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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá výberom tepelného spracovania aditívne vyrábaných 

multimateriálových dielov z nehrdzavejúcich ocelí 1.4404 a 1.4542 s ohľadom na ich 

magnetické vlastnosti a mechanické vlastnosti v ťahu. V rámci práce boli jednotlivé materiály 

skúmané po výrobe a tiež po rovnakých tepelných spracovaniach. Vybraný postup sa skladá 

z rozpúšťacieho žíhania a nadväzujúceho precipitačného vytvrdzovania. Pomocou tohto 

postupu sa podarilo značne zvýšiť maximálnu relatívnu permeabilitu a znížiť koercívnu 

intenzitu ocele 1.4542 a zároveň nedošlo ku výraznejšej zmene relatívnej permeability ocele 

1.4404. Došlo tiež k poklesu Rp0,2 ocele 1.4404, avšak naopak k nárastu Rm, Rp0,2 u ocele 1.4542 

a nárastu hodnoty A v prípade oboch zliatin. Realizované boli experimenty, ktoré dokazujú 

vyrobiteľnosť multimateriálových dielov zložených z danej dvojice ocelí pomocou technológie 

SLM. Je tak možné navrhovať a vyrábať komponenty magnetických obvodov zložené 

z nehrdzavejúcich ocelí a pomocou následného tepelného spracovania prispôsobovať ich 

magnetické a mechanické vlastnosti. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Nehrdzavejúca oceľ, 1.4404, 1.4542, SLM, tepelné spracovanie 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this master thesis is selection of heat treatment for additive manufactured 

multimaterial components composed of 1.4404 and 1.4542 stainless steels regarding their 

magnetic and mechanical properties. Individual materials were studied after fabrication and 

also after the same heat treatments. The chosen process consists of solution annealing and 

subsequent precipitation hardening. A significantly higher value of maximum relative 

permeability and lower of coercive field of 1.4542 steel were achieved. At the same time, the 

relative permeability of 1.4404 was not considerably influenced. A decrease in Rp0,2 of 1.4404, 

but an increase in Rm and Rp0,2 values of 1.4542 steel were observed. Elongation at break A 

increased in the case of both alloys. The experiments proved that multimaterial components 

composed of these stainless steels can be successfully manufactured by SLM technology. It is 

therefore possible to design and manufacture stainless steel components of magnetic circuits 

and adjust their magnetic and mechanical properties by heat treatment. 
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Stainless steel, 1.4404, 1.4542, SLM, heat treatment 
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1 ÚVOD 

Aditívne technológie zvyčajne pracujú na princípe pridávania materiálu po vrstvách, za účelom 

výroby predmetu podľa digitálnej predlohy. Príkladom kovovej „powder bed fusion“ aditívnej 

technológie je aj selektívne laserové tavenie (SLM). Vrstva práškového kovu, umiestená 

v inertnej atmosfére, je tavená vysokovýkonným laserom. Ten svojou trajektóriou vypĺňa 

priečny rez vyrábaného predmetu. Následne je nanesená ďalšia vrstva a proces sa opakuje až 

do vyhotovenia celého predmetu. 

Selektívne laserové tavenie okrem iného umožňuje výraznú redukciu hmotnosti, počtu súčastí 

a výrobu veľmi komplexných geometrií. V súčasnosti tiež prebieha vývoj mnohých systémov, 

pomocou ktorých bude možné použitie viacerých materiálov v rámci jednej súčasti, čo bolo 

doposiaľ možné iba vo veľmi obmedzenej miere. Okrem tzv. laminárnych multimateriálových 

zariadení, ktoré umožňujú zmenu v jednej osi, sa začínajú objavovať systémy schopné variovať 

materiál v troch kolmých osiach. 

Jednou z veľmi perspektívnych aplikácií sú elektromagnetické systémy. Použitím materiálov 

s rozdielnymi permeabilitami je možné navrhovať zložité magnetické obvody. V kombinácii so 

širokými tvarovými možnosťami technológie SLM je tiež možné výrazne ovplyvňovať 

napríklad indukovanie vírivých prúdov a odvádzanie prebytočného tepla. Optimalizácia 

geometrie a materiálov tak sľubuje možné výrazné zlepšovanie vlastností komponentov. 

Príkladom aplikácie sú elektromagnetické brzdy, pracujúce na princípe indukcie vírivých 

prúdov. Ako chladiace médium je v tomto prípade využívaná voda, v dôsledku čoho je 

vyžadovaná korózna odolnosť použitých materiálov. Pre spoločnú výrobu viacerých kovov je 

potrebná istá chemická kompatibilita, umožňujúca vznik pevného spojenia. Vzhľadom ku 

spomínaným požiadavkám boli ako najvhodnejšie vybrané nehrdzavejúce ocele. Po samotnej 

výrobe súčasti je možné pomocou tepelného spracovania dosiahnuť lepších magnetických a 

mechanických vlastností zliatin. V prípade multimateriálového komponentu však nie je možné 

jednotlivé materiály spracovávať oddelene.  

V rámci tejto práce bola vybraná kombinácia komerčne dostupnej paramagnetickej 

a feromagnetickej nehrdzavejúcej ocele, bol objasnený vplyv tepelného spracovania na ich 

magnetické a mechanické vlastnosti v ťahu a nakoniec bol vybraný spoločný postup 

spracovania. Zároveň bola overená vyrobiteľnosť multimateriálových komponentov 

z vybraných ocelí pomocou technológie SLM. 



15 

 

2 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 

Kapitola je zameraná hlavne na identifikáciu parametrov tepelného spracovania a nájdenie 

perspektívnych spôsobov tepelného spracovania. Pomôcť by tiež mala pri výbere skúmaných 

materiálov, meracích metód a návrhu samotných experimentov. 

2.1 Nehrdzavejúce ocele 

Jedná sa o výnimočne všestrannú skupinu materiálov, ktorých hlavnou prednosťou je hlavne 

odolnosť voči korózii, ale taktiež voči vysokým teplotám. Nehrdzavejúce ocele je možné 

rozdeliť do základných skupín, podľa metalurgických fáz obsiahnutých v ich mikroskopickej 

štruktúre: feritické, martenzitické (vrátane precipitačne vytvrditeľných), austenitické 

a duplexné (zmes feritu a austenitu) [1]. 

Nižšie budú podrobnejšie popísané vlastnosti austenitických a precipitačne vytvrditeľných 

ocelí, keďže do týchto dvoch skupín patria všetky nehrdzavejúce ocele dostupné v sortimente 

firmy SLM Solutions Group AG [3]. Z tohto sortimentu boli neskôr vyberané materiály pre 

skúmanie v rámci tejto práce. Pre tieto zliatiny sú totiž dostupné procesné parametre, ktoré 

zodpovedajú tiež použitému výrobnému zariadeniu SLM 280HL. 

2.1.1 Austenitické nehrdzavejúce ocele 

Austenitické ocele obsahujú železo, chróm (16 – 26 %) a nikel (6 – 12 %). Pre získanie 

rozličných tried môžu byť do zliatiny pridávané ďalšie legury, ako napríklad molybdén. 

Existuje viacero tried, ktoré sú využívané vo väčšej miere ako u iných druhov nehrdzavejúcich 

ocelí. Tieto ocele vykazujú lepšiu koróznu odolnosť v porovnaní s feritickými 

a martenzitickými oceľami. Austenitické ocele nie sú vhodné na vytvrdzovanie pomocou 

tepelného spracovania a sú deformačne spevniteľné. Na rozdiel od feritických 

a martenzitických ocelí nevykazujú austenitické ocele výraznú medzu pružnosti. Majú výbornú 

tvárnosť a ich reakcia na deformáciu môže byť regulovaná chemickým zložením. Zároveň nie 

sú krehké pri nízkych teplotách a vykazujú vysokú húževnatosť v kryogénnych podmienkach. 

Majú vyššiu tepelnú rozťažnosť a kapacitu, a naopak nižšiu tepelnú vodivosť než konvenčné 

ocele. Patria medzi jednoducho zvárateľné materiály, u ktorých je však potrebné dbať na 

správny výber spotrebného materiálu a postupu pre viac legované triedy. Tieto ocele sú niekedy 

popisované ako nemagnetické, ale môžu byť mierne magnetické po opracovaní a spracovaní. 

