádu [MPa], v tabulce přepočtena 
na [GPa] a zaokrouhlena na celé číslo. Hodnota E0 ZS LVG byla převzata 
z předchozího výzkumu. 
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Tab.2.3.2.2.1:  Hodnoty naměřené na štíhlých tyčích a výpočtené konstanty K. 
 

Vzorek Veli čina 
Konstanta K 

[N1/2*m-1] 

9C6 310 

cL0 
[m/s] 

M 
[kg] 

V 
[m3] 

τ 
[mm] 

L 
[mm] 

5920 0,418 0,0595 16,8 190,3 

K1= 445,989 
Lu 

[mm] 
d 

[mm] 
T 

[mm] 
µ 
[-] 

ρ 
[kg/m3] 

218,66 19,96 14,652017 0,27 7037,84 

9C6 400 

cL0 
[m/s] 

M 
[kg] 

V 
[m3] 

τ 
[mm] 

L 
[mm] 

K2=445,416 
5920 0,399 0,0567 16,8 180,1 

Lu 
[mm] 

d 
[mm] 

T 
[mm] 

µ 
[-] 

ρ 
[kg/m3] 

205,53 20,02 14,743548 0,27 7042,51 

 
Tab.2.3.2.2.2:  Hodnoty počátečního modulu pružnosti E0 vzorků základní sady LVG. 
 

Vzorek L Lu E0 dE0TZ 
[mm] [mm] [GPa] [GPa] 

ZS LVG 19,29 21,16 168 - 
3C2 240 14,50 16,30 157 11 
3C1 240 19,19 21,93 152 16 
3C6 240 19,05 22,08 149 19 
9C2 240 14,25 16,14 154 14 
9C1 240 19,10 21,93 150 18 
9C6 240 19,24 22,24 148 20 
3C2 310 19,04 21,81 151 17 
3C1 310 14,97 16,97 154 14 
3C6 310 14,92 16,99 153 15 
9C2 310 19,02 21,96 149 19 
9C1 310 19,05 21,53 155 13 
9C6 310 15,05 17,30 150 18 
3C2 400 22,19 25,20 154 14 
3C1 400 19,22 21,33 161 7 
3C6 400 22,11 24,81 157 11 
9C2 400 18,44 20,79 156 12 
9C1 400 16,70 18,39 163 5 
9C6 400 19,80 22,15 158 10 

 
2.3.3 Magnetická m ěření 
 
2.3.3.1 Měření Hr opakovanou magnetizací pro identifikaci matr ice 
 
   Na všech vzorcích bylo provedeno měření metodou opakované magnetizace, 
určené pro identifikaci struktury matrice. Výsledky jsou v kap.2.4.3.1 porovnány 
s údaji z metalografie a mechanickými vlastnostmi a jednotlivé hodnoty parametru 
dHr [A/m]  jsou navázány na příslušné struktury. Postup měření opakovanou 
magnetizací je popsán v kap.1.4.2.  
 

 
 
 

147 



Měřeno bylo pomocí magnetického strukturoskopu DOMENA B3 v režimu L, 
stupeň magnetizace M3. Kalibrováno na Hr = 200 A/m  (270 HB), stupeň 
magnetizace M3 v režimu T. Výsledky jsou shrnuty v tabulkách 2.3.3.1.1 – 2.3.3.1.4.  
 

Počáteční hodnoty Hr1ZS a Hr2ZS vzorků speciální sady LVG – Heunisch byly 
převzaty z předchozího výzkumu.  Hodnota dHrZS je pak rozdílem mezi 1. a 2. 
měřením výchozího stavu (Hr1ZS a Hr2ZS). 

 
Tab.2.3.3.1.1:  Hodnoty naměřené opakovanou magnetizací - základní sada LLG/AGI. 
 

Vzorek 
Hr1 Hr2 dHr kalibr 

[A/m] [A/m] [A/m]  [A/m] 
ZS LLG 135 123 12 200 
3L2 240 341 310 31 199 
3L1 240 318 285 33 200 
3L6 240 306 272 34 200 
9L2 240 383 350 33 200 
9L1 240 382 348 34 199 
9L6 240 375 340 35 200 
3L2 310 296 258 38 199 
3L1 310 323 281 42 199 
3L6 310 357 314 43 200 
9L2 310 358 320 38 200 
9L1 310 392 347 45 199 
9L6 310 404 356 48 200 
3L2 400 344 294 50 200 
3L1 400 363 311 52 200 
3L6 400 395 339 56 200 
9L2 400 411 360 51 199 
9L1 400 430 372 58 200 
9L6 400 443 383 60 201 

 
Tab.2.3.3.1.2:  Hodnoty naměřené opakovanou magnetizací - základní sada LVG/AVGI. 
 

Vzorek 
Hr1 Hr2 dHr kalibr 

[A/m] [A/m] [A/m]  [A/m] 
ZS LVG 56 47 9 200 
3C2 240 314 285 29 200 
3C1 240 308 276 32 201 
3C6 240 303 270 33 200 
9C2 240 330 300 30 200 
9C1 240 311 280 31 199 
9C6 240 320 286 34 200 
3C2 310 281 243 38 199 
3C1 310 345 297 48 200 
3C6 310 312 267 45 199 
9C2 310 299 260 39 199 
9C1 310 359 309 50 200 
9C6 310 331 285 46 200 
3C2 400 345 293 52 200 
3C1 400 361 302 59 200 
3C6 400 359 305 54 199 
9C2 400 366 313 53 200 
9C1 400 390 330 60 190 
9C6 400 390 335 55 200 
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Tab.2.3.3.1.3:  Hodnoty naměřené opakovanou magnetizací - základní sada LKG/ADI. 
 

Vzorek 
Hr1 Hr2 dHr kalibr 

[A/m] [A/m] [A/m]  [A/m] 
ZS LKG 77 66 11 200 
3K2 240 313 281 32 200 
3K1 240 307 274 33 200 
3K6 240 302 268 34 200 
9K2 240 331 298 33 200 
9K1 240 320 287 33 200 
9K6 240 319 284 35 200 
3K2 310 312 274 38 200 
3K1 310 322 280 42 199 
3K6 310 332 284 48 200 
9K2 310 311 271 40 200 
9K1 310 332 289 43 201 
9K6 310 343 293 50 200 
3K2 400 336 285 51 200 
3K1 400 355 298 57 197 
3K6 400 363 304 59 200 
9K2 400 355 301 54 201 
9K1 400 383 327 56 199 
9K6 400 392 332 60 200 

 
Tab.2.3.3.1.4:  Hodnoty naměřené opakovanou magnetizací - speciální sada AVGI Heunisch. 
 

Vzorek 
Hr1 Hr2 dHr kalibr Hr1ZS Hr2ZS dHrZS 

[A/m] [A/m] [A/m]  [A/m] [A/m] [A/m] [A/m] 
3_15.5_2_240 312 281 31 200 56 51 5 
3_37.5_1_240 303 270 33 200 53 47 6 
3_34.5_6_240 300 267 33 200 53 50 3 
9_16.6_2_240 322 290 32 199 56 53 3 
9_7.6_1_240 312 279 33 199 54 50 4 

9_34.6_6_240 321 286 35 200 55 51 4 
3_12.5_2_310 308 270 38 199 66 63 3 
3_10.5_1_310 313 271 42 200 59 54 5 
3_27.5_6_310 343 298 45 201 58 54 4 
9_30.6_2_310 320 280 40 200 58 54 4 
9_29.6_1_310 328 286 42 199 61 55 6 
9_11.6_6_310 389 343 46 200 63 59 4 
3_16.5_2_400 346 293 53 199 56 53 3 
3_13.5_1_400 364 309 55 200 65 60 5 
3_40.5_6_400 368 311 57 200 47 42 5 
9_39.6_2_400 377 324 53 199 77 71 6 
9_40.6_1_400 391 334 57 200 43 39 4 
9_14.6_6_400 396 337 59 200 53 50 3 

 
2.3.3.2 Měření Hr pro detekci a stanovení hloubky oduhli čení 
 

  Na vybraných vzorcích základních sad AGI, AVGI a ADI s izotermickou 
výdrží na 310°C bylo provedeno měření Hr [A/m] postupem pro detekci 
nežádoucího oduhli čení. Postup a úskalí při měření oduhličení metodou 
magnetické skvrny byl popsán v kap.1.4.2. K měření byl použit přístroj DOMENA B3 
v režimu L, pro měření byl kalibrován na cejchovním kameni s M=200 A/m (270 HB) 
při magnetizaci M3 v režimu T. Naměřené a dopočtené hodnoty byly porovnány s 
hodnotami zjištěnými metalograficky (viz tab.2.3.3.2) a byly vytvořeny závislosti pro 
odečet hloubky oduhličení dle příslušného Hr (kap.2.4.4). Hodnoty hloubky 
oduhličení v tab.2.3.2.2 jsou hodnotami celkového  oduhličení. Naměřené hodnoty 
Hr jsou středními hodnotami z maximálního možného počtu měření (3-5) na 
neovlivněném povrchu jednotlivých vzorků. Měřené strany: a - neoduhličená, b - 
oduhličená. Rozdíl M3dHr12 – údaj o mikrostruktuře. 
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Tab.2.3.3.2:Tabulka naměřených a vypočtených hodnot zbytkové magnetizace, měření pro 
detekci a stanovení hloubky oduhličení. 
 

Vzorek 
Hl. oduhli č. 

metalografic. Měřená 
strana 

M3H1 
1.měř 

M3H2 
2.měř M8Hr Přeměření 

Kalibru 
M3dHr ab1 
1. měř. 

M3dHr ab2 
2. měř. M8dHr ab 

M3 
dHr 12 

[µm] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m] 

3L2 310 429 a 296 258 541 
199 32 14 10 

38 
b 264 244 531 20 

3L1 310 432 
a 323 281 550 

198 34 15 11 
42 

b 289 266 539 23 

3L6 310 425 
a 357 314 560 

200 30 15 11 
43 

b 327 299 549 26 

9L2 310 509 a 358 320 570 
202 42 19 12 

38 
b 316 301 558 15 

9L1 310 501 
a 392 347 565 

199 38 19 12 
45 

b 354 328 553 24 

9L6 310 504 
a 404 356 576 

200 40 20 13 
48 

b 364 336 563 26 

3C2 310 321 a 281 243 491 
199 24 11 9 

38 
b 257 232 482 25 

3C1 310 314 
a 345 297 515 

200 22 10 8 
48 

b 323 287 507 36 

3C6 310 339 a 312 267 508 
200 27 13 10 

45 
b 285 254 498 34 

9C2 310 397 a 299 260 504 
196 38 13 9 

39 
b 261 247 495 22 

9C1 310 390 
a 359 309 522 

199 32 13 9 
50 

b 327 296 513 35 

9C6 310 449 a 331 285 514 
200 44 17 11 

46 
b 287 268 503 29 

3K2 310 268 a 312 274 486 
200 24 9 7 

38 
b 288 265 479 27 

3K1 310 254 
a 322 280 501 

198 20 8 7 
42 

b 302 272 494 30 

3K6 310 254 a 332 284 505 
200 20 9 7 

48 
b 312 275 498 37 

9K2 310 315 a 311 271 492 
200 28 11 5 

40 
b 283 260 487 25 

9K1 310 324 
a 332 289 504 

201 32 13 9 
43 

b 300 276 495 28 

9K6 310 306 a 343 293 510 
200 30 12 8 

50 
b 313 281 502 36 

 
Pozn.: strana a = neoduhličená, strana b = oduhličená. 
 
2.3.3.3 Měření Hr pro stanovení ustálené hodnoty 
  

Protože při měření z panenského stavu (od prvotní magnetizace) se hodnota 
Hr ustálí až po 4-6 měřeních, bylo po měření opakovanou magnetizací na stejném 
místě provedeno ještě další měření pro získání tzv. ustálené hodnoty Hr i, se kterou 
je dále operováno při porovnávání s mechanickými vlastnostmi a při dosazování do 
výpočtů. Měřeno bylo pomocí magnetického strukturoskopu DOMENA B3 v režimu 
LL při stupni magnetizace M3. Kalibrace na M = 200 A/m (270 HB), stupeň 
magnetizace M3 v režimu T. Hri je poslední hodnotou z 5 po sobě následujících 
měření v jednom bodě. Po každé pětici měření byl znovu přeměřen kalibr, aby se 
zaznamenaly případné odchylky měření. Výsledky jsou uvedeny v tab.2.3.3.3.1 – 
2.3.3.3.4. 
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Tab.2.3.3.3.1:  Měření ustálené hodnoty zbytkové magnetizace - základní sada LLG/AGI. 
 

Vzorek Hr1 Hr2 Hr3 Hr4 Hr5 Hr i kalibr 
[A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m]  [A/m] 

ZS LLG 123 123 120 120 121 121 200 
3L2 240 341 310 308 308 308 308 200 
3L1 240 318 285 285 284 284 284 201 
3L6 240 306 272 270 269 270 270 201 
9L2 240 383 350 350 349 349 349 200 
9L1 240 382 348 347 346 346 346 199 
9L6 240 375 340 340 339 340 340 200 
3L2 310 296 258 257 256 256 256 199 
3L1 310 323 281 279 279 278 278 200 
3L6 310 357 314 314 314 313 313 200 
9L2 310 358 320 320 318 318 318 200 
9L1 310 392 347 345 345 345 345 199 
9L6 310 404 356 355 354 354 354 200 
3L2 400 344 294 294 292 292 292 201 
3L1 400 363 311 310 308 308 308 200 
3L6 400 395 339 338 338 337 337 200 
9L2 400 411 360 360 360 359 359 199 
9L1 400 430 372 370 370 369 369 200 
9L6 400 443 383 381 381 381 381 200 

 
 
Tab.2.3.3.3.2:  Měření ustálené hodnoty zbytkové magnetizace - základní sada LVG/AVGI. 
 

Vzorek Hr1 Hr2 Hr3 Hr4 Hr5 Hr i kalibr 
[A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m]  [A/m] 

ZS LVG 46 47 45 44 44 65 200 
3C2 240 314 285 284 283 283 283 200 
3C1 240 308 276 275 275 275 275 201 
3C6 240 303 270 270 269 268 268 201 
9C2 240 330 300 298 297 297 297 200 
9C1 240 311 280 280 278 279 279 199 
9C6 240 320 286 285 284 284 284 200 
3C2 310 281 243 242 242 242 242 199 
3C1 310 345 297 297 295 295 295 200 
3C6 310 312 267 265 265 264 264 198 
9C2 310 299 260 258 258 257 257 199 
9C1 310 359 309 308 307 307 307 200 
9C6 310 331 285 284 283 283 283 200 
3C2 400 345 293 292 291 291 291 201 
3C1 400 361 302 300 299 299 299 200 
3C6 400 359 305 304 304 303 303 199 
9C2 400 366 313 313 312 312 312 200 
9C1 400 390 330 328 327 328 328 200 
9C6 400 390 335 335 333 333 333 200 
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Tab.2.3.3.3.3:  Měření ustálené hodnoty zbytkové magnetizace – základní sada LKG/ADI. 
 

Vzorek Hr1 Hr2 Hr3 Hr4 Hr5 Hr i kalibr 
[A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m]  [A/m] 

ZS LKG 66 66 63 66 65 66 200 
3K2 240 313 281 280 280 280 280 200 
3K1 240 307 274 272 273 272 272 201 
3K6 240 302 268 267 266 266 266 200 
9K2 240 331 298 297 296 296 296 200 
9K1 240 320 287 286 286 286 286 200 
9K6 240 319 284 283 281 281 281 200 
3K2 310 312 274 272 272 271 271 199 
3K1 310 322 280 280 278 279 279 200 
3K6 310 332 284 284 283 283 283 200 
9K2 310 311 271 270 268 268 268 200 
9K1 310 332 289 289 288 288 288 201 
9K6 310 343 293 292 291 291 291 200 
3K2 400 336 285 284 283 282 282 200 
3K1 400 355 298 295 296 295 295 199 
3K6 400 363 304 304 303 303 303 200 
9K2 400 355 301 300 298 298 298 200 
9K1 400 383 327 325 326 325 325 200 
9K6 400 392 332 330 330 329 329 200 

 
Tab.2.3.3.3.4:  Měření ustálené hodnoty zbytkové magnetizace - speciální sada AVGI -  
Heunisch. 