Medzi tieto materiály patria napríklad ocele 1.4301 a 1.4833 [1]. 
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Austenit má kubickú plošne centrovanú kryštálovú mriežku. Na vytvorenie austenitickej 

štruktúry pozitívne vplýva obsah niklu, dusíku, uhlíku, mangánu a medi [5]. Tieto ocele sú 

nemagnetické (resp. neferomagnetické). Ich použitie je vhodné v prípade, že je potrebné 

eliminovať magnetické pôsobenie medzi oceľovou súčasťou a systémom. Malá magnetizácia 

môže byť spôsobená prítomnosťou martenzitu alebo feritu [2]. 

2.1.2 Precipitačne vytvrditeľné nehrdzavejúce ocele 

Precipitačne vytvrditeľné ocele obsahujú ako chróm, tak aj nikel. V dôsledku toho vykazujú 

kombináciu vlastností martenzitických a austenitických ocelí. Vďaka tepelnému spracovaniu 

sú schopné nadobudnúť vysokú pevnosť a zároveň si zachovávajú vysokú koróznu odolnosť. 

Precipitačne vytvrditeľné ocele sú jednoducho zvariteľné. Najmä oceľ 1.4542 je bežne zváraná 

a to aj bez predhrievania. Je však náročné dosahovanie rovnakých mechanických vlastností vo 

zvarovom materiále a substráte, tak ako je tomu aj u množstva iných zliatin. Požadovaným 

vlastnostiam zvaru je možné sa priblížiť pomocou tepelného spracovania. Do tejto skupiny 

materiálov patria napríklad ocele 13-8, 17-4 a 15-5 [8]. 

V prípade ocele 1.4418 sa jemnými modifikáciami zloženia a pridaním 3 – 5 % medi dosahuje 

precipitačne vytvrditeľných ocelí 1.4542 alebo 1.4540. Po rozpúšťacom žíhaní a kalení majú 

tieto ocele tvrdosť 30 – 33 HRC. Pomocou precipitácie medi môžu dosiahnuť tvrdosť až 

42 HRC. V porovnaní s 1.4418 sú hodnoty koercívnej intenzity, permeability, remanentnej 

indukcie a saturácie ocele 1.4542 zhruba rovnaké [2]. 

2.2 Nehrdzavejúce ocele vyrábané pomocou SLM 

Podkapitola obsahuje popis všetkých troch nehrdzavejúcich ocelí dostupných v sortimente 

firmy SLM Solutions Group AG [3]. Dôvodom výberu materiálov zo spomínaného sortimentu 

je dostupnosť procesných parametrov zodpovedajúcich danej zliatine a výrobnému zariadeniu 

SLM 280HL, ktoré je použité v rámci tejto práce. 

2.2.1 Austenitická nehrdzavejúca oceľ 1.4404 

V tab. 13-1 (viď Príloha 1) sú alternatívne pomenovania ocele 1.4404, ktoré však nemusia byť 

jej priamymi ekvivalentami. Chemické zloženie konvenčne a aditívne vyrábanej ocele 1.4404 

je uvedené v tab. 13-2 (viď Príloha 2). Fyzikálne vlastnosti konvenčne a aditívne vyrábanej 

ocele 1.4404 sú uvedené v tab. 13-3 (viď Príloha 3). 
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Trieda 316 patrí medzi štandardné molybdénové ložiskové austenitické ocele. Hneď po triede 

304 je najdôležitejšou nehrdzavejúcou oceľou. Obsah molybdénu dodáva oceli 316 lepšie 

korózne vlastnosti v porovnaní s triedou 304. Vyznačuje sa hlavne vyššou odolnosťou voči 

bodovej a trhlinovej korózii v chloridových prostrediach. Austenitická štruktúra zabezpečuje 

vynikajúcu húževnatosť aj pri kryogenických teplotách. Používa sa často na výrobu rozmerovo 

veľkých zváraných súčastí.  

Výborná zvárateľnosť pri použití bežných metód, ako s použitím zvarového kovu (rovnakého), 

tak bez neho. Typickými aplikáciami tejto ocele je spracovanie potravín, laboratórne vybavenie, 

obklady, zábradlia, lodné príslušenstvo, nádoby na chemikálie, tepelné výmenníky, skrutky, 

pružiny, ťažobné a vodné filtračné sitá [6]. 

2.2.2 Precipitačne vytvrditeľná oceľ 1.4542 

Chemické zloženie aditívne vyrábanej ocele 1.4542 je uvedené v tab. 13-2 (viď Príloha 2). 

Fyzikálne vlastnosti sú uvedené v tabuľke viď Príloha 6. 

V tab. 13-1 sú alternatívne pomenovania ocele 1.4542, ktoré však nemusia byť jej priamymi 

ekvivalentami. Chemické zloženie konvenčne a aditívne vyrábanej ocele 1.4542 je uvedené 

v tab. 13-2 (viď Príloha 2). Fyzikálne vlastnosti sú uvedené v tabuľke viď Príloha 3. 

Nehrdzavejúca oceľ 1.4542 je martenzitická precipitačne vytvrditeľná oceľ. Po správne 

vykonanom tepelnom spracovaní sa vyznačuje vysokou tvrdosťou a pevnosťou. Odolnosť tejto 

triedy ocele voči korózii a vysokým teplotám je podobná ako u najbežnejšej nehrdzavejúcej 

ocele triedy 304. Veľkou výhodou tejto ocele je, že je zvyčajne dodávaná v žíhanom stave, kedy 

je dobre obrobiteľná a následne je možné oceľ vytvrdzovať stárnutím pre dosiahnutie pomerne 

vysokej pevnosti. Precipitačné vytvrdzovanie (stárnutie) ocele sa deje pri nízkych teplotách, 

takže nehrozia výrazné deformácie. Táto oceľ je teda vhodná napríklad na výrobu dlhých 

hriadeľov, kedy nie je potrebné vyrovnávanie po tepelnom spracovaní.  

Oceľ sa vyznačuje dobrou oxidačnou odolnosťou. Z dôvodu zachovania mechanických 

vlastností by sa však nemala používať pri teplotách vyšších než sú jej teploty stárnutia. 

V prípade ak je dôležitá húževnatosť, tak nie je vhodné dlhodobé prevádzkovanie pri teplotách 

medzi 370 °C a 480 °C. Túto oceľ je možné zvárať všetkými štandardnými metódami, pričom 

nie je potrebný predohrev. Vlastnosti zvarového kovu podobné vlastnostiam pôvodným je 

možné dosiahnuť pomocou tepelného spracovania. Je potrebné dodržiavať opatrenia proti 

vzniku zvarového napätia. Oceľ 1.4542 je typicky používaná na výrobu ozubených kolies, 

skrutiek, ventilov, foriem na plasty, rôznych typov hriadeľov a motorových súčastí. Vo 

všeobecnosti je vhodná pre použitia, ktoré vyžadujú vysokú tvrdosť a pevnosť, a zároveň istú 

úroveň koróznej odolnosti [6]. 
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2.2.3 Precipitačne vytvrditeľná oceľ 1.4540 

V tab. 13-1 (viď Príloha 1) sú alternatívne pomenovania ocele triedy 1.4540, ktoré však 

nemusia byť jej priamymi ekvivalentami. Chemické zloženie konvenčne a aditívne vyrábanej 

ocele 1.4540 je uvedené v tab. 13-2 (viď Príloha 2). Fyzikálne vlastnosti konvenčne a aditívne 

vyrábanej ocele 1.4540 sú uvedené v tab. 13-4 (viď Príloha 3). 

Táto oceľ je bezferitová verzia zliatiny 1.4542. Ide o precipitačne vytvrditeľnú martenzitickú 

nerezovú ocel. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, tvrdosťou v kombinácií so strednou 

korozivzdornosťou. Uplatnenie nachádza hlavne v medicíne, kovoobrábaní, leteckom, 

chemickom, petrochemickom a papierníckom priemysle [3]. 

Podľa Smiths Metal Centres [11] je permeabilita tejto zliatiny rovná hodnote 95. Rovnaká 

hodnota je udávaná v takmer všetkých dohľadaných zdrojoch, medzi ktoré patrí napríklad ASM 

Handbook - Volume 1 [13]. 

2.3 Multimateriálová výroba 

Na základe rešerše bola vybraná dvojica materiálov vhodná pre ďalšie skúmanie v rámci tejto 

práce (viď Kap. 3.2). Konkrétne sa jedná o austenitickú oceľ 1.4404 a martenzitickú 

precipitačne vytvrditeľnú oceľ 1.4542. Nasledujúca kapitola sa zaoberá spájaním vybraných 

ocelí v rámci jednej súčasti. Keďže sa nepodarilo dohľadať zdroj zaoberajúci sa 

multimateriálovou aditívnou výrobou, tak kapitola obsahuje informácie o ich spojovaní 

pomocou sintrovacích práškových metód. 

A. Simchi et al. [15] uvádza, že spojenie týchto dvoch tried ocele by bolo výhodné z pohľadu 

magnetických vlastností. Súčasť by mohla byť zložená z oblastí s magnetickými (1.4542) 

a z oblastí s nemagnetickými (1.4404) vlastnosťami. Pre multimateriálovú výrobu použili vo 

svojom výskume technológiu pressureless solid state sintering v spojení s technikou vrstvenia 

prášku. 

Na obr. 2-1 (a) a (b) je možné vidieť mikroskopické snímky spojenia vytvoreného vodíkovým 

sintrovaním pri teplote 1250 °C, po dobu 120 minút. Na snímke (a) sa oceľ 1.4404 nachádza 

v hornej časti, zatiaľ čo na snímke (b) sa oceľ 1.4404 nachádza v spodnej časti. Hustota 

spoločných vrstiev dosahovala dokonca mierne vyšších hodnôt, než tomu bolo u vrstiev 

tvorených jedným z materiálov. Spájaním ocelí 1.4404 a 1.4542, pomocou technológie micro-

metal injection moulding (µ-MIM), sa vo svojom výskume zaoberali P. Imgrund et al. [17], 

ktorým sa podarilo overiť ich kompatibilitu v prípade výroby mikro-ťahových vzoriek. Použitý 

bol prášok s časticami o veľkosti 3 – 7 µm. Na obr. 2-1 (c) je možné vidieť spojenie týchto 

ocelí sintrovaním pri teplote 1300 °C, po dobu jednej hodiny. Oceľ 1.4404 sa na obr. 2-1 (c) 

nachádza na pravej strane. 
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obr. 2-1 Ocele 1.4404 a 1.4542 - mikroskopická snímka: (a) lešteného spojenia [15], (b) leptaného spojenia [15] a 

(c) spojenia na mikro-ťahových vzorkách [17] 

2.3.1 Obsah chemických prvkov na rozhraní 

A. Simchi et al. [15] sa zaoberali tiež chemickým zložením rozhrania. Na obr. 2-2 (b) je možné 

vidieť koncentráciu chemických prvkov v spojení týchto ocelí (vodíkovo sintrované pri 

1300 °C po dobu 120 minút). Oceľ 1.4542 sa nachádza na oboch obrázkoch vľavo. Rozloženie 

koncentrácie prvkov ukazuje difúziu niklu z ocele 1.4404 do ocele 1.4542. Keďže rýchlosť 

difúzie niklu v železe je vyššia než rýchlosť samodifúzie železa (v súvislosti s nižšou teplotou 

tavenia niklu), predpokladá sa posun rozhrania smerom do vrstvy ocele 1.4404. Oblasť difúzie 

je však úzka iba 50 µm. Podľa Shaefflerovho diagramu by táto oblasť mala obsahovať zvýšené 

množstvo feritovej fázy v dôsledku nižšieho obsahu niklu. 

 
 

obr. 2-2 Snímka rozhrania (a) a rozloženie prvkov (b) na rozhraní 1.4404 a 1.4542 [15] 

(a) (b) (c) 

(a) 
(b) 
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A. Szewczyk-Nykiel et al. [19] použili pre výrobu multimateriálových dielov jednoduchú 

techniku vrstvenia prášku, stláčania a následného sintrovania. Sledovali pri tom vplyv 

parametrov výroby na výsledné vlastnosti materiálov a prechodu medzi nimi (viď obr. 2-3 (a)). 

Ten vznikal stlačením tlakom 600 MPa a sintrovaním pri teplote 1250 °C po dobu 60 minút. 

Analýza mikroštruktúry ukázala, že tieto ocele vytvárajú dobrý difúzny spoj, pri použití 

vysokých sintrovacích teplôt, bez ohľadu na ostatné parametre výroby. V prechode nevznikali 

žiadne praskliny ani deformácie. Na obr. 2-3 (b) je v grafe zobrazený percentuálny obsah 

jednotlivých prvkov v závislosti na polohe voči prechodu. Ukázalo sa, že nikel a molybdén 

difúzne prenikajú do ocele 1.4542 a meď naopak do 1.4404. So zvyšujúcou sa teplotou a časom 

sintrovania sa zväčšovala aj hrúbka prechodnej vrstvy a zároveň sa zväčšovala miera prenikania 

niklu do ocele 1.4542.  

  

obr. 2-3 Snímka rozhrania (a) a rozloženie prvkov (b) na rozhraní 1.4404 a 1.4542 [19] 

2.3.2 Mechanické vlastnosti multimateriálových dielov 

A. Manonukul et al. [21] testovali ťahové mechanické veličiny na vzorkách vyrobených zo 

sériovo radených ocelí 1.4404 a 1.4542. Výroba bola zabezpečená technológiou metal injection 

moulding. Ťahové vzorky sa líšili polohou rozhrania (tri rôzne). Na obr. 2-4 (a) je vidieť 

multimateriálová vzorka s naznačenou polohou rozhrania a na obr. 2-4 (b) je vidieť ťahový 

diagram pre vzorky jedného z materiálov (ozn. SS 316L a SS 630), a taktiež pre 

multimateriálové vzorky, pričom percentuálna hodnota v označení predstavuje vyjadrenie 

polohy rozhrania (
𝐿𝑔

𝐿630
× 100), viď obr. 2-4 (a). Multimateriálové vzorky vykazovali podobné 

hodnoty medze pružnosti a pevnosti v ťahu, ako vzorky vyrobené z ocele s nižšími hodnotami 

(resp. 1.4404). Zlom sa vždy objavil blízko rozhrania ale na strane ocele 1.4404 a jeho povrch 

bol podobný povrchu zlomu ocele 1.4404. Hodnota ťažnosti (A) bola však pre multimateriálové 

vzorky nižšia , než hodnota dosiahnutá u vzoriek vyrobených z jedného materiálu. Okrem toho 

sa, so zvyšujúcou hodnotou percentuálneho vyjadrenia polohy, ťažnosť (A) znižovala. Bola tiež 

pozorovaná prechodná oblasť (hrubá 180 µm) s mikroštruktúrou odlišnou voči mikroštruktúre 

samostatných ocelí. Tento rozdiel sa dá pripisovať postupnej difúzii niklu (z 1.4404 do 1.4542) 

a medi (z 1.4542 do 1.4404). 

(a) 
(b) 
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obr. 2-4 Multimateriálová ťahová vzorka (a), ťahový diagram pre rôzne vzorky (b) [21] 

2.3.3 Výroba zmesí pomocou SLM 

P G E Jerrard et al [23] sa vo svojom výskume zaoberali výrobou zmení ocelí 1.4404 a 1.4542 

pomocou technológie SLM. Pripravené boli čisté kovové prášky z jednotlivých zliatin a tri 

zmesi s 25, 50 a 75% obsahom ocele 1.4542. Vzorky neboli vyrábané na podložku, ale tavením 

jednej vrstvy priamo do vysokej vrstvy prášku. V prípade ocele 1.4404 došlo k pretaveniu 

najtenšej vrstvy prášku. Pridaním ocele 1.4542 (25, 50 alebo 75 %) sa podstatne zvýšila výška 

roztavenej vrstvy, pričom v prípade čistej zliatiny 1.4542 dosiahla výška vrstvy najvyššej 

hodnoty. Dôvodom by mohla byť nižšia teplota tavenia medi v porovnaní s teplotami 

tavenia jednotlivých ocelí. Oceľ 1.4542 obsahuje práve tento prvok a pri jej tavení je možné 

predpokladať, že meď po roztavení prúdi medzi časticami prášku vplyvom kapilárnych javov. 

Vznikajú tak prepojenia medzi časticami, ktoré majú navyše vysokú tepelnú vodivosť 

a výsledkom je hrubšia vrstva roztaveného prášku.  