Vzorek Hr1 Hr2 Hr3 Hr4 Hr5 Hr i kalibr 
[A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m] [A/m]  [A/m] 

3_15.5_2_240 312 281 280 279 278 278 200 
3_37.5_1_240 303 270 270 269 270 270 201 
3_34.5_6_240 300 267 267 266 265 265 200 
9_16.6_2_240 322 290 288 287 288 288 200 
9_7.6_1_240 312 279 278 277 277 277 199 

9_34.6_6_240 321 286 285 285 285 285 200 
3_12.5_2_310 308 270 268 267 267 267 199 
3_10.5_1_310 313 271 270 269 269 269 200 
3_27.5_6_310 343 298 298 297 296 296 201 
9_30.6_2_310 320 280 280 278 278 278 200 
9_29.6_1_310 328 286 285 285 284 284 200 
9_11.6_6_310 389 343 341 342 342 342 200 
3_16.5_2_400 346 293 291 291 290 290 199 
3_13.5_1_400 364 309 308 307 307 307 200 
3_40.5_6_400 368 311 310 309 309 309 200 
9_39.6_2_400 377 324 322 322 322 322 199 
9_40.6_1_400 391 334 333 332 332 332 200 
9_14.6_6_400 396 337 336 337 337 337 200 
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2.4. Diskuse výsledk ů 
 

 Tato kapitola obsahuje zhodnocení naměřených dat a vyzdvihuje nejdůležitější 
výsledky. Dále zahrnuje jejich zpracování a vzájemné propojení destruktivních a 
nedestruktivních měření závislostmi a matematickými modely. 
 
2.4.1 Diskuse výsledk ů destruktivních zkoušek 
 
2.4.1.1 Analýza mikrostruktury  
 

Z analýz grafitu 1 je pro izotermické kalení nejdůležitějším hlediskem tvar, 
velikost a rozložení grafitových částic.  LLG obsahuje největší množství grafitu GI 
velikosti 5 s počtem 234 částic na výbrusu (odpovídajícím 1 mm2). LVG obsahuje 
přijatelný podíl kuliček (v průměru 20 %) a ačkoli jsou částice grafitu rozloženy 
rovnoměrně a největší zastoupení má GIII vel. 6, vyskytují se v relativně malém počtu 
142 částic na mm2. Podobně je tomu i u LKG, kde je počet částic na mm2 122, což je 
již pod hranicí minimální doporučované hodnoty pro ADI. Kuličky grafitu jsou nejvíce 
zastoupeny velikostí 5 a jsou rozloženy rovnoměrně. Ačkoli parametry vstupního 
materiálu nejsou v případě LKG pro izotermické kalení ideální, přesto bylo dosaženo 
výrazného zvýšení užitných vlastností. V případě vzorků speciální sady LVG – 
Heunisch nelze na základě analýzy grafitu mluvit jednoznačně o vermikulární litině. 
Mezi vzorky, které byly z množství modifikací předběžně vybírány podle rychlosti UZ 
jako litina s vermikulárním grafitem se dostaly i takové, jejichž modifikace nebyla 
provedena správně. (Meze rychlosti ultrazvuku pro GJV jsou známy pouze zhruba a 
její chování na směsných grafitech dosud nikdo nezkoumal.) Vzorky 10.5 a 30.6 lze 
považovat více méně za litinu s kuličkovým grafitem a pouze vzorek 14.6 lze 
považovat za vermikulární, ostatní obsahují směs kuliček a červíků s vysokým 
podílem kuličkového grafitu (30 – 50%). Vzorek 11.6 obsahuje degenerovanou formu 
grafitu, pravděpodobně došlo k tzv. vyhoření hořčíku při modifikaci. Software pro 
analýzu Az sice tyto formy nerozpoznává, nicméně nesprávné vyloučení grafitu je 
znatelné z výbrusu a je potvrzeno i zhoršenými mechanickými vlastnostmi a výkyvy 
v naměřených hodnotách Hr a cL. Také velikosti částic a jejich disperzita se dle 
analýzy pohybují ve značném rozptylu (vel. od 3 do 7, poč.č. 145-316/mm2) 

 
1 Výsledky analýz grafitu jednotlivých vzorků, uvedené v tab. 2.2.2.1 a 2.2.2.2 poukazují na zřejmou 
nedokonalost SW hodnocení tvaru grafitu. SW často vyhodnocuje typy grafitu, jež ve skutečnosti 
nejsou v materiálu obsaženy (např. typ GII a GIV – v praxi se vyskytují pouze vzácně, SW ho ale přesto 
„identifikoval“ hned u několika vzorků sady Heunisch). V případě vermikulárního grafitu je pro získání 
obsahu GIII nutno dokonce sečíst hodnoty GI, GII, GIII a GIV (!), aby bylo docíleno správného výsledku – 
dle porovnání s hodnotami GIII určenými „lidským“ analyzátorem při sestavování modelu cL/GIII. 

 
 Jak již bylo uvedeno v kap. 1.3, mikrostruktura matrice  je ovlivněna 
především teplotou a délkou izotermické výdrže. Za oblast vzniku horního ausferitu 
hAF lze považovat interval teplot 350-400°C, strukt ura obsahuje velké jehlice, resp. 
Laťky F a “hranatý” Az (v zahr. literatuře se charakter hAF výstižně označuje jako 
„feathery“, což znamená „peřový“). Většinový podíl hAF tedy obsahují vzorky kalené 
při teplotách 400°C. Dolní ausferit dAF vzniká pod te plotou 300°C, struktura 
obsahuje malé, ostré jehlice F spojené do paketů (jednotlivě jsou často rozlišitelné 
jen při zvětšeních nad 1000x – viz snímky ze SEM) a “prameny” Az. Většinový podíl 
dAF obsahují především vzorky kalené na 240°C. V intervalu teplot cca 300-350°C 
se vyskytuje směs hAF a dAF, tj. všechny vzorky z teploty 310°C – d ále bude tato 
směs pro zjednodušení označována jako sAF  („střední“ ausferit). 
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Při krátkých výdržích a výdržích na spodní teplotní hranici je struktura 
náchylná ke vzniku martenzitu (především teplota 240°C a výdrže 2 a 10 min pro 
všechny teploty),  na horní hranici  teplot při  dlouhé výdrži se zase mohou objevovat   
karbidy - klesá podíl Az, který se dále rozpadá (teplota 400°C, výdrže 60 minut a více 
– viz XRD fázová analýza vzorků 3C6 400 a 3L6 400, kde byl zaznamenán Fe3C). Při 
výdrži na nižších teplotách konečná struktura obsahuje menší množství Az, než při 
vyšších teplotách. Na množství Az má vliv i délka výdrže – čím vyšší teplota, tím 
kratší je výdrž potřebná pro dosažení maximálního množství Az (viz podmínky pro 
difuzi). Zřejmě proto při teplotě 240°C není výrazný rozdíl v podílu Az (vliv by m ěla 
pravděpodobně až výdrž v  řádu hodin), zatímco u teplot  310°C a 400°C je znat elný 
růst obsahu Az  mezi výdržemi  2, 10 a  60  min. Největší obsah Az se pak pro tyto 
teploty zřejmě pohybuje v intervalu 30 – 60 minut. V případě AVGI je výdrž pro 
dosažení maximálního podílu Az ještě kratší (s předpokládaným maximem kolem 30 
min) – potvrdilo by se tedy, že reakce při izotermickém kalení probíhají u AVGI 
rychleji. Uvedené tendence jsou znázorněny grafy na obr.2.4.1.1 – 2.4.1.4. 
Správnost těchto křivek však lze ověřit pouze doplněním výsledků zkoušek vzorků 
s izotermickou výdrží např. 20, 302, 40 a 50 min. 
 

Na těchto průbězích je také vidět rozdíl mezi obsahem Az u stejně kalených 
vzorků s různou délkou austenitizační výdrže. Vzorky s výdrží 90 min mají vyšší 
obsah Az, v řádu jednotek %. Rozdíl roste s izotermickou teplotou, jak se celkový 
obsah Az zvyšuje.  

 
Dle výsledků dosavadních experimentů má především v případě AGI značný 

vliv na výslednou strukturu po izotermickém kalení i tloušťka stěny odlitku. Dle [78] 
při tloušťkách pod cca 10 mm vzniká díky rychlejšímu odvodu tepla více dAF, příp. 
martenzitu, při tloušťkách nad cca 25 mm značně hrubne hAF a dochází k segregaci 
legur jako Mn, Mo díky prodloužení času ochlazování. Všechny vzorky pro výbrusy 
v této práci byly odebírány z odlitků Y2 bloků (standardně šíře 25 mm) resp. ze 
schodovitých odlitků (šíře 20-25 mm). S odkazem na výše uvedené hodnocení 
dosažených mikrostruktur, které převážně korespondují s podmínkami TZ, lze vliv 
tlouštěk stěn odlitků v tomto případě považovat za nepodstatný. 

 
2 V práci mnohokrát zmiňovaným problémem je nedostatek finančních prostředků potřebných pro 
pokrytí kompletní matice teplot a výdrží. Obzvláště palčivým se tento problém stal po vyhodnocení 
výsledků litiny s vermikulárním grafitem AVGI, která ještě není narozdíl od ADI a AGI příliš 
prozkoumána a u které kde je pravděpodobné maximum obsahu Az v oblasti výdrží zcela mimo 
zvolené hodnoty. Aby proto průběhy závislostí AVGI nebyly čistou spekulací, byly dodate čně 
zakaleny  3 vzorky ze speciální sady LVG – Heunisch , které byly k dispozici, a to na teplotě 350°C 
s výdrží 30 min . Tyto vzorky (s označením 7.5, 17.6 a 18.5) byly podrobeny všem testům a jejich 
výsledky byly zakomponovány do stávajících závislostí. Naměřené hodnoty jsou obsaženy v příloze 
3.1.5 – Výsledky měření dodatečných vzorků. Potvrdil se tak předpoklad vyššího obsahu Az při výdrži 
kratší než 60 min – vzorky s 30 minutovou výdrží dosahují obsahu Az až 30%, což je o 3% více než 
při 60 minutové výdrži při teplotě 310°C a zhruba stejn ě jako při 60 minutové výdrži při teplotě 400°C. 
Jehlice AF odpovídají přechodu mezi sAF a hAF – jehlice jsou již velké a mají „peřový“ charakter – viz 
snímky ze SEM. 
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Tab.2.4.1.1:  Přehled mikrostruktur základní sady LLG/AGI. 
 

Vzorek Mikrostruktura 

ZS LLG 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice P cca 80% - F max 20%. 

3L2 240 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice M+dAF. Az 12,05 %. 

3L1 240 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice dAF+M. Az 12,10 %. 

3L6 240 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice převážně dAF+M. Az 12,38 %. 

9L2 240 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice M+dAF. Az 12,08 %. 

9L1 240 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice dAF+M. Az 12,20 %. 

9L6 240 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice dAF. Az 12,57 %. 

3L2 310 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice dAF+M. Az 21,04 %. 

3L1 310 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice sAF. Az 26,23 %. 

3L6 310 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice sAF. Az 27,73 %. 

9L2 310 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice dAF+ M. Az 21,10 %. 

9L1 310 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice sAF. Az 26,45 %. 

9L6 310 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice sAF. Az 29,97 %. 

3L2 400 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice převážně hAF+M. Az 26,30 %. 

3L1 400 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice hAF. Az 28,27 %. 

3L6 400 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice hrubý hAF. Az 30,93 %. 

9L2 400 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice převážně hAF+M. Az 27,12 %. 

9L1 400 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice hAF. Az 31,01 %. 

9L6 400 59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5. Matrice hrubý hAF. Az 32,30 %. 

 
Tab.2.4.1.2:  Přehled mikrostruktur základní sady LVG/AVGI. 
 

Vzorek Mikrostruktura 

ZS LVG 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice F. 

3C2 240 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice převážně M+dAF. Az 14,11 %. 

3C1 240 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice dAF+M. Az 14,19 %. 

3C6 240 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice převážně dAF. Az 14,21 %. 

9C2 240 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice M+dAF. Az 14,12 %. 

9C1 240 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice dAF+M. Az 14,18 %. 

9C6 240 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice dAF. Az 14,19 %. 

3C2 310 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice dAF+M. Az 22,82 %. 

3C1 310 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice sAF. Az 29,78 %. 

3C6 310 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice sAF. Az 25,15 %. 

9C2 310 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice dAF+ M. Az 23,03 %. 

9C1 310 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice sAF. Az 30,00 %. 

9C6 310 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice sAF. Az 26,51 %. 

3C2 400 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice převážně hAF+M. Az 24,96 %. 

3C1 400 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice hAF. Az 33,09 %. 

3C6 400 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice hrubý hAF. Az 25,85 %. 

9C2 400 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice převážně hAF+M. Az 25,49 %. 

9C1 400 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice hAF. Az 34,07 %. 

9C6 400 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5. Matrice hrubý hAF. Az 27,12 %. 
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Tab.2.4.1.3:  Přehled mikrostruktur základní sady LKG/ADI. 
 

Vzorek Mikrostruktura 

ZS LKG 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice F-P. 

3K2 240 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice převážně M + dAF. Az 13,21 %. 

3K1 240 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice dAF+M. Az 13,30 %. 

3K6 240 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice převážně dAF. Az 13,42 %. 

9K2 240 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice M + dAF. Az 13,29 %. 

9K1 240 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice dAF + M. Az 13,34 %. 

9K6 240 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice převážně dAF. Az 13,63 %. 

3K2 310 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice dAF+M. Az 21,52 %. 

3K1 310 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice sAF. Az 26,13 %. 

3K6 310 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6.  Matrice sAF. Az 28,65 %. 

9K2 310 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6.  Matrice dAF+ M. Az 23,26 %. 

9K1 310 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice sAF. Az 26,59 %. 

9K6 310 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6.  Matrice sAF. Az 28,83 %. 

3K2 400 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice převážně hAF + M. Az 23,90 %. 

3K1 400 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6.  Matrice hAF. Az 28,07 %. 

3K6 400 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6.  Matrice hrubý hAF. Az 28.97 %. 

9K2 400 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6.  Matrice převážně hAF + M. Az 28,20 %. 

9K1 400 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6.  Matrice hAF. Az 31,88 %. 

9K6 400 17% GVI, 69% GIV, 70% vel.5, 20% vel 6. Matrice hrubý hAF. Az 32,91 %. 

 
Tab.2.4.1.4:  Přehled mikrostruktur speciální sady AGI - Heunisch. 
 

Vzorek Mikrostruktura 

3_15.5_2_240 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.5 a 6. Matrice M + dAF. Az 14,97 %. 

3_37.5_1_240 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.6 a 5. Matrice M + dAF. Az 15,02 %. 

3_34.5_6_240 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 5, 6, 7. Matrice převážně dAF + M. Az 15,11 %. 

9_16.6_2_240 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 5, 6, 7. Matrice M + dAF. Az 15,01 %. 

9_7.6_1_240 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 5 a 6. Matrice dAF + M. Az 15,10 %. 

9_34.6_6_240 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.5, a 6. Matrice převážně dAF. Az 15,13 %. 

3_12.5_2_310 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.5, 6 a 7. Matrice dAF+M. Az 20,08 %. 

3_10.5_1_310 Kuličkový grafit, vel.7. Matrice dAF+hAF. Az 23,12 %. 

3_27.5_6_310 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 5, 6, 7. Matrice sAF. Az 25,66 %. 

9_30.6_2_310 Kuličkový grafit, vel. 6 a 7. Matrice dAF+ M. Az 20,79 %. 

9_29.6_1_310 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.6 a 7.  Matrice sAF. Az 22,96 %. 

9_11.6_6_310 Degenerovaný grafit. Matrice sAF. Az 27,64 %. 

9_7.5_3_350 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.6 a 7. Matrice sAF + hAF. Az 34,04. %. 

9_17.6_3_350 Vermikulární grafit, vel. 4, 5, 6, 7. Matrice sAF + hAF. Az 33,51. %. 

9_18.5_3_350 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.6 a 7. Matrice sAF + hAF. Az 33,15. %. 

3_16.5_2_400 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.6 a 7. Matrice převážně hAF + M. Az 22,15 %. 

3_13.5_1_400 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.5, 6, 7. Matrice hAF. Az 26,57  %. 

3_40.5_6_400 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.5. Matrice hrubý hAF. Az 30,00 %. 

9_39.6_2_400 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 5 a 6. Matrice převážně hAF + M. Az 22,04 %. 

9_40.6_1_400 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.6. Matrice hAF. Az 27,11 %. 

9_14.6_6_400 Vermikulární grafit, vel. 5 a 6. Matrice hrubý hAF. Az 29,86 %. 
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Vliv teploty a délky izotermické výdrže na obsah Az  - AGI
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Obr.2.4.1.1: Změna obsahu Az [%] v závislosti na izotemických teplotách a výdržích – 
základní sada LLG. Předpokládaný průběh. 

 

Vliv teploty a délky izotermické výdrže na obsah Az  - AVGI

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50 60

Izotermická výdrž [min]

A
z 

[%
]

izo 240°C/aus 30 min

izo 240°C/aus 90 min

izo 310°C/aus 30min

izo 310°C/aus 90 min

izo 400°C/aus 30 min

izo 400°C/aus 90 min

izo 240°C/aus 30 min

izo 240°C/aus 90 min

izo 310°C/aus 30 min

izo 310°C/aus 90 min

izo 400°C/aus 30 min

izo 400°C/aus 90 min

 
 

Obr.2.4.1.2: Změna obsahu Az [%] v závislosti na izotemických teplotách a výdržích – 
základní sada LVG. Předpokládaný průběh. 
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Vliv teploty a délky izotermické výdrže na obsah Az  - ADI
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Obr.2.4.1.3: Změna obsahu Az [%] v závislosti na izotemických teplotách a výdržích – 
základní sada LKG. Předpokládaný průběh. 
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Obr.2.4.1.4: Změna obsahu Az [%] v závislosti na izotemických teplotách a výdržích – 
speciální sada LVG - Heunisch. Předpokládaný průběh. 

 
2.4.1.2 Zkoušky mechanických vlastností 
 
 Grafy na obr. 2.4.1.2.1 – 2.4.1.2.4 znázorňují vliv podmínek TZ (a tedy 
struktury) na mechanické vlastnosti jednotlivých typů litin. Tvrdost je nejvyšší 
v případě vzorků s krátkými izotermickými výdržemi (2 min) a při nejnižší izotermické 
teplotě (240°C). Je to zp ůsobeno přítomností martenzitu ve struktuře a nízkým 
obsahem Az. S rostoucí teplotou i délkou výdrže roste podíl (a velikost) jehlic F a 
množství Az - tvrdost lineárně klesá. Pevnost je při krátkých výdržích (2 min) a nízké 
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teplotě také ovlivněna (zvýšena) přítomností martenzitu, za současné velmi nízké 
hodnoty tažnosti (řádově desetiny %), v oblasti „správných“ výdrží je pak pevnost 
závislá především na disperzitě jehlic AF a tažnost na obsahu Az. Nejvyšší hodnoty 
pevnosti dosahují vzorky s obsahem jemných jehlic dAF, resp. sAF (teploty 240 a 
310°C), sm ěrem k vyšším teplotám (zde 400°C) pak op ět klesá.  Pevnost je tedy na 
izotermické teplotě závislá nelineárně. Nejvyšší hodnoty tažnosti mají především 
vzorky kalené při 400°C, obsahující hrubý hAF s velkým množstvím Az , přičemž 
kromě výše teploty má vliv i délka izotermické výdrže – maximálního obsahu Az je 
dosahováno jen v určitém úzkém intervalu procesního okna, závislost tažnosti na 
izotermické teplotě, resp. množství Az je zde také nelineární. 
 
2 Pevnost a tvrdost dodatečných vzorků AVGI kalených na 350°C/30 min odpovídá struktu ře přechodu 
sAF a hAF (velké jehlice s vysokým podílem Az). Pevnost Rm se pohybuje okolo 500 MPa, tvrdost je 
cca 290 HV a podíl elastického a plastického průhybu yp (ekvivalent tažnosti) je v průměru 0,5. 
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Obr.2.4.1.2.1:  Vliv podmínek TZ na mechanické vlastnosti. Základní sada AGI. 
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Obr.2.4.1.2.2:  Vliv podmínek TZ na mechanické vlastnosti. Základní sada AVGI. 
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Obr.2.4.1.2.3:  Vliv podmínek TZ na mechanické vlastnosti. Základní sada ADI. 
 

Vliv TZ na pr ůběh mechanických vlastností AVGI - Heunisch
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Obr.2.4.1.2.4:  Vliv podmínek TZ na mechanické vlastnosti. Speciální sada AVGI – Heunisch. 
 

Na hodnoty mechanických vlastností mají krom podmínek izotermického 
kalení samozřejmě vliv i podmínky předcházející austenitizace. Pokud by byla 
použita více než jedna austenitizační teplota, projevila by se její výše především na 
hodnotě tvrdosti, resp. tažnosti (čím blíže k horní hranici intervalu austenitizačních 
teplot, tím je tvrdost vyšší a tažnost nižší). Je to dáno rozdílem v nasycení struktury 
uhlíkem. V tomto případě byla zvolena jednotná austenitizační teplota (900°C) a 
popsaný vliv na stupeň nasycení tak může mít pouze délka austenitizační výdrže 
(zde 30 a 90 min). V případě tvrdosti však rozdíl mezi 30 a 90 min. austenitizační 
výdrží u stejných izotermických teplot a výdrží představuje hodnotu jen v řádu 
jednotek Vickersů, což je často méně, než stanovená směrodatná odchylka měření. 
Je to pravděpodobně dáno i tím, že vzorky s 90 min. výdrží mají vyšší obsah 
houževnatého Az, takže se případný nárůst tvrdosti neprojeví. 

160 



V případě izotermicky kalených litin není nejdůležitějším kriteriem co nejvyšší 
hodnota pevnosti nebo tvrdosti, ale především správný poměr pevnosti a tažnosti, 
který zajistí materiálu co nejlepší dynamickou odolnost. Grafy na obr.2.4.1.2.5, 
2.4.1.2.6 a 2.4.1.2.9  ukazují, že závislosti mezi mezemi namáhání (Rx) a tažností 
(Ax), resp. plastickým průhybem (yp) nejsou monotónní. Pro každý typ litiny podle 
tvaru grafitu platí jiná závislost. Vztah mezí pevnosti (Rm, Rmo) k mezím kluzu (Rp0,2, 
Rpo) a pružnosti (Rp0,005, REo) však pro všechny litiny dohromady monotónní je, i když 
s poměrně širokým rozptylem zejména u vysokých hodnot - viz obr.2.4.1.2.7, 
2.4.1.2.8 a 2.4.1.2.10 a vztahy (2.4.1.2.1) až (2.4.1.2.6). Závislosti pro vzorky ze sady 
AVGI - Heunisch jsou na rozdíl od vzorků základních sad méně jednoznačné, neboť 
se vlivem rozdílné modifikace jedná o nepříliš stejnorodý soubor „LKG“ a LVG.  

 
Nejhorší využití matrice i přes svou vysokou pevnost (až 1500 MPa) nabízí 

vzorky s nízkou izotermickou teplotou (240°C) a krá tkými izotermickými výdržemi (2 a 
10 min), které obsahují martenzit, resp. M+dAF a malé množství Az (př. 9C2 240, 
3K2 240, 3C6 240). Naopak nejkvalitnější litiny, především pro únavové namáhání – 
s nejvyšší hodnotami mezí pružnosti – mají často pevnost Rm „pouze“ v rozsahu 
800-1100 MPa. Jedná se o litiny s izotermickou výdrží 60 min na 310 a 400°C (p ř. 
3K6 310, 9K6 310, 3K6 400, 9K6 400, 3C6 310). Potvrzuje se, že s rostoucí 
hodnotou meze pevnosti neroste mez únavy. 
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Obr.2.4.1.2.5:  Graf závislosti mezí Rm, Rp0,2, Rpo,005  na Ax všech litin základních sad AGI, 
AVGI a ADI. Zkoušky tahem. 
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Závislost mezí Rx na yp
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Obr.2.4.1.2.6:  Graf závislosti mezí Rmo, Rpo, REo  na yp všech litin základních sad AGI, 
AVGI a ADI. Zkoušky mikroohybem. 
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Obr.2.4.1.2.7:  Graf závislosti pevnosti v tahu Rm na mezích namáhání všech litin základních 

sad AGI, AVGI a ADI. Zkoušky tahem. 
 

Vztahy závislosti pevnosti v tahu Rm na mezích namáhání všech litin 
základních sad AGI, AVGI a ADI: 

 

9036,0;048,370022,05992,3 22
05,005,0 =−⋅−⋅= RRpRpRm   (2.4.1.2.1) 

 
9633,0;045,191958,1 2

2,0 =−⋅= RRpRm      (2.4.1.2.2) 
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Závislost Rmo na Rpo a REo
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Obr.2.4.1.2.8:  Graf závislosti pevnosti v ohybu Rmo na mezích namáhání všech litin 
základních sad AGI, AVGI a ADI. Zkoušky ohybem a mikroohybem. 

 
 

Vztahy závislosti pevnosti v ohybu Rmo na mezích namáhání všech litin 
základních sad AGI, AVGI a ADI: 
 

6812,0;06,14200064,01415,2 22 =−⋅−⋅= RRRR EoEomo    (2.4.1.2.3) 
 

807,0;963,781088,1 2 =+⋅= RRR pomo      (2.4.1.2.4) 
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Obr.2.4.1.2.9:  Graf závislosti mezí Rm, Rp0,2, Rpo,005  na Ax speciální sady AVGI - Heunisch. 
Zkoušky tahem. 
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Závislost Rm na Rp0,2 a Rp0,005 - AVGI Heunisch
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Obr.2.4.1.2.10:  Graf závislosti pevnosti v tahu Rm na mezích namáhání Ax speciální sady 
AVGI - Heunisch. Zkoušky tahem. 

 
Vztahy závislosti pevnosti v tahu Rm na mezích namáhání Ax speciální sady 

AVGI - Heunisch: 
 

7583,0;661,640024,04008,3 22
05,005,0 =−⋅−⋅= RRpRpRm   (2.4.1.2.1) 

 
8966,0;73,1340413,1 2

2,0 =+⋅= RRpRm     (2.4.1.2.2) 

 
2.4.1.3 Stanovení procesních oken TZ 
 

Jedním z výsledků práce bmělo být i stanovení parametrů tzv. procesních 
oken zkoumaných materiálů. Práce byla zadána současně s podáním návrhu 
projektu, jenž nebyl podpořen. Proto experimenty pokrývají užší matici vzorků, pouze 
v rozsahu 240-400°C (rozsah teoreticky „správných“ teplot) a výdrží 2, 10 (krátké) a 
60 min (správná). Plnohodnotná matice by obsahovala i výdrže 180 min, kdy klesá 
podíl Az a teploty výdrží pod 240°C (210, 170) a na d 400°C (440, 480), kdy vznikají 
přechodové struktury v procesním okně a výdrže 20, 30, 120 a 240 min. Zjištěné 
údaje z omezené škály teplot a výdrží proto nejsou dosta čující pro spolehlivé 
stanovení parametrů procesních oken . Zkoumání optimálních podmínek TZ však 
není stěžejní náplní práce. 
 
2.4.2 Diskuse výsledk ů akustických m ěření 
 
 V případě tepelně nezpracovaných litin má dominantní vliv na akustické 
vlastnosti především tvar grafitu. Čím jsou částice grafitu štíhlejší a hrubší, tím nižší 
je rychlost šíření UZ vln v litině. V litině s hrubým lupínkovým grafitem je tedy rychlost 
podélné ultrazvukové vlny nejnižší - cca 4300 m/s, v litině s globulárním grafitem 
nejvyšší - až 5700 m/s. Litiny s vermikulárním grafitem se rychlostí pohybují v 
rozmezí nad hranicí 5000 m/s až do cca 5400 m/s podle obsahu kuliček a velikosti 
částic. Závislosti vlivu tvaru a velikosti grafitu na rychlosti šíření UZ jsou znázorněny 
obr.1.4.1.2 (kap.1.4.1) pro velmi rozsáhlý soubor grafitických litin. 
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 Vliv grafitu zůstává rozhodujícím i v izotermicky kalených litinách, připojuje se 
však k němu ještě neméně významný vliv mikrostruktury matrice. Z výsledků 
akustických měření vyplývá, že se rozsahy rychlostí pro jednotlivé druhy litin 
(LLG/AGI, LVG/AVGI, LKG/ADI) posouvají k nižším hodnotám, a to řádově až o 
stovky (!) m/s.  
 

Je to způsobeno specifickou mikrostrukturou AF – rozdílem akustických 
impedancí Feα a Feγ na jejich vzájemném rozhraní. Jehlicovitá struktura tak 
představuje množství překážek pro průchod svazku UZ vlnění (velké množství 
rozhraní s rozdílnou akustickou impedancí). Čím jsou jehlice menší a struktura 
„hustší“, tím více je těchto rozhraní a tím menší je rychlost šíření UZ vln v daném 
rozsahu a naopak. To znamená, že největší odpor průchodu UZ svazku klade 
struktura dAF, složená z malých, ostrých jehlic (paketů jehlic) feritu a velkého 
množství tenkých proužků Az (před. teplota 240°C s výdržemi 60 min, teplota 310°C 
s výdržemi 10 min – s nejvyššími obsahy Az v daném teplotním rozsahu). Hrubé 
struktury sAF a hAF, složené z velkých jehlic, resp. latěk feritu a velkých spojitých 
útvarů Az vykazují vyšší rychlost šíření (před. výdrže 60 min – opět nejvyšší obsah 
Az v daném teplotním rozsahu).  Rozdíly mezi rychlostmi šíření UZ ve strukturách M, 
dAF a sAF, hAF se pohybují v řádech desítek m/s. Všechny popsané závislosti a 
jejich využití jsou znázorněny grafy, tabulkami a vztahy v kap.2.4.2.1. 

 
2 Hodnoty naměřených akustických vlastností dodatečných vzorků dosahují přibližně hodnot 
předpokládaných závislostmi pro dané podmínky TZ – rychlost cL se pohybuje kolem hranice 5 170 
m/s, což odpovídá struktuře sAF s vysokým obsahem Az. 
 
2.4.2.1. Měření rychlosti ší ření UZ vln, identifikace grafitu a mikrostruktury 
 

Stěžejním úkolem pro UZ měření je identifikace grafitu výchozích litin 
v rámci vstupní kontroly materiálu před izotermickým kalením. Tato kontrola je velice 
důležitá, neboť tvar, velikost a rozložení částic grafitu mají podstatný vliv na výsledné 
vlastnosti po kalení a mohou zcela znehodnotit přínos ausferitické matrice. V první 
řadě je tedy třeba identifikovat hrubé částice grafitu (před. lupínkový) a v případě 
modifikovaných litin chyby při modifikaci (degenerované formy grafitu, vysoký podíl 
kuličkového grafitu ve vermikulární litině apod).  