Čistá oceľ 1.4404 sa vyznačovala austenitickou štruktúrou. Mikroštruktúra zliatiny s 25 % 

1.4542 pozostávala hlavne z austenitu, avšak vyznačovala sa výraznejšími hranicami zŕn 

a dendritickou štruktúrou. Na hraniciach zŕn sa objavuje α-ferit a cementit a je tiež možné 

precipitačné vytvrdzovanie v dôsledku obsahu medi. Obsah týchto štruktúrnych súčastí sa 

zvyšoval s obsahom 1.4542. Pri obsahu 75 % dochádza k vytváraniu malých martenzitických 

oblastí. Čistá oceľ 1.4542 sa vyznačuje temperovaným martenzitom. Temperovanie nastáva 

pravdepodobne v dôsledku opakovaného zahrievania materiálu (asi 7krát). Týmto poznatkom 

zodpovedajú tiež hodnoty tvrdosti a relatívnej magnetickej príťažlivosti (viď obr. 2-5). 

Príťažlivosť ocele 1.4404 bola určená ako 0 %, a príťažlivosť ocele 1.4542 ako 100 %. 

Zvyšovanie magnetickej príťažlivosti je spojené s obsahom feritu a zvyšovanie tvrdosti s 

obsahom cementitu. Výrazná zmena vlastností nastáva až pri obsahu 1.4542 vyššom ako 75 % 

[23]. 

(a) 
(b) 
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obr. 2-5 Mikrotvrdosť a magnetická príťažlivosť zmesí ocelí 1.4404 a 1.4542 [23] 

2.4 Mikroštruktúra a tepelné spracovanie 

Podkapitola je zameraná na popis odporúčaných tepelných spracovaní a na porozumenie vplyvu 

tepelného spracovania na mikroštruktúru vybraných nehrdzavejúcich ocelí. 

2.4.1 Austenitická oceľ 1.4404 

Odporúčané tepelné spracovanie pre oceľ 1.4404 je rozpúšťacie žíhanie pri teplote 1010-

1120 °C a rýchle schladenie. Túto oceľ nie je možné vytvrdiť tepelným spracovaním [6]. Je 

možné nájsť tiež rozmedzie 1038-1149 °C [7]. Firma SLM Solutions Group AG v rámci 

materiálového listu uvádza vlastnosti aditívne vyrábanej ocele, ktorá bola spracovávaná pri 

teplote 1095 °C, po dobu 2 hodín a s následným vodným chladením [10]. 

V prípade austenitických ocelí by sa mala hodnota relatívnej permeability, v dôsledku plošne 

centrovanej kubickej kryštálovej mriežky, pohybovať pod hodnotou 1,01. Niekedy sa však 

objavuje istá magnetizácia. Sú známe dva dôvody tohto javu. Jedným dôvodom je prítomnosť 

zbytkového δ-feritu po stuhnutí a druhým α-martenzit spôsobený pretvorením. Obe tieto fázy 

majú feromagnetický charakter. Chemické zloženie mnohých austenitických ocelí spôsobuje 

prítomnosť δ-feritu pri vyšších teplotách. Ten v malých množstvách zlepšuje zvárateľnosť 

a zlievateľnosť týchto ocelí. Chróm a molybdén zvyšujú náchylnosť na δ-ferit, kdežto Ni a N 

(resp. C+N) ju znižujú. Aj keď je rozsah teplôt, pri ktorých dochádza ku tvoreniu δ-feritu 

vysoký (napríklad cca 1300 – 1400 ºC pre 1.4404), tak z dôvodu segregácie alebo rýchleho 

schladenia zostávajú malé množstvá tejto fázy v oceli aj pri izbovej teplote [2]. 
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Keďže pre bežnú hodnotu relatívnej permeability po rozpúšťacom žíhaní platí µr ≤ 1,1, tak 

feritové číslo FN (ferrite number) môže byť použité na hodnotenie náchylnosti austenitických 

ocelí na zbytkový δ-ferit. Vyššia hodnota FN je spojená s vyšším obsahom δ-feritu, ktorý 

spôsobuje vyššiu permeabilitu. Rozpúšťacie žíhanie (1050 ºC, 2 h, voda) môže znížiť obsah 

magnetických fáz, ale často nie je δ-ferit odstránený úplne. Na obr. 2-6 je zobrazená závislosť 

relatívnej permeability (µr) na feritovom čísle (FN) danej ocele a rozpúšťacom žíhaní. Rozdiel 

medzi oceľou 1.4301 a 1.4307 je spôsobený vyšším obsahom niklu v 1.4301 [2]. 

obr. 2-6 Závislosť rel. permeability (µr) na feritovom č. (FN) a rozpúšťacom žíhaní [2] 

Ďalším spôsobom odstránenia magnetizácie spôsobenej δ-feritom je žíhanie medzi 700 

a 800 ºC. Pri tejto teplote sa δ-ferit premieňa na nemagnetickú σ-fázu. Prítomnosť tejto fázy 

však vedie ku krehnutiu a znižovaniu koróznej odolnosti. Z tohto dôvodu by sa malo tomuto 

spracovaniu vyhýbať. Spolu s „prirodzeným“ δ-feritom môže tepelné spracovanie viesť tiež 

k vytvoreniu α-feritu. Udržiavanie na teplotách 500-600 ºC môže spôsobovať túto premenu, ak 

čas presahuje 30-60 minút. Ďalšou magnetizovateľnou fázou je α-martenzit, ktorý sa objavuje 

pri deformácii za studena (zvyčajne do 100 ºC) [2]. 

M. L. Montero Sistiaga et al. [16] sa vo svojom výskume zaoberajú vplyvom tepelného 

spracovania (viď V prípade AB a HT1 sú pozorovateľné hranice melt pool-u. Zrná rastú kolmo 

k smeru tlače a teda v smere teplotného gradientu. V zrnách je viditeľná dendritická bunečná 

mikroštruktúra, pričom veľkosť buniek sa pohybuje medzi 0,5 a 1 µm. V prípade HT2 a HT3 

nie sú tieto javy pozorované. Žiadna subštruktúra, ako v prvých dvoch prípadoch, nie je 

pozorovaná. Malé rozdiely v chemickom zložení v rámci zŕn môžu iniciovať pitting. Rozdiely 

vo veľkosti otvorov u HT2 a HT3 môžu byť zapríčinené rozdielnou dobou leptania. 

tab. 2-1) ocele 1.4404, vyrobenej pomocou SLM, na jej mechanické vlastnosti 

a mikroštruktúru. Vzorky na skúmanie mikroštruktúry boli brúsené, leštené a chemicky 

leptané. Na obr. 2-7 je zobrazená mikroštruktúra ocele 1.4404 pred a po tepelnom spracovaní. 
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V prípade AB a HT1 sú pozorovateľné hranice melt pool-u. Zrná rastú kolmo k smeru tlače 

a teda v smere teplotného gradientu. V zrnách je viditeľná dendritická bunečná mikroštruktúra, 

pričom veľkosť buniek sa pohybuje medzi 0,5 a 1 µm. V prípade HT2 a HT3 nie sú tieto javy 

pozorované. Žiadna subštruktúra, ako v prvých dvoch prípadoch, nie je pozorovaná. Malé 

rozdiely v chemickom zložení v rámci zŕn môžu iniciovať pitting. Rozdiely vo veľkosti otvorov 

u HT2 a HT3 môžu byť zapríčinené rozdielnou dobou leptania. 

tab. 2-1 Postupy tep. spracovania (1.4404) vo výskumoch M. L. Montero Sistiaga et al. [16] a M. S. I. N. 

Kamariah et al. [26] 

Označenie Teplota [ºC] Čas [h] Chladenie 

AB – – – 

HT1 600 2 Vzduch 

HT2 950 2 Vzduch 

HT3 1095 2 Voda 

HT4 650 2 V peci 

HT5 950 2 V peci 

HT6 1100 2 V peci 

 

 

obr. 2-7 SEM snímka mikroštruktúry 1.4404 pred a po rôznych tep. spracovaniach [16] 

AB HT1 

HT2 HT3 
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M. S. I. N. Kamariah et al. [26] sa zaoberajú podobnou problematikou, ako M. L. Montero 

Sistiaga et al. vyššie. Vzorky boli vyrobené pomocou technológie SLM, v rozdielnych 

orientáciách voči podložke (viď obr. 2-14). Nasledovalo tepelné spracovanie a to za podmienok 

AB, HT4, HT5 a HT6 (viď V prípade AB a HT1 sú pozorovateľné hranice melt pool-u. Zrná 

rastú kolmo k smeru tlače a teda v smere teplotného gradientu. V zrnách je viditeľná 

dendritická bunečná mikroštruktúra, pričom veľkosť buniek sa pohybuje medzi 0,5 a 1 µm. 

V prípade HT2 a HT3 nie sú tieto javy pozorované. Žiadna subštruktúra, ako v prvých dvoch 

prípadoch, nie je pozorovaná. Malé rozdiely v chemickom zložení v rámci zŕn môžu iniciovať 

pitting. Rozdiely vo veľkosti otvorov u HT2 a HT3 môžu byť zapríčinené rozdielnou dobou 

leptania. 

tab. 2-1). Vzorky boli pre účely skúmania mikroštruktúry narezané v rovinách BD a SD 

v oblastiach vyznačených červenou farbou (viď obr. 2-14(a)). Následne boli postupne brúsené, 

leštené a chemicky leptané.  

Na obr. 2-8 je možné vidieť snímky rezu v rovine BD z optického mikroskopu. Štruktúra melt 

pool-u a dendritická bunečná mikroštruktúra je vidieť na obr. 2-8 (a) pre AB stav a (b) pre stav 

HT4. Takáto štruktúra sa objavuje v materiáloch vyrábaných pomocou aditívnych technológií 

v dôsledku rýchleho tuhnutia taveniny. V prípade HT5 a HT6 nebola pozorovaná prítomnosť 

takejto štruktúry a hranice melt pool-ov boli taktiež rozpustené. Prítomnosť γ-austenitu (FCC) 

a v malom množstve aj δ-feritu (BCC) je zobrazená na obr. 2-8 (c) pre HT5 a (d) pre HT6. 

Obsah δ-feritu, ktorý je zodpovedný za horšie magnetické vlastnosti (viď Kap. 2.7.2) a taktiež 

výrazne ovplyvňuje mechanické vlastnosti (napr. zvyšuje tvrdosť), je vyšší v prípade HT5. 
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obr. 2-8 Snímky mikroštruktúry BD roviny (optický mikroskop) vzoriek 1.4404 [26] 

J. H. Lee et al. [27] sa vo svojom výskume zaoberajú okrem iného vylučovaním karbidov na 

hraniciach zŕn (viď Kap. 2.5.1). Na obr. 2-9 je možné vidieť rovnovážny fázový diagram ocele 

1.4404. Diagram bohužiaľ nepopisuje teploty nižšie než 600 ºC. Obsah niklu v oceli 1.4404 sa 

pritom môže pohybovať v rozmedzí 10 až 14 %, pre konvenčne [6] aj aditívne [10] vyrábanú 

oceľ. 

 

obr. 2-9 Fázový diagram komerčnej nerezovej ocele 1.4404 [27] 



27 

 

2.4.2 Precipitačne vytvrditeľná oceľ 1.4542 

V rámci rozpúšťacieho žíhania je odporúčané zahriatie na 1040 °C po dobu pol hodiny [6]. 

Uvádzané je tiež rozmedzie 1024 – 1052 °C. Teplota martenzit start Ms je pre túto zliatinu asi 

132 °C a martenzit finish Mf asi 32 °C. V rozmedzí týchto teplôt dochádza k tvorbe martenzitu 

pri chladení po rozpúšťacom žíhaní. Pred nadväzujúcim precipitačným vytvrdzovaním je preto 

potrebné materiál schladiť pod teplotu Mf pomocou vzduchu a v prípade malých a 

jednoduchých súčastí pomocou oleja alebo polyméru [9].  

Po žíhaní zostávajú rozpustené zlúčeniny zodpovedné za precipitačné vytvrdzovanie. Následné 

zahriatie na teploty medzi 480 a 620 °C po dobu jednej až štyroch hodín má za následok 

precipitáciu submikroskopických oblastí z týchto zlúčenín. V dôsledku toho stúpa pevnosť 

a tvrdosť materiálu. Zároveň však dochádza k temperovaniu martenzitickej štruktúry a tým 

k zvyšovaniu húževnatosti a ťažnosti [12]. Toto spracovanie spôsobuje iba povrchové 

prefarbenie, no nespôsobuje žiadnu deformáciu. Mierne sa však môžu zmenšovať rozmery a to 

približne o 0,05 % pri spracovaní H900 a 0,10 % pri H1150. Písmeno „H“ v označení znamená 

vytvrdzovanie (hardening) a číslo vyjadruje teplotu v °F [6], viď tab. 2-2.  

V rámci materiálového listu firma SLM Solutions Group AG uvádza vlastnosti ocele, ktorá bola 

spracovaná rozpúšťacím žíhaním pri teplote 1040 °C po dobu pol hodiny a následne bola 

precipitačne vytvrdzovaná pri teplote 480 °C po dobu jednej hodiny [28]. 

Podmienky jednotlivých odporúčaných postupov precipitačného vytvrdzovania sú uvedené 

v tab. 2-2. 

tab. 2-2 Postupy precipitačného vytvrdzovania ocele 1.4542 [20] 

Označenie Jednotky H900 H925 H1025 H1075 H1100 H1150 H1150+1150 H1150-M 

Teplota °C 482 496 551 580 593 621 621 760 

Čas h 1 4 4 4 4 4 4 2 

Chladenie – vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch 

Teplota 2 °C – – – – – – 621 621 

Čas 2 h – – – – – – 4 4 

Chladenie 2 – – – – – – – vzduch vzduch 
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Sun Yu et al. [4] skúmali vplyv postupov tepelného spracovania ocele 1.4542 na materiál 

vyrobený konvenčnými metódami a pomocou technológie SLM. Oceľ bola skúmaná v stave 

AB (bez spracovania), SA (žíhaný stav) a H900 (precipitačne vytvrdený stav). V stave AB 

obsahoval aditívne vyrobený materiál hlavne hrubé kolumnárne zrná feritu a na hraniciach melt 

pool-ov tiež malé množstvo martenzitu a austenitu. Okrem toho štruktúra obsahovala oblasti 

bohaté na Mn, Si a O. Žíhaním sa podarilo docieliť jemnejšiu a homogénnejšiu martenzitickú 

mikroštruktúru aditívne vyrobených vzoriek a zároveň znížiť obsah zostatkového austenitu 

z viac ako 4 % (stav AB) na menej ako 1 %.  Došlo k miernemu zväčšeniu oblastí bohatých na 

Mn, Si a O a tiež k vytvoreniu sekundárnych častíc bohatých na Mn, Cr a C. Obe skupiny sa 

vyskytovali hlavne na hraniciach zŕn. V prípade konvenčne vyrobených vzoriek v stave SA 

nedošlo k výraznej zmene mikroštruktúry voči stavu AR (po dodaní), pretože je daný materiál 

dodávaný práve v žíhanom stave. U týchto vzoriek bol obsah častíc výrazne nižší v porovnaní 

so vzorkami vyrobenými aditívne. V stave H900 nedošlo k výraznej zmene mikroštruktúry, no 

objavili sa rozptýlené častice bohaté na Cu. V tomto stave materiál vykazoval podobnú 

mikroštruktúru bez ohľadu na spôsob výroby. 

2.5 Korózna odolnosť 

Všetky nehrdzavejúce ocele sú tvorené hlavne železom a obsah chrómu je minimálne 10,5 %. 

Vysoký obsah chrómu zabezpečuje, pri styku s okolím, vznik veľmi tenkého oxidového filmu 

o hrúbke približne 2 až 3 nm [1]. Pri reakcii kyslíku s chrómom vzniká na povrchu oxid 

chromitý Cr2O3 [29] (viď obr. 2-10). Jeho teplota tavenia je ďaleko vyššia (približne 2435°C 

[30]) než teplota tavenia základného materiálu (napr. 1375-1400 °C pre oceľ 1.4404 a 1400-

1440 °C pre oceľ 1.4542 [31]). Táto vrstva zabezpečuje koróznu odolnosť ocele. Po poškodení 

povrchu sa film dokáže sám obnoviť [1]. 