 
Kontrolu grafitu má vzhledem k vlivu matrice po kalení smysl provádět právě 

v litém stavu , kdy je vliv grafitu na akustické vlastnosti zcela dominantní a měření je 
tak nejcitlivější a nejpřesnější. Samotné TZ nemá na vyloučení grafitu vliv a v případě 
nesprávného vstupního materiálu představuje izotermické kalení zbytečnou operaci. 
Pro určení závislostí mezi tvarem grafitu a cL je třeba pokrýt určitý minimální rozsah 
tvarů a velikostí grafitu. Pro základní sady LLG, LVG a LKG však existuje vždy jen 
jedna tavba, není tedy možné příslušné závislosti určit. Jelikož bylo na základě 
analýzy grafitu usouzeno, že způsob vyloučení grafitu základních sad je pro 
zpracování na ADI/AGI/AVGI přípustný, je možné ustanovit rychlosti šíření litin 
v základním stavu jako výchozí hodnoty a podle těchto hodnot se orientovat při 
měření vstupní litiny. Ke kontrole grafitu je možné použít i již existujících závislostí na 
obr.1.4.1.2. Protože podle těchto závislostí se rozdíl mezi cL LLG, LVG a LKG 
pohybuje  ve  stovkách  m/s,  stejně  jako  rozsah  mezi hrubými a jemnými částicemi  
téhož typu grafitu, je identifikace nesprávně vyloučeného grafitu možná i bez 
konkrétních závislostí. Výchozí hodnoty cL a cR pro základní stavy použitých litin jsou 
uvedeny v tab.2.4.2.1.1. 
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Tab.2.4.2.1.1:  Hodnoty rychlostí zvuku pro identifikaci grafitu. Litiny v základním stavu. 
 

Vzorek  
cL cR 

Analýza grafitu 
[m/s] [-] 

ZS LLG 4736 0,795  59% GI, 27% GII, 29% vel 4, 31% vel.5  
ZS LVG 5433 0,912 46% GIII, 21% GII, 22% GIV, 26% vel 6, 24% vel.5 
ZS LKG 5742 0,963 62% GVI, 13% GIV,70% vel.5, 20% vel 6 

 
V případě vermikulárních litin, jejichž modifikace je velmi citlivá na jejím 

provedení a obsah vermikulárního grafitu je značně závislý i na tloušťce stěn, může 
být při kontrole vstupních odlitků vznesen požadavek na tzv. kontrolu nodularity, tedy 
obsah vermikulárního grafitu GIII ve struktuře. Pro tuto kontrolu je s pomocí lineární 
regresní analýzy sestaven matematický model, který po dosazení příslušných hodnot 
akustických vlastností (cR=L/Lu) udává přímo procentuální obsah GIII (viz kap.1.4.1). 
Tento způsob kontroly lze demonstrovat na vzorcích speciální sady LVG – Heunisch, 
které mají odlišnou modifikaci a obsahují tak jiný poměr vermikulárního a kuličkového 
grafitu. Vzorky pro izotermické kalení byly z množství různých modifikací slévárny 
Heunisch vybírány právě na základě matematického modelu. Tento model byl na 
základě získaných dat z analýzy grafitu ještě upraven (2.4.2.1.1) tak, aby se při 
měření daly vyloučit vzorky s obsahem kuliček nad zvolenou mez (obvykle 20 – 
25%). Hodnoty obsahu GIII pro jednotlivé vzorky, získané z analýzy grafitu a 
dosazením do vztah a hodnoty rychlostí UZ cL a cR v porovnání s obrazovou 
analýzou grafitu jsou také uvedeny v tab.2.4.2.1.2. 
 

[ ]%9996,961 RIII cG ⋅−=   (2.4.2.1.1) 
 
Hodnota konstant A a B (961,6 a 999) vyplývá z lineární regrese závislosti na 

obr.2.4.2.11. Korelační koeficient vztahu (2.4.2.1.1) je R2=0,9992. Regrese byla 
provedena v programu MS Excel. Z regresní analýzy byly vynechány hodnoty se 
zjevnými nelogickými extrémy (viz vzorek 11.6). Stejným způsobem lze provádět 
např. i kontrolu množství kuličkového grafitu GVI v LKG. 

 

Závislost rychlosti UZ na množství G III
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Obr.2.4.2.1.1:  Závislost cR na vyloučení grafitu speciální sady LVG – Heunisch. Litiny 
v základním stavu. 
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Tab.2.4.2.1.2:  Hodnoty rychlostí zvuku pro identifikaci grafitu. Litiny Heunisch v základním 
stavu. 
 

Vzorek 
cR GIII 

(analýza)  
GIII 

(výpo čet) Analýza grafitu 
[-] [%] [%] 

3_15.5_2_240 0,903 58,06 59,50 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.5 a 6. 
3_37.5_1_240 0,892 68,84 70,49 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.6 a 5. 
3_34.5_6_240 0,898 62,96 64,50 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 5, 6, 7. 
9_16.6_2_240 0,890 70,80 72,49 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 5, 6, 7. 
9_7.6_1_240 0,899 61,98 63,50 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 5 a 6. 

9_34.6_6_240 0,884 76,68 78,48 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.5 a 6. 
3_12.5_2_310 0,907 54,14 55,51 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 5, 6, 7. 
3_10.5_1_310 0,912 49,24 50,51 Kuličkový grafit, vel.7. 
3_27.5_6_310 0,907 54,14 55,51 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 5, 6, 7. 
9_30.6_2_310 0,914 47,28 48,51 Kuličkový grafit, vel. 6 a 7. 
9_29.6_1_310 0,904 58,06 59,50 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 6, 7. 
9_11.6_6_310 - - - Degenerovaný grafit. 
3_16.5_2_400 0,910 51,20 52,51 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.6 a 7. 
3_13.5_1_400 0,906 55,12 56,51 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.5, 6, 7. 
3_40.5_6_400 0,911 50,22 51,51 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.5. 
9_39.6_2_400 0,896 64,92 66,50 Vermikulární+kuličkový grafit, vel. 5 a 6. 
9_40.6_1_400 0,892 68,84 70,49 Vermikulární+kuličkový grafit, vel.6. 
9_14.6_6_400 0,976 85,50 87,48 Vermikulární grafit vel. 5 a 6. 

 
 

Hodnoty rychlostí zvuku lze v případě izotermicky kalených vzorků použít i ke 
kontrole mikrostruktury matrice . Závislosti cL a dcLTZ na podmínkách TZ (a tedy na 
matrici) jsou znázorněny grafy na obr. 2.4.2.1.2 – 2.4.2.1.5 a shrnuty v tabulce 
2.4.2.1.2.  
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Obr.2.4.2.1.2:  Závislost cL na podmínkách TZ. Základní sada AGI. 
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Vliv TZ na dc LTZ - AGI
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Obr.2.4.2.1.3:  Závislost dcLTZ na podmínkách TZ. Základní sada AGI. 
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Obr.2.4.2.1.4:  Závislost cL na podmínkách TZ. Základní sada AVGI. 
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Obr.2.4.2.1.5:  Závislost dcLTZ na podmínkách TZ. Základní sada AVGI. 
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Vliv TZ na c L - ADI

5300

5350

5400

5450

5500

5550

5600

5650

5700

220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

Izotermická teplota [°C]

c L
 [m

/s
]

aus 30 min, izo 2 min 

aus 90 min, izo 2 min

aus 30 min, izo 10 min

aus 90 min, izo 10 min

aus 30 min, izo 60 min

aus 90 min, izo 60 min

Polynomický (aus 30 min,
izo 2 min )
Polynomický (aus 90 min,
izo 2 min)
Polynomický (aus 30 min,
izo 10 min)
Polynomický (aus 90 min,
izo 10 min)
Polynomický (aus 30 min,
izo 60 min)
Polynomický (aus 90 min,
izo 60 min)

 
 

Obr.2.4.2.1.6:  Závislost cL na podmínkách TZ. Základní sada ADI. 
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Obr.2.4.2.1.7:  Závislost dcLTZ na podmínkách TZ. Základní sada ADI. 
 

Vliv TZ na c L - AVGI Heunisch
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Obr.2.4.2.1.8:  Závislost cL na podmínkách TZ. Speciální sada AVGI - Heunisch. 
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Vliv TZ na dc LTZ - AVGI Heunisch

50
100
150
200
250
300
350
400
450

220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

Izotermická teplota [°C]

dc
L

T
Z
 [m

/s
]

aus 30 min, izo 2 min 

aus 90 min, izo 2 min

aus 30 min, izo 10 min

aus 90 min, izo 10 min

aus 30 min, izo 60 min

aus 90 min, izo 60 min

aus 90 min, izo 30 min

Polynomický (aus 30
min, izo 2 min )
Polynomický (aus 90
min, izo 2 min)
Polynomický (aus 30
min, izo 10 min)
Polynomický (aus 90
min, izo 10 min)
Polynomický (aus 30
min, izo 60 min)
Lineární (aus 90 min, izo

 
 

Obr.2.4.2.1.9:  Závislost dcLTZ na podmínkách TZ. Speciální sada AVGI - Heunisch. 
 

 
Vliv mikrostruktury je znatelný, ovšem závislosti vykazují menší citlivost než 

závislosti plynoucí z měření metodou magnetické skvrny, zde převládá vliv grafitu. 
V případě celkové hodnoty cL se často přímo překrývají hodnoty převážně M, resp. 
M+dAF struktury s hodnotami hAF téhož typu litiny. Rozdíl mezi základním a TZ 
stavem – hodnota dcLTZ – se v případě ADI a AVGI překrývá také v oblastech dAF a 
sAF. Měření izotermicky kalených litin prostřednictvím UZ je tedy vhodné 
zakomponovat spíše jako doplňující měření k metodě magnetické skvrny. 
 
Tab.2.4.2.1.2:  Tabulka rozsahů hodnot cL,  cR a dcLTZ v závislosti na struktuře pro základní 
sady AGI, AVGI a ADI a speciální sadu AVGI – Heunisch. 
 

Mikrostruktura  
cL cR dcLTZ 

[m/s] [-] [m/s] 
P+F 4736 0,795 - 
M, M+dAF 4642 - 4321 0,779 - 0,725 94 – 415 
dAF 4161 - 4102 0,698 – 0,688 587 – 634 
sAF 4209 - 4380 0,706 – 0,735 527 – 356 
hAF 4489 - 4652 0,753 – 0,781 247 - 84 
F 5433 0,912 - 
M, M+dAF 5302 - 5191 0,890 – 0,871 131 – 218 
dAF 5156 - 5142 0,865 – 0,863 242 – 291 
sAF 5185 - 5273 0,870 – 0,885 271 – 160 
hAF 5311 - 5412 0,891 – 0,908 185 - 21 
F+P 5742 0,963 - 
M, M+dAF 5532 - 5411 0,928 – 0,908 210 – 331 
dAF 5380 - 5360 0,903 – 0,899 362 – 382 
sAF 5477 - 5614 0,919 – 0,942 264 – 128 
hAF 5561 - 5625 0,933 – 0,944 230 – 117 
F+P 5578 - 5064 0,912 – 0,875 - 
M, M+dAF 5024 - 4980 0,843 – 0,836 315 – 345 
dAF 4938 - 4888 0,829 – 0,820 402 – 418 
sAF 5222 – 5 405 0,876 – 0,907 359 – 179 
hAF 5369 – 5489 0,901 – 0,921 179 - 66 

 
Pozn.:  Hodnoty sady Heunisch jsou zkresleny rozdílnou modifikací grafitu. 

 
 
 

170 



  Množství Az je jedním z nejspolehlivějších ukazatelů průběhu TZ izotermicky 
kalených litin a má i nejvýraznější vliv na dosahované mechanické vlastnosti. Kromě   
výšky izotermické teploty a délky izotermické výdrže má na obsah Az vliv i délka 
austenitizační výdrže. Teplotu lze odvodit již ze závislostí 2.4.2.1.2 – 2.4.2.1.9. Aby 
bylo možné nedestruktivně ověřit dodržení požadované izotermické výdrže v daném 
teplotním rozsahu, je vhodné využít ke kontrole závislost nedestruktivně měřitelných 
parametrů právě na obsahu Az. Regresní křivka spojující všechny hodnoty by 
v tomto případě byla značně nemonotónní a pro stanovení výpočtového modelu 
velmi nepřesná. Předpokladem je, že dojde-li při výrobě k nedodržení 
technologického postupu, bude to s největší pravděpodobností v délce izotermické 
výdrže (viz velmi úzké procesní okno), nikoliv v teplotě solné kalicí lázně či 
v podmínkách austenitizace (vyjma oduhličení). Závislosti byly tedy rozděleny do 
skupin pro jednotlivé izotermické teploty a austenitizační výdrže a sestaveny vždy pro 
rozsah izotermických výdrží 2-60 minut – viz obr.2.4.2.1.10 - 2.4.2.1.14. Pomocí 
jednoduchých, ale přesnějších regresí pak byly z těchto dílčích závislostí stanoveny 
dílčí matematické modely (2.4.2.1.1. – 2.4.2.1.24) pro výpo čet podílu Az z hodnoty 
dc LTZ. V tab. 2.4.2.1.3 jsou pak porovnány naměřené a vypočtené hodnoty Az. 
Průměrná odchylka je 1,9 %. Je patrné, že cL reaguje na změny v podmínkách TZ a 
závislosti dcLTZ/Az je možné použít jako doplňující k magnetické metodě. 
 

 
 

Obr.2.4.2.1.10:  Závislost dcLTZ na obsahu Az. Základní sada AGI. 
 
 

AGI – oblast dAF (izotermická teplota 240°C) 
 

- aus. výdrž 30 min:  [ ] 8759,0;%896,11007,0 2
1 =+⋅= RdcAz LTZ    (2.4.2.1.1) 

     
- aus. výdrž 90 min:   [ ] 9738,0;%698,110013,0 2

2 =+⋅= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.2) 
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AGI – oblast sAF (izotermická teplota 310°C) 
 

- aus. výdrž 30 min: [ ] 841,0;%698,38029,0 2
3 =+⋅−= RdcAz LTZ   (2.4.2.1.3) 

 
- aus. výdrž 90 min:  [ ] 766,0;%167,460413,0 2

4 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.4) 
 
 

AGI – oblast hAF (izotermická teplota 400°C) 
 

- aus. výdrž 30 min: [ ] 997,0;%503,320164,0 2
5 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.5) 

 
- aus. výdrž 90 min:  [ ] 973,0;%887,330152,0 2

6 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.6) 
 

-  
  

 
 

Obr.2.4.2.1.11:  Závislost dcLTZ na obsahu Az. Základní sada AVGI. 
 

AVGI – oblast dAF (izotermická teplota 240°C) 
 

- aus. výdrž 30 min:   [ ] 792,0;%03,140006,0 2
7 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.7) 

     
- aus. výdrž 90 min:    [ ] 811,0;%546,140019,0 2

8 =+⋅−= RdcAz LTZ    (2.4.2.1.8) 
 

AVGI – oblast sAF (izotermická teplota 310°C) 
 

- aus. výdrž 30 min: [ ] 934,0;%048,511248,0 2
9 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.9) 

 
- aus. výdrž 90 min:  [ ] 897,0;%309,390566,0 2

10 =+⋅−= RdcAz LTZ   (2.4.2.1.10) 
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AVGI – oblast hAF (izotermická teplota 400°C) 
 

- aus. výdrž 30 min: [ ] 809,0;%947,35065,0 2
11 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.11) 

 
- aus. výdrž 90 min:   [ ] 978,0;%204,350695,0 2

12 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.12) 
 
 

 
 

Obr.2.4.2.1.12:  Závislost dcLTZ na obsahu Az. Základní sada ADI. 
 
 

ADI – oblast dAF (izotermická teplota 240°C) 
 

- aus. výdrž 30 min:    [ ] 968,0;%883,120013,0 2
13 =+⋅= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.13) 

     
- aus. výdrž 90 min:      [ ] 835,0;%817,120021,0 2

14 =+⋅= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.14) 
 

ADI – oblast sAF (izotermická teplota 310°C) 
 

- aus. výdrž 30 min:    [ ] 847,0;%117,370615,0 2
15 =+⋅= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.15) 

 
- aus. výdrž 90 min:   [ ] 999,0;%946,330404,0 2

16 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.16) 
 

ADI – oblast hAF (izotermická teplota 400°C) 
 

- aus. výdrž 30 min: [ ] 863,0;%426,330258,0 2
17 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.17) 

 
- aus. výdrž 90 min:   [ ] 942,0;%077,370324,0 2

18 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.18) 
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Obr.2.4.2.1.13:  Závislost dcLTZ na obsahu Az. Speciální sada AVGI - Heunisch. 
 