 

obr. 2-10 Tvorba vrstvy oxidu chromitého na povrchu nehrdzavejúcej oceli [29] 
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2.5.1 Austenitická oceľ 1.4404 

Triedy 316 a 316L sa vyznačujú lepšou koróznou odolnosťou v chloridových prostrediach, 

v porovnaní s triedou 304, v dôsledku obsahu molybdénu. Vďaka tomu je ich korózna odolnosť 

prijateľná pre morský vzduch z pohľadu jamkovej korózie. Vhodné sú tiež pre väčšinu aplikácií 

v papierenskom, ropnom, mliekarenskom a potravinárskom priemysle. Vyznačujú sa výbornou 

odolnosťou voči rôznym druhom kyselín a v obmedzenej miere tiež voči bromidovým 

a jodidovým roztokom [14]. 

Dobrá oxidačná odolnosť je u triedy 316 pri prerušovanom prevádzkovaní do 870 °C 

a u nepretržitého prevádzkovania do 925 °C. Prevádzkovanie pri 425-860 °C nie je odporúčané 

v prípade, ak je dôležitá odolnosť voči vodnej korózii. Trieda 316L (1.4404) predstavuje 

nízkouhlíkovú verziu ocele 316, ktorá je odolná voči precipitácii karbidov na hranici zrna (tzv. 

scitliveniu) a môže byť prevádzkovaná pri vyšších teplotách. Trieda 316L, na rozdiel od 316, 

nevyžaduje žíhanie po zváraní pre dosiahnutie maximálnej koróznej odolnosti [6]. 

J. H. Lee et al. [27] sa vo svojom výskume okrem iného zaoberajú scitlivením zliatiny 1.4404 

(vylučovanie karbidov chrómu na hraniciach zŕn). Na obr. 2-11 (a) je možné vidieť, ako sa 

mení rýchlosť medzikryštálovej korózie v závislosti na dĺžke stárnutia pri 650 °C. Zatiaľ čo 

rýchlosť korózie (viď obr. 2-11 (a)) nespracovaného materiálu je iba 0,07 mm za rok, tak po 

stárnutí trvajúcom 1 hodinu sa rýchlosť zvýši viac ako štyrikrát. Po 48 hodinách stárnutia je 

rýchlosť korózie už takmer 200krát vyššia, než u pôvodného materiálu. 

 

obr. 2-11 Vplyv dĺžky stárnutia (650 °C) na rýchlosť medzikryštálovej korózie [27] 
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2.5.2 Precipitačne vytvrditeľná oceľ 1.4542 

Vyznačuje sa lepšou koróznou odolnosťou ako ostatné štandardné vytvrditeľné nehrdzavejúce 

ocele. Jej korózna odolnosť je porovnateľná s triedou 304 vo väčšine médií a je používaná 

napríklad v ropnom, mliekarenskom, potravinárskom priemysle a na výrobu lodných súčastí. 

Výsledná korózna odolnosť zliatiny je závislá okrem iného aj na tepelnom spracovaní. Za 

bežných atmosferických podmienok vykazuje výbornú koróznu odolnosť, tak ako aj oceľ 304. 

Pri vystavení morskému ovzdušiu dochádza k miernemu hrdzaveniu a tvorbe jamkovej korózie, 

ako aj u ocele 304, no v podstatne menšej miere, než u ostatných vytvrditeľných 

nehrdzavejúcich ocelí. Oceľ je svojimi mechanickými a koróznymi vlastnosťami vhodná pre 

použitie v morskej vode. Ak je však vystavená stojatej morskej vode, tak sa objavuje trhlinová 

korózia tak, ako aj u iných nehrdzavejúcich ocelí.  

Ak je oceľ vystavená značnému zaťažovaniu v prítomnosti lokálne zvýšených koncentrácií 

chloridov, tak niekedy môže dochádzať ku koróznemu praskaniu. Zvýšená citlivosť voči 

koróznemu praskaniu sa vyskytuje po tepelnom spracovaní H900 (viď tab. 2-2). Ak je však 

precipitačne vytvrdzovaná pri teplote 552°C a vyššej, tak sa vyznačuje vysokou odolnosťou 

voči tomuto druhu korózie. Najvyššej odolnosti voči koróznemu praskaniu sa u ocele 1.4542 

dosahuje vytvrdzovaním pri najvyššej možnej teplote, pri ktorej sú dosiahnuté ostatné 

požadované vlastnosti. Únavová pevnosť (pre 5 ∙ 105 cyklov) v prúdiacej morskej vode má 

(v stave H925 a H1150, viď tab. 2-2) hodnotu 207 až 276 MPa. Testy koróznej únavy boli 

vykonávané na vzorkách vykonávajúcich rotačný pohyb s frekvenciou 1450 otáčok za minútu. 

V sulfidových prostrediach vykazuje najvyššiu odolnosť voči praskaniu pri spracovaní 

H1150+1150 a H1150-M (viď tab. 2-2). Po oboch spomínaných spracovaniach je vhodná pre 

použitie v takýchto prostrediach [9]. 

2.6 Mechanické vlastnosti 

Podkapitola sa zaoberá mechanickými vlastnosťami nehrdzavejúcich ocelí, vybraných pre 

skúmanie v rámci tejto diplomovej práce. 

2.6.1 Austenitická oceľ 1.4404 

V tabuľke (viď Príloha 5) je prehľad mechanických vlastností konvenčne (Atlas Steels [6], 

AK Steel [7]) a aditívne (SLM Solutions [10]) vyrobenej ocele 1.4404. Tabuľka obsahuje ich 

závislosť na tepelnom spracovaní a tiež povrchové vlastnosti aditívne vyrobených súčastí. 
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Podľa SLM Solutions Group AG  [10] dochádza po žíhaní (1095 ºC, 2 h) aditívne vyrobenej 

zliatiny 1.4404 ku zníženiu tvrdosti, zmluvnej medze klzu Rp0,2 a pevnosti v ťahu Rm a naopak 

ku zvýšeniu ťažnosti A. 

M. L. Montero Sistiaga et al. [16] sa vo svojom výskume zaoberajú vplyvom tepelného 

spracovania ocele 1.4404, vyrobenej pomocou SLM, na jej mechanické vlastnosti 

a mikroštruktúru. Vykonané boli ťahové, tvrdostné a Charpyho skúšky pre nespracované 

a taktiež tepelne spracované vzorky (viď tab. 2-3).  

 

 

 

tab. 2-3 Postupy tep. spracovania (1.4404) vo výskumoch M. L. Montero Sistiaga et al. [16] a M. S. I. N. 

Kamariah et al. [26] 

Označenie Teplota (ºC) Čas (h) Chladenie 

AB – – – 

HT1 600 2 Vzduch 

HT2 950 2 Vzduch 

HT3 1095 2 Voda 

HT4 650 2 V peci 

HT5 950 2 V peci 

HT6 1100 2 V peci 

Obdĺžnikové ťahové vzorky boli vyrobené v dvoch rôznych polohách (viď  obr. 2-12(a)). 

Taktiež vzorky pre Charpyho skúšku boli vyrobené a obrobené v dvoch orientáciách (viď obr. 

2-12(b)) [16]. 

 

obr. 2-12 Orientácia ťahových (a) a Charpyho (b) vzoriek 1.4404 vyrobenej SLM [16] 

(a) (b) 
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Hodnoty mikrotvrdosti podľa Vickersa sú uvedené v tabuľke (viď Príloha 5). Výsledky 

ťahovej a Charpyho skúšky sú zobrazené na obr. 2-13, kde sú tiež zelenou farbou zobrazené 

referenčné hodnoty podľa uvedenej normy. Všetky vzorky vykazovali výrazne vyššiu medzu 

pružnosti, než referenčnú (pre konvenčne vyrábanú oceľ). AB a HT1 dosiahli vyššiu hodnotu 

medze pružnosti aj pevnosti v ťahu, než ostatné dve spracovania. Vzhľadom k spevňovaniu 

hraníc zŕn, veľkosť zrna u 1.4404 ovplyvňuje medzu pružnosti. Všetky spracovania viedli na 

približne rovnakú veľkosť zrna, avšak v prípade HT2 a HT3, nie je prítomná dendritická 

bunečná mikroštruktúra [16].  

 

obr. 2-13 (a) Re, (b) Rm, (c) A a (d) absorbovaná energia vzoriek z ocele 1.4404 vyrobenej SLM [16] 

Z toho sa dá usudzovať, že práve táto štruktúra spôsobuje vyššie pevnostné charakteristiky (viď 

obr. 2-13) u AB a HT1. Dislokácie sa môžu zhromažďovať na hraniciach zŕn, čo môže 

vysvetľovať vyššiu tvrdosť AB a HT1 (viď Príloha 5). Rozdiel v húževnatosti HT2 a HT3 

(podobná mikroštruktúra) je pravdepodobne spôsobený rozdielnym chladením, kedy kalenie 

vodou (HT3) spôsobuje zostatkové napätie v materiáli. Pri skúmaní lomu neboli nájdené žiadne 

neroztavené častice prášku. Odporúčané je teda použitie HT2, ktoré síce zníži pevnosť v ťahu 

a medzu pružnosti, ale zároveň výrazne zvýši absorbovanú energiu pri Charpyho teste [16]. 
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M. S. I. N. Kamariah et al. [26] sa zaoberajú podobnou problematikou, ako M. L. Montero 

Sistiaga et al. vyššie. Bol skúmaný vplyv tepelného spracovania na mikrotvrdosť, 

mikroštruktúru a následne tiež vzťah medzi nimi. Použitý bol prášok od firmy SLM Solutions 

Group AG a zariadenie SLM 125HL. Ako ochranná atmosféra bol použitý argón. Výkon laseru 

bol pri výrobe 200 W, teplota podložky na 150 °C a skenovacia rýchlosť bola 800 mm/min. 

Vzorky boli vyrobené v rozdielnych orientáciách voči podložke (viď obr. 2-14) a boli skúmané 

v rôznych stavoch (AB, HT4, HT5 a HT6, viď tab. 2-3). Skratka BD označuje smer stavby (z 

ang. building direction) a skratka SD smer skenovania (z ang. scanning direction).  

  

obr. 2-14 Orientácia vzoriek na testovanie ocele 1.4404 [26] 

Každá hodnota tvrdosti (viď Príloha 5) je priemernou hodnotou zo šiestich meraní v smere x 

a v smere y (viď obr. 2-14). Z toho dôvodu každá uvedená hodnota vyjadruje spoločnú 

priemernú hodnotu dosiahnutej tvrdosti na danej vzorke. Orientácie 0° a 45° v stave AB a HT4 

vykazujú podobné hodnoty tvrdosti (viď Príloha 5). Podobne je tomu aj v prípade orientácie 

90°, kedy sú rozdiely len veľmi malé a je teda možné povedať, že stavy AB a HT4 dosahujú 

podobných hodnôt tvrdosti. V prípade HT5 a HT6 sú dosiahnuté hodnoty podstatne nižšie a to 

pravdepodobne v dôsledku jemnej mikroštruktúry u AB a HT4 (viď obr. 2-8), čo má za 

následok vyššiu hustotu dislokácií austenitických buniek. Vďaka tomu sú vzorky AB a HT4 

pevnejšie a odolnejšie voči deformácii. Najväčší rozdiel medzi týmito spracovaniami je 

pozorovaný pri orientácii 90°, kedy dosahuje HT5 hodnotu 191,5 HV a HT6 hodnotu 170,8 HV 

[26]. 

Finley Marbury [32] sa vo svojej práci zaoberá výrobou mikroprutových štruktúr pomocou 

SLM. V rámci tohto výskumu boli však tiež testované vlastnosti rôzne orientovaných ťahových 

objemových vzoriek a tvrdosť vzoriek v tvare kocky u ocele 1.4404. Výroba prebiehala 

pomocu zariadenia SLM 125HL z prášku od SLM Solutions Group AG. Bola použitá 

skenovacia rýchlosť 230 mm/s, hatch distance 0,06 mm a podložka bola predhriata na 120 °C. 

Tieto vzorky boli obrábané a žíhané. Výsledky testovania objemových vzoriek sú uvedené, viď 

Príloha 5. Pomocou žíhania sa tvrdosť znížila iba vo veľmi malej miere. 

(a) (b) (c) (d) 
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2.6.2 Precipitačne vytvrditeľná oceľ 1.4542 

V tabuľke (viď Príloha 6) je prehľad mechanických vlastností konvenčne (Atlas Steels [6], 

AK Steel [20]) a aditívne (SLM Solutions [22]) vyrobenej ocele 1.4542. Tabuľka obsahuje ich 

závislosť na tepelnom spracovaní a tiež povrchové vlastnosti aditívne vyrobených súčastí. 

Najvyšších hodnôt tvrdosti, pevnosti v ťahu Rm, zmluvnej medze klzu Rp0,2 je možné 

u konvenčne vyrobenej ocele 1.4542 dosiahnuť pomocou postupu precipitačného 

vytvrdzovania H900 (480 °C, 1 h). Ďalšie zvyšovanie teploty vytvrdzovania takmer spravidla 

vedie ku znižovaniu týchto charakteristík, ktoré dokonca môžu dosiahnuť hodnôt nižších, než 

v stave bez spracovania. Ťažnosť A sa pritom mení s opačným trendom a jej minimum je 

dosiahnuté pomocou spracovaní H900 a H925 [6, 20]. 

Podľa SLM Solutions Group AG [22] sa použitím žíhania a následného precipitačného 

vytvrdzovania H900 (480 °C, 1 h) sa výrazne zvýši Rp0,2 aditívne vyrobenej ocele 1.4542. 

Zároveň nastáva výrazné zvýšenie tvrdosti a pevnosti v ťahu Rm a zníženie ťažnosti A. 

D. K. Bhattacharya et al. [18] sa vo svojej práci okrem iného zaoberali závislosťou výslednej 

tvrdosti, konvenčne vyrobenej ocele 1.4542, na dobe vytvrdzovania, pri zachovaní rovnakej 

teploty. Na obr. 2-15 (a) je možné vidieť takúto závislosť pre 475 °C a 510 °C. Navyšších 

hodnôt tvrdosti dosahovali vzorky pri dobe 0,5 hodiny v prípade 510 °C a 1,5 hodiny v prípade 

475 °C. Významný pokles hodnoty tvrdosti nastáva po dvoch hodinách u teploty 510 °C, avšak 

pri použití druhej skúmanej teploty je pokles iba mierny. Ďalšie predlžovanie stárnutia má za 

následok znižovanie tvrdosti, ktorá však ani pri vyššej teplote a po 20 hodinách nedosahuje tak 

nízkych hodnôt ako precipitačne nevytvrdená oceľ, ktorá bola okamžite kalená (viď obr. 

2-15 (a)). Znižovanie tvrdosti je spojené s rastom precipitátov. Na obr. 2-15 (b) je zobrazená 

závislosť tvrdosti na teplote stárnutia a to pri zachovaní rovnakej doby precipitácie (1 hodina). 

Z grafu je zjavné, že so zvyšujúcou teplotou stárnutia sa tvrdosť znižuje. 

 

obr. 2-15 Závislosť vlastností na (a) dobe a (b) teplote stárnutia [18] 

(a) (b) 
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2.7 Magnetické vlastnosti 

Magnetické pole sa prejavuje silovými účinkami na pohybujúce sa častice s elektrickým 

nábojom, vodiče pretekané elektrickým prúdom, zmagnetizované materiály, no taktiež na 

všetky ostatné látky. Toto pole sa prejavuje ako v látkovom prostredí, tak aj vo vákuu. Vektor 

magnetickej indukcie B má vždy smer dotyčnice ku magnetickej indukčnej čiare, ktoré vždy 

predstavujú uzavreté krivky. V prípade vodiča pretekaného prúdom tvoria magnetické 

indukčné čiary kružnice sústredné voči ose vodiča a ležiace v rovine kolmej k tejto ose. 

Veľkosť vektoru magnetickej indukcie B v danom mieste je priamo úmerná pretekanému prúdu 

a nepriamo úmerná vzdialenosti tohto bodu od osy vodiča [33]. 

Magnetický moment telesa je vo väčšine prípadov v neprítomnosti vonkajšieho magnetického 

poľa nulový, z dôvodu chaotickej orientácie atómových momentov. Pri vystavení vonkajšiemu 

magnetickému poľu však dochádza k pôsobeniu momentu sily, ktorý sa snaží o zmenu 

orientácie jednotlivých atómových magnetických momentov súhlasne so smerom samotného 

poľa. Látka následne vykazuje nenulový magnetický moment a hovoríme, že je 

zmagnetizovaná. Každý atóm alebo molekula látky sa podieľa svojou strednou hodnotou 

magnetického momentu na makroskopických prejavoch daného materiálu. Magnetické pole 

látky teda predstavuje pole sústavy priestorovo rozložených dipólov.  