 

AVGI – oblast dAF (izotermická teplota 240°C) 
 

- aus. výdrž 30 min:    [ ] 998,0;%676,140009,0 2
19 =+⋅= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.19) 

     
- aus. výdrž 90 min:      [ ] 921,0;%93,140004,0 2

20 =+⋅= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.20) 
 

AVGI – oblast sAF (izotermická teplota 310°C) 
 

- aus. výdrž 30 min: [ ] 991,0;%885,300306,0 2
21 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.21) 

 
- aus. výdrž 90 min:  [ ] 999,0;%996,240204,0 2

22 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.22) 
 

AVGI – oblast hAF (izotermická teplota 400°C) 
 

- aus. výdrž 30 min: [ ] 718,0;%747,330553,0 2
23 =+⋅−= RdcAz LTZ  (2.4.2.1.23) 

 
- aus. výdrž 90 min:  [ ] 949,0;%802,330667,0 2

24 =+⋅−= RdcAz LTZ   (2.4.2.1.24) 
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Tab.2.4.2.1.3:  Tabulka vypočtených podílů Az pro dané hodnoty dcLTZ. 
 

Vzorek 
dc LTZ Az Az 

Vzorek  
dc LTZ Az Az 

Vzorek  
dc LTZ Az Az 

Vzorek  
dc LTZ Az Az 

[m/s] [%] [%] [m/s] [%] [%] [m/s] [%] [%] [m/s] [%] [%] 
3L2 240 94 11,96 12 3C2 240 131 14,11 14,1 3K2 240 235 13,18 13,2 15.5 345 14,98 15 
3L1 240 401 12,17 12,1 3C1 240 218 14,16 14,2 3K1 240 331 13,31 13,3 37.5 405 15,04 15 
3L6 240 634 12,34 12,4 3C6 240 291 14,20 14,2 3K6 240 382 13,37 13,4 34.5 402 15,04 15 
9L2 240 212 11,97 12 9C2 240 171 14,22 14,1 9K2 240 210 13,25 13,3 16.6 323 15,06 15 
9L1 240 415 12,24 12,2 9C1 240 242 14,09 14,2 9K1 240 272 13,39 13,3 7.6 315 15,05 15,1 
9L6 240 587 12,46 12,5 9C6 240 277 14,01 14,2 9K6 240 362 13,57 13,6 34.6 418 15,09 15,1 
3L2 310 577 21,96 21 3C2 310 230 22,34 22,8 3K2 310 236 22,60 21,5 12.5 359 19,89 20 
3L1 310 486 24,60 26,2 3C1 310 175 29,21 29,8 3K1 310 205 24,51 26,1 10.5 244 23,42 23,1 
3L6 310 356 28,37 27,7 3C6 310 199 26,21 25,2 3K6 310 131 29,06 28,6 27.5 179 25,41 25,6 
9L2 310 575 22,42 21,1 9C2 310 271 23,97 23 9K2 310 264 23,28 23,3 30.6 206 20,79 20,8 
9L1 310 527 24,40 26,4 9C1 310 160 30,25 30 9K1 310 181 26,63 26,6 29.6 98 22,99 23 
9L6 310 425 28,61 28 9C6 310 248 25,27 26,5 9K6 310 128 28,77 28,8 11.6 - - 27,6 
3L2 400 383 26,22 26,3 3C2 400 185 23,92 25 3K2 400 349 24,42 23,9 16.5 173 24,53 22,15 
3L1 400 247 28,45 28,3 3C1 400 63 31,85 33 3K1 400 230 27,68 28,7 13.5 168 24,79 26,6 
3L6 400 96 30,92 31 3C6 400 122 28,02 25,8 3K6 400 144 29,71 29 40.5 66 30,22 30 
9L2 400 432 27,32 27,1 9C2 400 147 24,98 25,5 9K2 400 265 28,49 28,2 39.6 179 21,86 22 
9L1 400 223 30,47 31 9C1 400 21 33,74 34 9K1 400 181 31,21 31,9 40.6 86 28,06 27,1 
9L6 400 84 32,61 32,3 9C6 400 105 27,90 27,14 9K6 400 117 33,29 32,9 14.6 71 29,06 29,9 

 
2.4.2.2. Měření počátečního modulu pružnosti E 0 
 
 Stejný vliv, jaký má izotermické kalení na hodnotu rychlosti šíření UZ vln, má i 
na hodnotu počátečního modulu pružnost E0. Měřené izotermicky kalené litiny 
s vermikulárním grafitem mají E0 nižší řádově o desítky GPa, přičemž největší rozdíl 
vykazují struktury dAF. Ověření tohoto účinku izotermického kalení na LVG je pro 
tyto litiny poměrně užitečným zjištěním - nízký počáteční modul předurčuje 
izotermicky kalené litiny k využití pro součásti namáhané kontaktní únavou. S nižším 
modulem E0 se totiž zvětšuje kontaktní plocha při kontaktním namáhání a snižuje se 
tak i absolutní hodnota tlaku – izotermicky kalené litiny tak mají vyšší hladinu 
kontaktní únavové nosnosti než např. kalené oceli. Zatím je tato vlastnost známá a 
využívá se pouze u ADI (př. u ozubených kol). 

 
Podobně jako v případě rychlosti UZ lze i hodnotu E0 využít ke kontrole účinku 

TZ a to s použitím již změřených hodnot L/Lu. K výpočtu E0 stačí pouze stanovit 
materiálovou konstantu K, která je dále použitelná pro všechny varianty daného TZ 
téhož materiálu. Vhodným ukazatelem je především rozdíl mezi E0 základního a TZ 
stavu – dE0TZ. Rozsahy hodnoty E0 a dE0TZ v závislosti na struktuře udává 
tab.2.4.2.2.1. Závislost mezi parametry TZ a dE0TZ je patrná z obr.2.4.2.2.1. 
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Obr.2.4.2.2.1:  Závislost změny počátečního modulu pružnosti na parametrech 
izotermického kalení. 
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Tab.2.4.2.2.1:  Tabulka rozsahů hodnot E0 a dE0TZ v závislosti na struktuře pro základní sadu 
AVGI. 

Mikrostruktura  
cL dE0TZ 

[GPa] [GPa] 
F 168 - 
M, M+dAF 157 – 154 11 – 16 
dAF 152 – 148 17 – 20 
sAF 150 – 154 18 – 13 
hAF 156 - 161 14 - 5 

 
 
2.4.3 Diskuse výsledk ů magnetických m ěření 
 

V případě tepelně nezpracovaných litin se hodnota Hr řídí především podle 
následujících závislostí: 
 

- Hodnota Hr roste lineárně s tvrdostí a pevností, zvláště pokud je způsobena 
obsahem složek, které jsou zároveň magneticky tvrdé (např. karbidů, 
ledeburitu, martenzitu). 
 

- Hodnota Hr roste lineárně se štíhlostí útvarů grafitu. Tzn., že lupínkový grafit 
dává vyšší příspěvek k hodnotě Hr než grafit kuličkový (lupínky mají větší 
demagnetizační činitel než kuličky), ačkoliv vliv např. na pevnost materiálu je 
opačný – viz obr.2.4.3.2.2.  

 
V případě izotermicky kalených litin má na Hr vliv hned několik dalších faktorů: 
 

- Obsah zbytkového austenitu . Obsah Az se může u izotermicky kalených litin 
pohybovat v množství až 40%, množství se zvyšuje s teplotou a do určité 
hranice i s délkou izotermické výdrže. Takto velký podíl paramagnetické 
složky ve struktuře značně ovlivňuje měření metodou magnetické skvrny. Ve 
směsi s jehlicemi feritu, kdy ve struktuře vyplňuje místa mezi jehlicemi 
(materiál se chová jako kompozit) se projevuje podobně, jako diamagnetický 
grafit (tenké vrstvy feromagnetického materiálu oddělené tenkými vrstvami 
magnetické izolace, velký demagnetizační činitel). S rostoucím obsahem 
paramagnetického Az tedy celková hodnota Hr roste, přičemž tato závislost 
má nelineární průběh. 
 

- Podmínky TZ, resp. velikost a disperze jehlic/lat ěk F a přítomnost M či 
karbid ů. Oproti litému stavu je velikost Hr izotermicky kalených litin až 
několikanásobně vyšší. Je to způsobeno nejen obsahem Az, ale i členitostí 
struktury po kalení, která tak představuje mnohem větší množství překážek 
pro pohyb magnetických domén. Čím menší a jemnější jsou jehlice F, tím 
vyšší je pevnost i tvrdost materiálu, která se stejně projeví přírůstkem či 
v případě hrubnutí struktury poklesem hodnoty Hr. Teplota a délka izotermické 
výdrže tedy mají zásadní vliv na mikrostrukturu a tím i na magnetické 
vlastnosti. Pro tyto konkrétní použité materiály je předepsanou výdrží rozsah 
cca 30 - 60 min, kdy vzniká požadovaná struktura AF (v případě izotermické 
teploty 400°C je to hAF, p ři 310°C sm ěs dolního a horního AF, v případě 
teploty 240°C pak pouze dAF). Krátké výdrže na nízk ých teplotách (zde 2 a 10 
minut)  z apříčiňují  vznik   tzv.  přechodových   struktur  s  vysokým  obsahem 
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nežádoucího martenzitu. Struktury s obsahem martenzitu jsou samozřejmě 
„magneticky tvrdší“ než struktury sestávající pouze z jehlic feritu a Az. Proto 
vzorky s výdrží 2 a 10 minut vykazují vyšší hodnotu Hr než vzorky s výdrží 60 
minut při podobném obsahu Az (zde pouze teplota 240°C). U o statních teplot, 
kde se obsah Az s délkou výdrže mění je tento vliv již zastřen právě vlivem 
obsahu Az, jež je dominantní. (Tzn., že místo aby se s hrubnutím struktury AF 
hodnota Hr snižovala, díky zvyšujícímu demagnetizačnímu činiteli čím dál 
hrubších oblastí paramagnetického A se hodnota Hr zvyšuje.) V případě 
přechodových struktur na horním konci intervalu,  tedy v blízkosti teploty 
400°C  a p ři výdržích v řádu hodin, kdy se Az rozpadá a ve struktuře se 
objevují karbidy, by také zřejmě nedošlo k dalšímu navýšení hodnoty Hr 
vlivem obsahu karbidů, neboť by tento vliv byl zcela jistě překryt vlivem 
snižujícího se obsahu Az a hrubnutím struktury. 

 
- Doba austenitizace  ovlivňuje mírně intenzitu nauhličení matrice z útvarů 

grafitu v celém objemu vzorku a tím ovlivňuje výslednou strukturu po kalení. 
Materiál s delší austenitizační výdrží (90 min) má dle analýzy mikrostruktury 
vyšší obsah Az, než materiál s 30 min. výdrží. Tomu odpovídá i hodnota Hr u 
stejně kalených vzorků s různou dobou austenitizace – rozdíl se však 
pohybuje řádově v jednotkách A/m. 
 

- Značný vliv na výslednou strukturu po TZ a tedy vlastnosti a hodnotu Hr má u 
ADI/AGI/AVGI i konkrétní chemické složení a tvar a rozložení částic grafitu  
– nelze tedy mezi sebou příliš srovnávat „podobné“ typy ADI/AGI/AVGI a z 
naměřených hodnot jedněch usuzovat na vlastnosti druhých. 

 
- V tomto konkrétním případě obsahuje litina s vermikulárním grafitem přídavek 

Mo, který měl v původní aplikaci (hlavy válců) zvýšit mez kluzu za vysokých 
teplot. Mo se v kombinaci s uhlíkem při TZ vylučuje ve formě jemných karbidů. 
Oblasti s výskytem těchto karbidů jsou obvykle rozptýleny v celém objemu 
mikrostruktury (hranice eutektických buněk). Lze předpokládat, že jsou 
magneticky tvrdé a zvýšily tak celkovou hodnotu Hr u vermikulární litiny.  

 
Závislosti mezi podmínkami TZ a Hr resp. dHr, či mechanickými vlastnostmi a 

Hr/dHr, které jsou znázorněny grafy na obr.2.4.3.1 – 2.4.3.8, resp. obr.2.4.3.2.1 – 
2.4.3.2.3 jsou značně nemonotónní. Jak je patrné, ze všech výše uvedených vlivů 
mají největší váhu především obsah Az a tvar grafitu a pak teprve další faktory, jako 
např. velikost jehlic feritu či přítomnost martenzitu v matrici, které jinak mají značný 
dopad především na mechanické vlastnosti.  

 
1 Hodnoty naměřených magnetických vlastností dodatečných vzorků dosahují hodnot 
předpokládaných původními závislostmi – hodnota Hr je z nejvyšších díky maximu obsahu Az. 
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Obr.2.4.3.1:  Graf závislosti parametru Hr na podmínkách TZ – základní sada AGI. 
 

 
 

Obr.2.4.3.2:  Graf závislosti parametru Hr na podmínkách TZ – základní sada AVGI. 
 

 
 

Obr.2.4.3.3:  Graf závislosti parametru Hr na podmínkách TZ – základní sada ADI. 
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Obr.2.4.3.4:  Graf závislosti parametru Hr na podmínkách TZ – AVGI Heunisch. 
 

2.4.3.1. Měření z panenského stavu, identifikace struktury matr ice opakovanou 
magnetizací 
 

Hodnoty dHr mezi 1. a 2. měřením z panenského stavu lze využít k 
identifikaci mikrostruktury matrice  po TZ a ověřit tak správnost jeho provedení. 
Závislosti dHr na podmínkách TZ (a tedy na matrici) jsou znázorněny grafy na obr. 
2.4.3.1.1 – 2.4.4.1.4 a shrnuty v tab.2.4.3.1.1. Na velikost rozdílu dHr má vliv zřejmě 
především velikost rozhraní F/A, nikoliv celkový obsah paramagnetické složky. 
Nejmenší rozdíl dHr byl odečten pro struktury M, resp, M+dAF (v průměru 30 – 35 
A/m), největší naopak pro strukturu hrubého hAF (v průměru 50-60 A/m). Struktury 
dAF se pohybují v rozmezí 30-40 A/m a sAF má nejširší rozptyl, tj. cca 38-55 A/m. 
Přestože se intervaly výskytu jednotlivých struktur jsou úzké a částečně se 
překrývají, lze strukturu matrice poměrně dobře identifikovat prostřednictvím dHr, 
nejlépe v kombinaci s celkovou hodnotou Hr, resp. s akustickými vlastnostmi, např. 
parametrem dcLTZ nebo dE0TZ. 

 
V případě litin v základním stavu jsou pro základní sadu LLG, LVG a LKG 

k dispozici vždy pouze jednotlivé hodnoty pro dané typy matric (nejvyšší hodnotu dHr 
má LLG, neboť má v ZS „pevnou“ P-F matrici, nejnižší naopak LVG s čistě F matricí). 
Pro speciální sadu LVG – Heunisch jsou známy hodnoty dHr základních stavů všech 
vzorků s F-P matricemi. Pro určení závislosti dHr na typu výchozí matrice by bylo 
zapotřebí získat data z několika různých ZS daného typu litiny. Takto lze pouze 
vycházet z daných hodnot jako z výchozích bodů a při kontrole vstupního materiálu 
sledovat případnou výraznou odchylku – dHr F matrice se pohybuje v řádu jednotek 
A/m (do cca 10 A/m), dHr P a F-P matrice v rozmezí 10-15 A/m. Rozdíly v řádu 
desítek A/m značí přítomnost tvrdých složek či výrazně hrubé částice grafitu, ty by 
však byly odhaleny při kontrole ultrazvukem. 
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Tab.2.4.3.1.1:  Tabulka rozsahů hodnot dHr v závislosti na struktuře pro základní sady AGI, 
AVGI a ADI a speciální sadu AVGI – Heunisch. Magnetizace M3. 
 

Mikrostruktura  
dHr  Mikrostruktura  

dHr  

[m/s] [m/s] 
P+F 12 F+P 11 
M, M+dAF 31 – 33 M, M+dAF 32 – 34 
dAF 34 – 38 dAF 35 – 40 
sAF 42 – 48 sAF 42 – 50 
hAF 50 – 60 hAF 51 – 60 
F 9 F+P 3 – 6 
M, M+dAF 29 – 32 M, M+dAF 31 – 33 
dAF 33 – 39 dAF 33 – 40 
sAF 45 – 50 sAF 42 – 46 
hAF 52 – 60 hAF 53 – 59 

 
 

 
 

Obr.2.4.3.1.1:  Graf závislosti dHr na podmínkách TZ – základní sada AGI. 
 

 
 

Obr.2.4.3.1.2:  Graf závislostí dHr na podmínkách TZ – základní sada AVGI. 
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Obr.2.4.3.1.3:  Graf závislostí dHr na podmínkách TZ – základní sada ADI. 
 

 
 

Obr.2.4.3.1.4:  Graf závislostí dHr na podmínkách TZ – AVGI Heunisch. 
 

2.4.3.2. Měření ustálené hodnoty Hr i, identifikace grafitu, ur čení obsahu Az a 
porovnání s hodnotami mechanických vlastností 
 

Ustálená hodnota Hri, tedy hodnota naměřená po opakovaných měřeních, je 
určena především pro dosazení do závislostí a matematických modelů pro výpočet 
např. mechanických vlastností.  

 
 Identifikace grafitu  metodou magnetické skvrny je v principu možná, neboť je 
prokázáno, že s rostoucí štíhlostí útvarů grafitu roste hodnota Hr. Stejně jako 
v případě kontroly prostřednictvím rychlosti šíření UZ, vzhledem k vlivu 
mikrostruktury matrice (zde především obsahu Az) však nemá význam pokoušet se o 
identifikaci grafitu z  hodnot Hr  naměřených  u vzorků po izotermickém kalení. Smysl 
má porovnávat pouze litiny v základním stavu, kdy je struktura matrice všech vzorků 
daného materiálu shodná a největší vliv na výkyvy Hr tak může mít právě jen grafit. 
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Protože v případě  vzorků  základních sad  byl  grafit vyloučen u  všech stejně,  
a protože vzorky speciální sady LVG Heunisch nemají v základním stavu shodnou 
matrici, není možné vliv drobných rozdílů v modifikaci grafitu věrohodně 
demonstrovat (změny hodnot Hri nejsou narozdíl od rychlostí UZ nijak výrazné).  
 

 Jak již bylo uvedeno v kap. 2.4.2.1, množství Az je jedním 
z nejvýraznějších ukazatelů průběhu TZ. Krom toho má také nejvýznamnější vliv na 
hodnotu zbytkové magnetizace Hr, určení podílu Az  z hodnoty Hri a dHr by tedy 
mělo být přesnější, než je tomu v případě akustických parametrů. Určení podílu 
vychází ze závislostí na obr.2.4.3.2.1. - 2.4.3.2.4, které jsou popsány matematickými 
modely (2.4.3.2.1. – 2.4.3.2.48). V tab.2.4.3.2.2 a 2.3.4.2.3 jsou pak uvedeny 
vypočtené podíly Az pro naměřené hodnoty Hri a dHri a pro porovnání jsou zde 
uvedeny i podíly Az zjištěné obrazovou analýzou (vyvedeny kurzívou). Průměrná 
odchylka vypočtených hodnot od naměřených je 1 % (závislost Hri/Az – polynomická 
regrese) a 2,5 % (závislost dHri/Az – lineární regrese). 
 

 
 

Obr.2.4.3.2.1:  Grafy závislostí Hri a dHri na obsahu Az - základní sada AGI. 
 
 

AGI – oblast dAF (izotermická teplota 240°C) 
 

- aus. výdrž 30 min:  [ ] 802,0;%011484,06457,15 2
1 =⋅−= RHrAz i    (2.4.3.2.1) 

[ ] 794,0;%2,81214,0 2
1 =+⋅= RdHrAz      (2.4.3.2.2) 

 
- aus. výdrž 90 min:  953,0[%];04873,0098,29 2

2 =⋅−= RHrAz i       (2.4.3.2.3) 

[ ] 987,0;%7333,325,0 2
2 =+⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.4) 

 
AGI – oblast sAF (izotermická teplota 310°C) 
 

- aus. výdrž 30 min: 840,0[%];7047,131355,0 2
3 =−⋅= RHrAz i    (2.4.3.2.5) 

[ ] 999,0;%505,293286,1 2
3 =−⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.6) 

 
- aus. výdrž 90 min:  999,0[%];5707,401928,0 2

4 =−⋅= RHrAz i   (2.4.3.2.7) 

[ ] 995,0;%4829,57019,0 2
4 =−⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.8) 
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AGI – oblast hAF (izotermická teplota 400°C) 
 

- aus. výdrž 30 min: 997,0[%];177,41039,0 2
5 =−⋅= RHrAz i    (2.4.3.2.9) 

[ ] 989,0;%907,117679,0 2
5 =−⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.10) 

- aus. výdrž 90 min:  934,0[%];336,602435,0 2
6 =−⋅= RHrAz i    (2.4.3.2.11) 

[ ] 999,0;%1112,25724,0 2
6 =−⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.12) 

 

 
 

Obr.2.4.3.2.2:  Grafy závislostí Hri a dHri na obsahu Az - základní sada AVGI. 
 
AVGI – oblast dAF (izotermická teplota 240°C): 
 

- aus.výdrž 30 min:  992,0[%];0083,0475,16 2
7 =⋅−= RHrAz i    (2.4.3.2.13) 

[ ] 9423,0;%323,130269,0 2
7 =+⋅= RdHrAz   (2.4.3.2.14) 

 
- aus.výdrž 90 min: 914,0[%];0058,08647,15 2

8 =⋅−= RHrAz i   (2.4.3.2.15) 

[ ] 981,0;%558,130192,0 2
8 =+⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.16) 

 
AVGI – oblast sAF (izotermická teplota 310°C): 
 

- aus. výdrž 30 min: 984,0[%];7749,91327,0 2
9 =−⋅= RHrAz i    (2.4.3.2.17) 

[ ] 838,0;%837,16354,0 2
9 =+⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.18) 

 
- aus. výdrž 90 min:  999,0[%];1657,141429,0 2

10 =−⋅= RHrAz i   (2.4.3.2.19) 

[ ] 976,0;%4435,1621,0 2
10 =−⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.20) 

 
AVGI – oblast hAF (izotermická teplota 400°C): 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 985,0;%2448496,1632741,0 22

11 =+⋅+⋅−= RHrHrAz ii    (2.4.3.2.21) 

[ ] 964,0;%067,382,1 2
11 =−⋅= RdHrAz      (2.4.3.2.22) 

 
- aus. výdrž 90 min: 

[ ] 995,0;%8919213,550154,0 22
12 =−⋅+⋅−= RHrHrAz ii    (2.4.3.2.23) 

[ ] 990,0;%818,402446,1 2
12 =−⋅= RdHrAz      (2.4.3.2.24) 
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Obr.2.4.3.2.3: Grafy závislostí Hri a dHri na obsahu Az - základní sada ADI. 
 
ADI – oblast dAF (izotermická teplota 240°C): 
 

- aus. výdrž 30 min: [ ] 998,0;%0154,052,17 2
13 =⋅−= RHrAz i    (2.4.3.2.25) 

[ ] 999,0;%101,0 2
13 =+⋅= RdHrAz     (2.4.3.2.26) 

 
- aus. výdrž 90 min: [ ] 943,0;%0353,06236,23 2

14 =⋅−= RHrAz i    (2.4.3.2.27) 

[ ] 999,0;%35,815,0 2
14 =+⋅= RdHrAz   (2.4.3.2.28) 

 
ADI – oblast sAF (izotermická teplota 310°C): 
 

- aus. výdrž 30 min: [ ] 997,0;%7689,1747166,0 2
15 =−⋅= RHrAz i   (2.4.3.2.29) 

[ ] 921,0;%9053,36868,0 2
15 =−⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.30) 

 
 

- aus. výdrž 90 min: [ ] 945,0;%867,42243,0 2
16 =−⋅= RHrAz i    (2.4.3.2.31) 

[ ] 888,0;%7019,35082,0 2
16 =−⋅= RdHrAz   (2.4.3.2.32) 

 
ADI – oblast hAF (izotermická teplota 400°C): 
 

- aus. výdrž 30 min: [ ] 933,0;%985,62305,0 2
17 =−⋅= RHrAz i    (2.4.3.2.33) 

[ ] 964,0;%375,10675,0 2
17 =−⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.34) 

 
- aus. výdrž 90 min: [ ] 997,0;%669,16149,0 2

18 =−⋅= RHrAz i    (2.4.3.2.35) 

[ ] 761,0;%714,97071,0 2
18 =−⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.36) 
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Obr.2.4.3.2.4:  Grafy závislostí Hri a dHri na obsahu Az - speciální sada AVGI – Heunisch. 
 

AVGI Heunisch – oblast dAF (izotermická teplota 240°C): 
 

- aus. výdrž 30 min: [ ] 959,0;%004,0094,16 2
19 =⋅−= RHrAz i    (2.4.3.2.37) 

[ ] 999,0;%195,14025,0 2
19 =+⋅= RdHrAz    (2.4.3.2.38) 

 
- aus. výdrž 90 min: [ ] 960,0;%012,0490,18 2

20 =⋅−= RHrAz i    (2.4.3.2.39) 

[ ] 997,0;%213,140257,0 2
20 =+⋅= RdHrAz   (2.4.3.2.40) 

 
AVGI Heunisch – oblast sAF (izotermická teplota 310°C): 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 686,0;%8676207,611074,0 22

21 =−⋅+⋅−= RHrHrAz ii    (2.4.3.2.41) 

[ ] 999,0;%377,107986,0 2
21 =−⋅= RdHrAz     (2.4.3.2.42) 

 
- aus. výdrž 90 min:  

[ ] 696,0;%36,4489358,20045,0 22
22 =−⋅+⋅−= RHrHrAz ii   (2.4.3.2.43) 

 [ ] 999,0;%567,241357,1 2
22 =−⋅= RdHrAz     (2.4.3.2.44) 

 
AVGI Heunisch – oblast hAF (izotermická teplota 400°C): 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 992,0;%5,7092276,47079,0 22

23 =+⋅−⋅= RHrHrAz ii   (2.4.3.2.45) 

 [ ] 994,0;%688,819625,1 2
23 =−⋅= RdHrAz     (2.4.3.2.46) 

 
- aus. výdrž 90 min:  

[ ] 998,0;%5,3380917,200326,0 22
24 =+⋅−⋅= RHrHrAz ii    (2.4.3.2.47) 

[ ] 999,0;%504,473107,1 2
24 =−⋅= RdHrAz     (2.4.3.2.48) 
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Tab.2.4.3.2.2:  Tabulka vypočtených podílů Az pro dané hodnoty Hri. 
 

Vzorek 
Hri  Az Az 

Vzorek  
Hri  Az Az 

Vzorek  
Hri  Az Az 

Vzorek  
Hri  Az Az 

[A/m] [%] [%] [A/m] [%] [%] [A/m] [%] [%] [A/m] [%] [%] 
3L2 240 310 12,08 12 3C2 240 285 14,10 14,1 3K2 240 281 13,19 13,2 15.5 281 14,97 15 
3L1 240 285 12,37 12,1 3C1 240 276 14,18 14,2 3K1 240 274 13,30 13,3 37.5 270 15,02 15 
3L6 240 272 12,52 12,4 3C6 240 270 14,23 14,2 3K6 240 268 13,39 13,4 34.5 267 15,03 15 
9L2 240 350 12,04 12 9C2 240 300 14,13 14,1 9K2 240 298 13,10 13,3 16.6 290 15,01 15 
9L1 240 348 12,13 12,2 9C1 240 280 14,24 14,2 9K1 240 287 13,49 13,3 7.6 279 15,14 15,1 
9L6 240 340 12,53 12,5 9C6 240 286 14,21 14,2 9K6 240 284 13,59 13,6 34.6 286 15,06 15,1 
3L2 310 258 21,25 21 3C2 310 243 22,47 22,8 3K2 310 274 21,57 21,5 12.5 270 20,43 20 
3L1 310 281 24,37 26,2 3C1 310 298 29,77 29,8 3K1 310 280 25,88 26,1 10.5 271 23,53 23,1 
3L6 310 314 28,84 27,7 3C6 310 268 25,79 25,2 3K6 310 284 28,75 28,6 27.5 298 26,13 25,6 
9L2 310 320 21,13 21,1 9C2 310 260 22,98 23 9K2 310 271 22,99 23,3 30.6 280 20,86 20,8 
9L1 310 347 26,33 26,4 9C1 310 309 29,99 30 9K1 310 289 27,36 26,6 29.6 286 23,20 23 
9L6 310 356 28,06 28 9C6 310 286 26,70 26,5 9K6 310 293 28,33 28,8 11.6 343 - 27,6 
3L2 400 294 26,37 26,3 3C2 400 293 24,49 25 3K2 400 285 23,94 23,9 16.5 293 22,70 22,15 
3L1 400 311 28,14 28,3 3C1 400 302 32,35 33 3K1 400 298 27,91 28,7 13.5 309 27,22 26,6 
3L6 400 339 31,04 31 3C6 400 306 25,15 25,8 3K6 400 304 29,74 29 40.5 311 30,62 30 
9L2 400 360 27,32 27,1 9C2 400 313 25,41 25,5 9K2 400 301 28,18 28,2 39.6 324 21,81 22 
9L1 400 372 30,25 31 9C1 400 330 33,35 34 9K1 400 327 32,05 31,9 40.6 334 27,15 27,1 
9L6 400 383 32,92 32,3 9C6 400 336 26,82 27,14 9K6 400 332 32,80 32,9 14.6 337 30,02 29,9 

 
Tab.2.4.3.2.3:  Tabulka vypočtených podílů Az pro dané hodnoty dHr. 
 

Vzorek 
dHr  Az Az 

Vzorek  
dHr  Az Az 

Vzorek  
dHr  Az Az 

Vzorek  
dHr  Az Az 

[A/m] [%] [%] [A/m] [%] [%] [A/m] [%] [%] [A/m] [%] [%] 
3L2 240 31 11,96 12 3C2 240 29 14,10 14,1 3K2 240 32 13,21 13,2 15.5 31 14,97 15 
3L1 240 33 12,20 12,1 3C1 240 32 14,18 14,2 3K1 240 33 13,32 13,3 37.5 33 15,02 15 
3L6 240 34 12,33 12,4 3C6 240 33 14,21 14,2 3K6 240 34 13,42 13,4 34.5 33 15,02 15 
9L2 240 33 11,98 12 9C2 240 30 14,13 14,1 9K2 240 33 13,30 13,3 16.6 32 15,04 15 
9L1 240 34 12,23 12,2 9C1 240 31 14,15 14,2 9K1 240 33 13,30 13,3 7.6 33 15,06 15,1 
9L6 240 35 12,48 12,5 9C6 240 34 14,21 14,2 9K6 240 35 13,60 13,6 34.6 35 15,11 15,1 
3L2 310 38 20,98 21 3C2 310 38 25,98 22,8 3K2 310 38 22,19 21,5 12.5 38 19,97 20 
3L1 310 42 26,29 26,2 3C1 310 48 32,33 29,8 3K1 310 42 24,94 26,1 10.5 42 23,16 23,1 
3L6 310 43 27,62 27,7 3C6 310 45 30,43 25,2 3K6 310 48 29,06 28,6 27.5 45 25,56 25,6 
9L2 310 38 21,19 21,1 9C2 310 39 22,77 23 9K2 310 40 16,62 23,3 30.6 40 20,86 20,8 
9L1 310 45 26,10 26,4 9C1 310 50 29,60 30 9K1 310 43 18,15 26,6 29.6 42 23,13 23 
9L6 310 48 28,21 28 9C6 310 46 27,12 26,5 9K6 310 50 21,70 28,8 11.6 46 27,67 27,6 
3L2 400 50 26,48 26,3 3C2 400 52 24,33 25 3K2 400 51 24,05 23,9 16.5 53 22,32 22,15 
3L1 400 52 28,02 28,3 3C1 400 59 32,73 33 3K1 400 57 28,10 28,7 13.5 55 26,24 26,6 
3L6 400 56 31,09 31 3C6 400 54 26,72 25,8 3K6 400 59 29,45 29 40.5 57 30,17 30 
9L2 400 51 27,08 27,1 9C2 400 53 25,15 25,5 9K2 400 54 28,46 28,2 39.6 53 21,96 22 
9L1 400 58 31,08 31 9C1 400 60 33,85 34 9K1 400 56 29,88 31,9 40.6 57 27,21 27,1 
9L6 400 60 32,23 32,3 9C6 400 55 27,63 27,14 9K6 400 60 32,71 32,9 14.6 59 29,83 29,9 

 
Určení mechanických vlastností  z hodnoty Hri vychází ze závislostí na 

obr.2.4.3.2.5 až 2.4.3.2.8. Opět se jedná o dílčí závislosti, z nichž byly pomocí 
jednoduchých regresí stanoveny matematické modely (2.4.3.2.48 – 2.4.3.2.96) pro 
výpočet meze pevnosti Rm a tvrdosti HB pro dané skupiny teplot a výdrží. Ze 
závislostí je vidět, že na hodnotu Hr má opět vliv především obsah Az, jenž má 
opačný efekt na hodnoty tvrdosti (s rostoucím obsahem Az roste hodnota Hr a 
hodnoty tvrdosti klesají – závislosti jsou často lineární) a smíšený efekt na hodnotu 
pevnosti (závislosti jsou vesměs nelineární). Z hodnot spolehlivosti R2 modelů je 
patrné, že stanovení pevnosti prostřednictvím magnetických měření není spolehlivé, 
ale v určitém rozsahu (především oblasti dAF a sAF) lze použít hodnotu Hri ke 
kontrole tvrdosti. 
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Obr.2.4.3.2.5:  Grafy závislosti Hri na mechanických vlastnostech – základní sada AGI. 
 
AGI – oblast dAF (izotermická teplota 240°C) 
 

- aus. výdrž 30 min:   
[ ] 982,0;87,1543338,0 2

1 =−+⋅= RHriHB    (2.4.3.2.49) 

[ ] 6015,0;97,51463,0 2
1 =+⋅−= RMPaHriRm    (2.4.3.2.50) 

 
- aus. výdrž 90 min:   

[ ] 655,0;12,3256786,1 2
2 =−−⋅= RHriHB     (2.4.3.2.51) 

[ ] 9814,0;2,10198367,3 2
2 =−⋅= RMPaHriRm    (2.4.3.2.52) 

 
AGI – oblast sAF (izotermická teplota 310°C) 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 999,0;21,3032329,0 2

3 =−+⋅−= RHriHB    (2.4.3.2.53) 

[ ] 8011,0;7,10160321,5 2
3 =−⋅= RMPaHriRm    (2.4.3.2.54) 

 
- aus. výdrž 90 min:  

[ ] 954,0;48,317235,0 2
4 =−+⋅−= RHriHB     (2.4.3.2.55) 

[ ] 5253,0;4,16741624,6 2
4 =−⋅= RMPaHriRm    (2.4.3.2.56) 

 
 

AGI – oblast hAF (izotermická teplota 400°C) 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 905,0;61,3173028,0 2

5 =−+⋅−= RHriHB    (2.4.3.2.57) 

[ ] 731,0;65,4653788,0 2
5 =+⋅−= RMPaHriRm    (2.4.3.2.58) 

 
- aus. výdrž 90 min:  

[ ] 787,0;7,4295579,0 2
6 =−+⋅−= RHriHB     (2.4.3.2.59) 

[ ] 728,0;59,1933589,0 2
6 =+⋅= RMPaHriRm    (2.4.3.2.60) 
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Obr.2.4.3.2.6:  Grafy závislosti Hri na mechanických vlastnostech – základní sada AVGI. 
 
 
AVGI – oblast dAF (izotermická teplota 240°C): 
 

- aus.výdrž 30 min:  
[ ] 999,0;55,4138684,2 2

7 =−−⋅= RHriHB     (2.4.3.2.61) 

[ ] 973,0;3,4819061,15 2
7 =+⋅−= RMPaHriRm   (2.4.3.2.62) 

- aus.výdrž 90 min:  
[ ] 7405,0;26,43264905,2 2

8 =−−⋅= RHriHB    (2.4.3.2.63) 

[ ] 148,0;9,6435217,19 2
8 =+⋅−= RMPaHriRm   (2.4.3.2.64) 

 
AVGI – oblast sAF (izotermická teplota 310°C): 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 647,0;72,3130287,0 2

9 =−+⋅−= RHriHB    (2.4.3.2.65) 

[ ] 896,0;8,22104545,4 2
9 =+⋅−= RMPaHriRm    (2.4.3.2.66) 

- aus. výdrž 90 min:    
[ ] 652,0;75,6019675,0 2

10 =−+⋅−= RHriHB    (2.4.3.2.67) 

[ ] 715,0;18,7978936,0 2
10 =+⋅= RMPaHriRm    (2.4.3.2.68) 

 
AVGI – oblast hAF (izotermická teplota 400°C): 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 8955,0;49,7978205,1 2

11 =−+⋅−= RHriHB    (2.4.3.2.69) 

[ ] 283,0;9,10233187,1 2
11 =+⋅−= RMPaHriRm    (2.4.3.2.70) 

 
- aus. výdrž 90 min:   

[ ] 975,0;22,6231203,1 2
12 =−+⋅−= RHriHB    (2.4.3.2.71) 

[ ] 888,0;42,2919737,2 2
12 =−⋅= RMPaHriRm    (2.4.3.2.72) 
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Obr.2.4.3.2.7:  Grafy závislosti Hri na mechanických vlastnostech – základní sada ADI. 
 
 
 
ADI – oblast dAF (izotermická teplota 240°C): 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 926,0;5,2739547,11 2

13 =−−⋅= RHrHB i    (2.4.3.2.73) 

[ ] 995,0;2774168,96 2
13 =+⋅−= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.74) 

 
- aus. výdrž 90 min:  

[ ] 792,0;39,8275215,4 2
14 =−−⋅= RHrHB i     (2.4.3.2.75) 

[ ] 919,0;27476485,90 2
14 =+⋅−= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.76) 

 
ADI – oblast sAF (izotermická teplota 310°C): 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 941,0;7,25530658,8 2

15 =−+⋅−= RHrHB i    (2.4.3.2.77) 

[ ] 970,0;12080575,47 2
15 =−⋅= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.78) 

 
- aus. výdrž 90 min:  

[ ] 690,0;9,11640267,3 2
16 =−+⋅−= RHrHB i    (2.4.3.2.79) 

[ ] 978,0;8,8880144,35 2
16 =−⋅= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.80) 

 
ADI – oblast hAF (izotermická teplota 400°C): 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 669,0;67,552053,1 2

17 =−+⋅−= RHrHB i     (2.4.3.2.81) 

[ ] 207,0;5,3868078,17 2
17 =−⋅= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.82) 

 
- aus. výdrž 90 min:  

[ ] 821,0;45,399491,0 2
18 =−+⋅−= RHrHB i     (2.4.3.2.83) 

[ ] 758,0;62,2731026,4 2
18 =−⋅= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.84) 
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Obr.2.4.3.2.8:  Grafy závislosti Hri na mechanických vlastnostech – speciální sada AVGI - 
Heunisch. 

 
 
AVGI Heunisch – oblast dAF (izotermická teplota 240°C): 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 716,0;7,3202187,10 2

19 =−+⋅−= RHrHB i    (2.4.3.2.85) 

[ ] 180,0;7,31395225,9 2
19 =+⋅−= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.86) 

 
- aus. výdrž 90 min:  

[ ] 361,0;253,724032,1 2
20 =−−⋅= RHrHB i     (2.4.3.2.87) 

[ ] 159,0;3,31036129,8 2
20 =+−= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.88) 

 
AVGI Heunisch – oblast sAF (izotermická teplota 310°C): 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 959,0;58,1297226,0 2

21 =−−⋅= RHrHB i     (2.4.3.2.89) 

[ ] 307,0;44,830876,0 2
21 =+= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.91) 

 
- aus. výdrž 90 min:  

[ ] 999,0;7,5947667,19 2
22 =−+⋅−= RHrHB i    (2.4.3.2.92) 

[ ] 996,0;18157111,67 2
22 =−⋅= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.93) 

 
AVGI Heunisch – oblast hAF (izotermická teplota 400°C): 
 

- aus. výdrž 30 min:  
[ ] 964,0;75,92425,2 2

23 =−+⋅−= RHrHB i     (2.4.3.2.94) 

[ ] 275,0;8,15134886,2 2
23 =+⋅−= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.95) 

 
- aus. výdrž 90 min:  

[ ] 325,0;755,970576,1 2
24 =−−⋅= RHrHB i     (2.4.3.2.96) 

[ ] 405,0;3,35883429,8 2
24 =+⋅−= RMPaHrRm i    (2.4.3.2.97) 
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2.4.3.3. Měření z panenského stavu, detekce a ur čení hloubky nežádoucího 
oduhli čení 
 

Z porovnání výsledků metalografie (kap.2.2.4) je patrné, že hloubka oduhličení 
roste s dobou austenitizace, přičemž nejvyšších hodnot i rozdílů dosahuje hloubka 
oduhličení u litin s lupínkovým grafitem (až 500 µm), nejméně má litina s kuličkovým 
grafitem (cca 300 µm) – viz obr.2.4.3.3.1. 
 

V případě ocelí (viz [40]) byla závislost mezi hloubkou oduhličení, resp. 
austenitizační výdrží na dané teplotě a naměřenou hodnotou Hr většinou lineární, Hr 
klesala takřka monotónně, nebyla-li ovlivněna stavem povrchu. V případě izotermicky 
kalených litin je tato závislost podobná (pokles Hr s rostoucí hloubkou oduhličení – 
viz obr.2.4.3.3.2), je však pokřivena jistými specifickými vlastnostmi těchto materiálů, 
které mají vliv na hodnotu Hr a které byly popsány výše. Z fotografií na obr.2.4.3.3.3 
je navíc zjevné, že oduhličení u litin obecně není stejného charakteru jako oduhličení 
u ocelí. Zatímco oduhličení ocelí bývá velmi rovnoměrné (viz obr.2.4.3.3.3a), u litin 
má průběh oduhličení souvislost se segregací prvků, především Si (hlavní 
grafitotvorný prvek v litinách). Proto se největší hloubka oduhličení vyskytuje v okolí 
částic grafitu (vysoký obsah Si) a nejmenší naopak po hranicích eutektických buněk 
(nižší obsah Si, vyšší obsah Mn). Jelikož litiny jsou značně heterogenní materiál, i 
hloubka oduhličení kolísá, kopírujíc strukturu (viz obr.2.4.3.3.3b). Měření oduhličení u 
litin je tedy vhodné provádět na několika místech a při stanovení hloubky se řídit 
podle střední, příp. maximální naměřené hodnoty. Při použití metody magnetické 
skvrny lze aplikovat výše  zmíněný  postup pro měření i na panenském materiálu, na 
několika oddělených místech téhož odlitku, neboť oblast ovlivněná magnetickým 
bodovým pólem je velmi malá - má charakter čočky o příčných rozměrech zpravidla 
nepřesahujících průměr sondy, hloubka ovlivněné oblasti je pak dána použitým 
stupněm magnetizace – viz [9]. 
 

Závislost mezi hloubkou oduhličení a Hr tedy není díky uvedeným vlivům 
stejná ani pro danou skupinu litin (ADI/AGI/AVGI), ale liší se s každou variantou TZ, 
chemického složení či tvaru grafitu. I přes tyto komplikace však lze metodu 
magnetické skvrny ke kontrole oduhličení využít, neboť rozdíly v hodnotě Hr mezi 
oduhličeným a neoduhličeným povrchem jsou vždy průkazné – velikost dHrab je i přes 
drobné výkyvy dostatečná přinejmenším k identifikaci oduhličené vrstvy, příp. 
k přibližnému určení její hloubky. Pro potvrzení předpokládaného účinku jednotlivých 
vlivů na hodnotu Hr a získání přesnějších průběhů Hr/hloubka oduhličení by však 
bylo vhodné provést měření pro širší škálu austenitických i izotermických výdrží a 
teplot v rozsahu daných intervalů. 
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Závislost hloubky oduhli čení na dob ě austenitizace - ADI/AGI/AVGI
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Obr.2.4.3.3.1: Závislost hloubky oduhličení na době austenitizace všech vzorků. 
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Obr.2.4.3.3.2: Závislost velikosti dHr na hloubce oduhličení všech vzorků. 
 
 
 

192 



 
 

Obr.2.4.3.3.3: Rozdílný charakter oduhličení; a) ocel 14 260, b) litina AGI 3L6 310. 
 

Při aplikaci metody na kontrolu oduhličení konkrétní součásti bude třeba 
vytvořit závislosti vždy pro konkrétní typ izotermicky kalené litiny, a měření zároveň 
přizpůsobit tvaru součásti. Pro rychlá měření oduhličení zkoušených materiálů 
metodou magnetické skvrny lze použít tabulku 2.4.2.3.1.  
 
Tab.2.4.4.5.1:  Tabulka pro rychlá měření oduhličení magnetizací M3 (kalibrace M=200 A/m) 
na základních sadách LLG, LVG a LKG pro TZ s izotermickou výdrží na teplotě 310°C. 
 

doba austenitizace [min]/  
hloubka oduhli čení [um]  XL2 310 XL1 310 XL6 310 XC2 310 XC1 310 XC6 310 XK2 310 XK1 310 XK6 310 

30 429 432 425 321 314 339 268 254 254 

90 509 501 504 397 390 449 315 324 306 

Aus. [min]/Hr 1 [A/m] XL2 310 XL1 310 XL6 310 XC2 310 XC1 310 XC6 310 XK2 310 XK1 310 XK6 310 

30 264 289 327 257 323 285 288 302 312 

90 316 354 364 261 327 287 283 300 313 

Aus. [min]/M3dHr ab1 XL2 310 XL1 310 XL6 310 XC2 310 XC1 310 XC6 310 XK2 310 XK1 310 XK6 310 

30 32 34 30 24 22 27 24 20 20 

90 42 38 40 38 32 44 28 32 30 

 
 
2.4.4 Postup kontroly odlitk ů s použitím metody magnetické skvrny 
a měření rychlosti ší ření UZ 
 

Procesní kontrola odlitk ů, určených pro izotermické kalení, by mohla 
probíhat podle schématu uvedeného v tištěné příloze č. 3.1.3 – Kontrolní postup . 
Tabulky a závislosti obsahují hodnoty pro modelové vzorky litin. Jednotlivá měření 
byla vybrána tak, aby bylo možné kontrolovat celý proces výroby izotermicky 
kalených litin – každá z použitých metod se vyznačuje rozdílnou citlivostí na 
jednotlivé vlivy.  
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Pro vstupní kontrolu  odlitků bude vhodné zařadit nejprve měření rychlosti 
šíření UZ, které odhalí chyby ve vyloučení grafitu (tvar/velikost/rozložení mohou být 
předepsány např. rozsahem přípustných rychlostí CL pro daný typ litiny). Strukturu 
matrice výchozí litiny lze snadno identifikovat prostřednictvím měření zbytkové 
magnetizace, a to jak parametru dHr, tak ustálené hodnoty Hri. Tu lze navíc 
v případě tepelně nezpracovaných litin navázat i na hodnoty mechanických 
vlastností, především tvrdosti HB. 

 
Pro výstupní kontrolu  odlitků po TZ bude klíčové měření zbytkové 

magnetizace, neboť převažujícím vlivem je množství zbytkového austenitu. Podle 
parametrů dHr a Hri lze bezpečně identifikovat mikrostrukturu matrice (M, dAF, sAF, 
hAF) a ze závislostí lze dobře určit % Az. Na rozdíl od litin v tepelně nezpracovaném 
stavu nelze díky protichůdným závislostem dostatečně přesně určovat mechanické 
vlastnosti, především pevnost. Měření rychlosti šíření UZ lze využít také pro kontrolu 
TZ, a to především prostřednictvím parametru dcLTZ, tj. rozdílu mezi rychlostí šíření 
v tepelně nezpracované a izotermicky kalené litině. Slibně se jeví také výpočet 
počátečního modulu pružnosti E0 izotermicky kalených litin, resp. jeho rozdílu dE0TZ. 
Při hlídání procesního okna je tedy možné kombinovat dvě NDT metody, závisející 
na struktuře rozdílným způsobem a eliminovat tak případné selhání. 
 

V případě dalšího zpracování odlitků (např. obrábění funkčních ploch, řízené 
zpevňování povrchu) by bylo možné zařadit do kontrolního postupu další NDT 
metody, např. analýzu Barkhausenova šumu (BNA), kterou je možné prostřednictvím 
měření magnetoelastického parametru detekovat do povrchu vnesená zbytková 
napětí, ať už tahová (např. brusné spáleniny) nebo tlaková (zpevnění povrchu 
kuličkováním). To je však předmětem případného dalšího vývoje. 
 

Je nutné připomenout, že veškerá měření byla provedena na vzorcích 
s ideálním povrchem, tvarem i tloušťkou. Použití tvarových sond či přizpůsobovacích 
členů a korekce výpočtových modelů/naměřených hodnot dle tvaru či tloušťky stěny 
je nutno stanovit vždy pro konkrétní součásti (v případě UZ upravuje měření 
zakřivených ploch dokonce norma EN 583-2). Vliv tloušťky stěny je pak nutné 
uvažovat nejen při měření izotermicky kalených odlitků, ale i v případě odlitků 
v základním stavu, neboť výchozí struktura a vlastnosti odlitku se s tloušťkou stěny 
značně mění (především u LLG – způsobeno rozdílnou ochlazovací rychlostí). Je 
tedy vhodné stanovit kontrolní postup vždy samostatně nejen pro různé druhy 
materiálů, ale i pro konkrétní měřená místa zkoušeného odlitku, aby bylo dosaženo 
co nepřesnějších výsledků. 
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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 
austeplot 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

199 
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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). 
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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 
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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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2.6 Závěry 
 

Struktura a vlastnosti  izotermicky kalených litin byly podrobně popsány již 
v mnoha publikacích. Zkoumání struktury a hledání optimálních podmínek TZ také 
nebylo náplní této práce. I tak byly ale zjištěny a doplněny některé zajímavé 
vlastnosti, např. se potvrdil předpoklad rychlejších reakcí při izotermické přeměně u 
dosud málo známé litiny s vermikulárním grafitem – AVGI, včetně jejího potenciálu 
pro únavově a kontaktně namáhané díly (viz vysoké hodnoty meze pružnosti 
vzhledem k mezi pevnosti, snížení počátečního modulu pružnosti). Obsáhlé 
zkoumání mikrostruktury vznikající při různých variantách TZ a na ni navazujících 
mechanických vlastností zde bylo provedeno z důvodu získání vstupních dat pro 
nedestruktivní měření. Výsledky byly poněkud poznamenány omezeným souborem 
vzorků - pro získání přesnějších závislostí vlivu podmínek TZ na strukturu a vlastnosti 
zkoumaných izotermicky kalených litin by bylo vhodné prozkoumat ještě minimálně 
výdrže 30 min. (především v případě LVG), resp. 50 min. (ADI,AGI) v rozsahu 
„správných“ výdrží a také 90, 120, příp. 240 min (význam především pro izotermické 
teploty na spodní hranici a pro LVG, jejíž reakce probíhají pomaleji). V případě teplot 
by bylo vhodné doplnit 350°C (hranice tvorby hAF) a  také 180-200°C, resp. 420-
450°C (p řechodové struktury). 
 

Hlavním cílem práce bylo získat závislosti mezi strukturou  a vlastnostmi a 
nedestruktivn ě měřitelnými parametry a stanovit postupy m ěření 
nedestruktivními metodami , jež by umožnily kontrolu celého procesu TZ od 
vlastností vstupního materiálu přes kontrolu správnosti TZ až po případné povrchové 
zpevnění. Výsledky akustických měření mají význam především pro kontrolu 
správnosti vyloučení grafitu, tedy jako vstupní kontrola před TZ a dále jako doplňková 
kontrola mikrostruktury po TZ k magnetickému měření. Na mikrostrukturu matrice 
citlivě reaguje především hodnota dcLTZ, tedy rozdíl rychlosti UZ před a po TZ. Velmi 
užitečná (pro konstruktéry) je také možnost zjištění počátečního modulu pružnosti E0 
pomocí ultrazvuku. Výsledky magnetických měření jsou velmi vhodné ke kontrole 
mikrostruktury po TZ prostřednictvím opakované magnetizace. Rozdíl dHr mezi 1. a 
2. měřením z panenského stavu jednoznačně udává typ matrice. Lze také poměrně 
spolehlivě predikovat obsah zbytkového austenitu. Určení mechanických vlastností 
jako je pevnost a tvrdost nedestruktivně přímo na součástech po TZ pomocí metody 
magnetické skvrny má vzhledem k poněkud rozkolísaným závislostem spíše 
informativní charakter. I když toto řešení NDT kontroly izotermicky kalených litin není 
zdaleka ideální, zcela jistě nelze přesně kontrolovat příliš úzké intervaly výdrží (př. 
v řádu minut) nebo izotermických teplot (rozdíl menší než desítky stupňů – obě 
metody sice reagují na změnu ve struktuře, ale rozdíly mezi naměřenými hodnotami 
cL a Hr nejsou v případě blízkých hodnot dostatečně výrazné), jde zcela jistě o 
metodiku vhodnou k hlídání výrobního procesu izotermického kalení a v porovnání 
s metodami vyvíjenými v zahraničí (měření útlumu, vlastní frekvence, metoda 
vířivých proudů) mnohem méně komplikované. Měření metodou magnetické skvrny 
je po správném nakalibrování záležitostí několika sekund a zvládne jej i méně 
kvalifikovaná obsluha. Navíc přístroje DOMENA jsou již v českých slévárnách 
rozšířeny, přičemž jejich průměrná pořizovací cena se v současné době pohybuje 
kolem 70 000 Kč. Měření akustické dráhy, resp. přímo rychlosti UZ je také poměrně 
jednoduchou záležitostí, přičemž k měření postačí nejzákladnější UZ přístroj, např. 
tloušťkoměr, jehož pořizovací cena se pohybuje řádově max. v desítkách tisíc.  
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Ačkoli závislosti mezi strukturou a NDT parametry jsou dosti komplikované a 
neumožňují sestavení komplexnějších závislostí (neboť jednotlivé vlivy jsou často 
protichůdné v jiném rozsahu teplot), je zcela jisté, že po proměření celého původně 
plánovaného spektra teplot a výdrží dojde k celkovému upřesnění získaných 
závislostí a bude možné sestavit i vícerozměrné modely, jako např. Rm=f(cL, Hr), 
Az=f(dcL, dHr) aj. Také bude možné využít derivace k určení extrémů u 
nemonotonních funkcí. 

 
Získané závislosti mezi strukturou a parametry NDT  jsou platné pro rovinné 

vzorky (min.24x24mm) o tloušťce min.10 mm. Tyto svědečné vzorky obrobené ze 
standardních tyčí (D30mm pro AGI, Y1 pro ADI) se tepelně zpracují současně 
s obrobky.  

 
Nyní jsou vyvinuté metody testovány ve výrob ě spol. TEDOM Motory, a.s 

přímo na konkrétních součástech (vodítka ventilů z AGI, oběžná kola vodních 
čerpadel z ADI a pouzdra ložisek pohonu vstřikovacích čerpadel z ADI). Po 
proměření potřebných parametrů odlitků (mikrostruktury, mechanické vlastnosti, 
magnetické a akustické vlastnosti) budou teoretické závislosti upraveny vzhledem 
k naměřeným hodnotám, a korigovány vzhledem k tvaru součástí (před. poloměru 
zakřivení), tloušťce stěny (jedná se vesměs o tenkostěnné odlitky pod 5 mm – 
značný vliv před. na metodu magnetické skvrny) a hloubce oduhličení povrchu (TZ 
probíhá bez ochranné atmosféry). Následně budou sestaveny postupy kontrol dle 
konkrétních podmínek v provozu (technologický postup, dostupné přístroje apod.) a 
upraveny dle štábní kultury podniku. Implementace kompletní NDT kontroly výroby 
daných součástí od prvotních zkoušek až po vyladění postupů se pohybuje 
v horizontu půl roku. Další uplatnění naleznou kontrolní postupy i ve spol. AXL 
Semily, která zpracovává odlitky z ADI mimo jiné hlavně pro letecký průmysl a 
v blízké budoucnosti také v kalírně QIP Brno, která je zainteresována v možnosti 
zpracování tenkostěnných odlitků z AVGI. Budou – li tyto postupy v praxi ověřeny 
jako spolehlivé, bude podána přihláška Úřadu pro ochranu duševního vlastnictví.  
 

Dle požadavku zpracovatele izotermicky kalených litin fy TEDOM, a.s. byly 
všechny varianty TZ austenitizovány s dvojí výdrží  na teplotě 900°C – 
konvenčních 90 min a krátkých 30 minut. Úkolem bylo ověřit, zda by nebylo možné 
dosáhnout úspor ve výrobě zkrácením austenitizační doby kalených součástí bez 
výraznějšího negativního vlivu na strukturu a vlastnosti. Z naměřených hodnot a 
analýz struktury vyplynulo, že pro dané materiály a tloušťky stěn má rozdíl v době 
austenitizace jen minimální vliv jak na strukturu (liší se především v obsahu Az – 90 
min výdrž má obsah Az vyšší v řádu jednotlivých %), tak na mechanické vlastnosti 
(rozdíl v hodnotách tvrdosti v jednotkách Vickersů, rozdíl v hodnotách pevnosti 
v jednotkách, max. desítkách MPa). Je proto navrženo zkrácení doby austenitizace 
součástí z 90 až na 30 minut. Roční úspora činí cca 22 000 Kč na nákladech. (V 
ceně je započítána spotřeba el. energie a režie za zaměstnance podniku, celkový 
objem výroby činí cca 12 000 ks vodítek, 1000 ks pouzder a 1000 ks oběžných kol 
ročně). 
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Problematice oduhli čení se také věnuje celá řada publikací. Použitím NDT 
detekce oduhličení se zabýval např. nedávno ukončený projekt GA101/09/1323, kde 
byla krom metody magnetického bodového pólu použita i metoda magnetického 
adaptivního  testování  (MAT).  Tento  výzkum  se však zabýval ocelí a jeho výsledky 
mohou  sloužit   pouze  pro  porovnání.  Problematika  měření   oduhličení  specifické 
skupiny materiálů ADI/AGI/AVGI je proto řešena zde samostatně a zahrnuje pouze 
metodu  magnetické  skvrny,  neboť ta  je  použita i např.  pro  měření  mechanických 
vlastností/identifikaci struktury. Závislost mezi hloubkou oduhličení a Hr není díky 
specifickým vlivům stejná ani pro danou skupinu litin (ADI/AGI/AVGI), ale liší se s 
každou variantou TZ, chemického složení či tvaru grafitu. I přes tyto podmínky lze 
metodu magnetické skvrny ke kontrole oduhličení využít, neboť rozdíly v hodnotě Hr 
mezi oduhličeným a neoduhličeným povrchem jsou vždy průkazné – velikost dHrab je 
i přes drobné výkyvy dostatečná přinejmenším k identifikaci oduhličené vrstvy, příp. 
k přibližnému určení její hloubky. Pro potvrzení předpokládaného účinku jednotlivých 
vlivů na hodnotu Hr a získání přesnějších průběhů Hr-hloubka oduhličení by však 
bylo vhodné provést měření pro širší škálu austenitických i izotermických výdrží a 
teplot v rozsahu daných intervalů.  Při aplikaci metody na kontrolu oduhličení 
konkrétní součásti bude třeba vytvořit závislosti vždy pro konkrétní typ izotermicky 
kalené litiny, a měření zároveň přizpůsobit tvaru součásti. Výsledky těchto 
experimentů, spolu dalšími částmi výzkumu NDT strukturoskopie ADI/AGI/AVGI 
doplňují komplexní metodiku pro 100% nedestruktivní kontrolu správnosti TZ.  
 

V této práci byla k měření pevnosti využita také inovovaná mikroohybová 
zkouška , která se ukázala být velmi vhodnou metodou pro zjišťování především 
lokálních mechanických vlastností v exponovaných částech odlitků, např. tenkých 
stěnách. Způsob určování mezních stavů bere v úvahu skutečné a nikoli smluvní 
vlastnosti (jako je např. Rp0,2 nebo Rp0,005 u zkoušky tahem). Velkou výhodou je 
podrobný elektronický záznam zkoušky s možností matematického zpracování 
dostupnými programy (Open Office Calc, MS Excel, Matlab). Vzhledem k rozměrům 
zkušebního přípravku a mobilnímu charakteru celého jeho příslušenství jej lze 
snadno použít téměř kdekoli. Zkouška samozřejmě nemusí být omezena pouze na 
oblast litin a zavádění nedestruktivní kontroly mechanických vlastností odlitků. 
Předpokládá se využití i pro další materiály, jako jsou kompozity, geopolymery, 
aluminidy železa či vzorky přírodních materiálů.  
 

O drobném experimentu s povrchovým zpevn ěním  lze říci, že především 
potvrdil předpoklady o účincích kuličkování povrchu izotermicky kalených litin a jeho 
vynikajících výsledcích a naznačil směr, kterým se mají ubírat další testy. 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. 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 
kuliček) apod. Teprve z těchto výsledků by bylo možné usuzovat na směrodatné 
závislosti mezi parametry zpevňování a nedestruktivním měřením 
magnetoelastického parametru. 
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Ačkoli byla práce realizována v omezeném rozsahu a s mnoha komplikacemi, 
přesto přinesla řadu užitečných poznatků jak o progresivních materiálech, kterými 
izotermicky kalené litiny jsou, tak i o nedestruktivních metodách, které na kontrolu 
těchto materiálů dosud nebyly aplikovány, nebo byly aplikovány jen v omezené míře. 
Většina výsledků byla v průběhu zpracování práce publikována na odborných 
konferencích i v časopisech, část z nich je také zařazena v databázích Scopus a 
Thomson-Reuters. Cílem práce bylo krom získání nových poznatků a návrhu 
kontrolních  postupů   také   podpořit   zájem   českých   výrobců   o   aplikaci  těchto 
vynikajících materiálů, se zvláštním zaměřením na dosud nepříliš známou variantu 
s vermikulárním grafitem. V závěru roku 2013 pak byla ve spolupráci s průmyslovými 
partnery (Slévárna Heunisch Brno, Slévárna IEG Jihlava, kalírna QIP Brno, spol. 
TEDOM Motory Jablonec n/N) podána Technologické agentuře ČR žádost o 
přidělení grantových prostředků na společný projekt TA04010571 pod názvem „Vývoj 
výrobní technologie a nedestruktivní diagnostiky izotermicky kalených litin s 
vermikulárním grafitem (AVGI/ACGI) na odlitky pro dopravní průmysl“. 
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3. Seznam p říloh  
 
3.1 Tišt ěné přílohy 
 
 
Příloha 3.1.1: Tabulka vzorků 
 
Příloha 3.1.2: Snímky mikrostruktur 
 
Příloha 3.1.3: Kontrolní postupy 
 
Příloha 3.1.4: Snímky vzorků po kuličkování 
 
Příloha 3.1.5: Výsledky měření dodatečných vzorků 
 
 
3.2 Elektronické p řílohy 
 
 
Příloha 3.2.1 – USB:   Zařízení na kuličkování (.jpg) 
 
Příloha 3.2.2 – USB:   Metalografické snímky vzorků po kuličkování (.pdf) 
  
Příloha 3.2.3 – USB:   Snímky povrchů vzorků po kuličkování (.pdf) 
 
Příloha 3.2.4 - USB:   Přeběhy magnetizačních frekvencí a napětí pro kalibraci 

měření metodou BNA (.pdf). 
 
Příloha 3.2.5 – USB:   Výkresová dokumentace zkoušených dílů (.pdf) 
 
Příloha 3.2.6 – USB:   Bezpečnostní list soli PRAGOKOR As 140 (.pdf) 
 
Příloha 3.2.7 – USB:   Příručka k nátěru KALSEN (.pdf) 
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