Je preto vhodné použitie veličín magnetická polarizácia Pm a magnetizácia M, ktoré vyjadrujú 

moment pripadajúci na jednotkový objem. V prípade polarizácie Pm sa jedná o Coulombov 

a v prípade magnetizácie M o Ampérov moment. Jednotka magnetickej polarizácie Pm je 

zhodná s jednotkou magnetickej indukcie B a to konkrétne tesla (T). V prípade magnetizácie je 

používaná jednotka (A/m), pričom rovnakú má tiež veličina intenzita magnetického poľa H. 

Veličina χm sa nazýva susceptibilita látky. S touto veličinou súvisí tiež permeabilita látky 𝜇 =

𝜇0 ∙ (1 + 𝜒𝑚) a relatívna permeabilita látky 𝜇𝑟 = 1 + 𝜒𝑚. Zatiaľ čo relatívna permeabilita μr 

(𝜇𝑟 = 𝜇/𝜇0) a magnetická susceptibilita χm sú bezrozmerné veličiny, tak permeabilita látky μ 

má jednotku zhodnú s permeabilitou vákua μ0 (N/A2) [34]. 
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Diamagnetizmus 

Podstata tohto všeobecného javu spočíva v zmenách elektrónových stavov. Tie sa dejú vďaka 

prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa a môžu byť chápané ako dôsledok 

elektromagnetickej indukcie. Materiál teda vytvára vlastné magnetické pole, ktoré pôsobí proti 

zmenám vonkajšieho poľa. V látke pri vložení do magnetického poľa vznikajú magnetické 

momenty, ktoré sa snažia toto pole kompenzovať. Jav elektromagnetickej indukcie aj 

diamagnetický jav sú vlastnosťou všetkých látok. V prípade niektorých látok sú však tieto 

prejavy prekryté paramagnetickými prejavmi vlastných momentov elektrónov. Diamagnetické 

materiály sa vyznačujú najnižšími absolútnymi hodnotami permeability (resp. susceptibility). 

Kovové diamagnetické materiály, okrem prejavov vnútorných elektrónov v atómoch, tiež 

vykazujú diamagnetické prejavy spôsobené vodivostnými elektrónmi [35]. Diamagnetické 

môžu byť látky pevné, kvapalné aj plynné. Prejavuje sa vytlačovaním daného materiálu 

z vonkajšieho magnetického poľa [36]. 

Paramagnetizmus 

Ako bolo spomenuté vyššie, paramagnetické chovanie materiálov je dôsledkom vlastných 

magnetických momentov niektorých elektrónov v atóme látky. Príčinou sú elektrónmi 

čiastočne obsadené atómové hladiny. V prípade kovov sa však na paramagnetizme podieľajú 

tiež vodivostné elektróny [35]. Tak ako v prípade diamagnetizmu sa prejavuje u všetkých 

druhov látok bez ohľadu na ich usporiadanie. Typické je slabé vťahovanie do vonkajšieho 

magnetického poľa [36]. 

Magnetické prejavy kovov 

Permeabilita kovového materiálu sa teda skladá z príspevkov jednotlivých druhov elektrónov. 

U všetkých kovov sa vyskytuje diamagnetizmus, zapríčinený lokalizovanými elektrónmi na 

vnútorných zaplnených hladinách a zároveň paramagnetizmus, spôsobený vodivostnými 

elektrónmi. Podľa prevažujúceho javu existujú látky diamagnetické (napr. ťažšie kovy: meď) a 

paramagnetické (napr. ľahké kovy: sodík). Ďalšou príčinou paramagnetizmu v kovoch môžu 

byť čiastočne obsadené vnútorné atómové hladiny a vzhľadom k tomu, že elektróny týchto 

podhladín môžu byť do značnej miery lokalizované, sa môže jednať o teplotne závislý 

paramagnetizmus (napr. platina a palladium) [35]. 

Látky paramagnetické sa vyznačujú permeabilitou μ vyššou ako permeabilita vákua μ0 (resp. 

μr > 1; χm > 0) a diamagnetické naopak permeabilitou μ nižšou ako μ0 (resp. μr < 1; χm < 0). 

Zatiaľ čo permeabilita diamagnetických látok nie je na teplote závislá takmer vôbec, tak 

u väčšiny paramagnetických materiálov sa s teplotou mení. Látky (s výnimkou supravodivého 

stavu) sa dajú všeobecne rozdeliť do dvoch základných skupín, a to slabo magnetické a silno 

magnetické. V prípade slabo magnetických materiálov je možné dosiahnuť iba malú hodnotu 

magnetizácie a zvyčajne sa vyznačujú lineárnou závislosťou intenzity magnetického poľa H 

a magnetizácie M (resp. magnetickej indukcie B a magnetickej polarizácie Pm) [34]. 
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Silne magnetické látky sa líšia od slabo magnetických vyššou mierou magnetizácie 

a zložitejšou závislosti magnetizácie na intenzite poľa, histórii materiálu a ďalších faktoroch 

[34]. Vyznačujú sa takým usporiadaním, u ktorého nie sú atómové momenty vzájomne 

vykompenzované. Existuje niekoľko takýchto usporiadaní [35] a typicky sem patrí skupina 

feromagnetických látok, ktorých cyklickým magnetizovaním vzniká tzv. hysterézna slučka 

[34].  

Feromagnetické materiály 

Feromagnetizmus sa prejavuje iba u pevných látok. Rovnako ako u paramagnetizmu sa 

vyskytuje u atómov s nevykompenzovanými magnetickými momentami. Materiály musia 

spĺňať podmienku určitého pomeru medzi atómovou vzdialenosťou a polomerom 

elektrónového orbitalu [36]. 

Na obr. 2-16 je možné vidieť dve tzv. hysterézne slučky popisujúce správanie feromagnetika 

vo vonkajšom magnetickom poli. Vľavo (a) sa nachádza závislosť magnetizácie M na intenzite 

magnetického poľa H a vpravo (b) závislosť magnetickej indukcie B na H. Okrem týchto dvoch 

typov sa môžeme stretnúť tiež so závislosťou magnetickej polarizácie Pm na H, pre ktorú platia 

rovnaké skutočnosti ako pre M-H krivku. 

 

obr. 2-16 Hysterézna M-H (a) a B-H (b) krivka feromagnetického materiálu [37] 
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Pôvodne odmagnetizovaná vzorka (priesečník osí, viď obr. 2-16) sa nachádza v magnetickom 

poli so zvyšujúcou sa intenzitou H. S intenzitou H narastá tiež magnetická indukcia B (resp. 

magnetizácia M). Dôvodom je rast a pohyb tzv. magnetických domén. Jedná sa o malú oblasť 

materiálu, v ktorej má indukcia (resp. M) rovnaký smer [37]. Tento proces je schématicky 

zobrazený na obr. 2-17. Na obr. 2-17 (a) sa feromagnetikum nenachádza vo vonkajšom 

magnetickom poli. Po vložení do mag. poľa (viď obr. 2-17 (b)) dochádza ku posuvom 

doménových stien tak, že sa zväčšujú domény s orientáciou magnetizácie zhodnou 

s orientáciou vonkajšieho magnetického poľa. Na obr. 2-17 (c) je vidieť ďalší mechanizmus 

magnetizácie a to stáčanie magnetizácie jednotlivých domén do smeru magnetického poľa. 

Nakoniec, pokiaľ je prítomné dostatočne veľké magnetické pole, dochádza k magnetizácii 

celého objemu v smere vonkajšieho poľa [35]. 

 

obr. 2-17 Mechanizmus magnetizácie feromagnetík [35] 

Feromagnetické materiály môžeme rozdeliť do dvoch skupín na: magneticky izotropické 

a anizotropické. Zatiaľ čo u izotropických látok nie je dôležitý smer indukcie B (resp. M), tak 

u anizotropických materiálov dochádza pri vložení do vonkajšieho magnetického poľa 

k magnetizácii (zvyšovaniu B, resp. M) najskôr (pri nízkom H) v najjednoduchšom smere. 

V izotropických materiáloch dochádza k premiesťovaniu doménových stien a ku zväčšovaniu 

objemu domén predovšetkým s indukciou B (resp. M) orientovanou zhodne s vonkajším polom 

(viď obr. 2-17 (c)). Domény s nepriaznivým smerom indukcie B (resp. M) svoj objem naopak 

zmenšujú. Po dosiahnutí rovnakej orientácie B (resp. M) a H hovoríme o tzv. saturačnom bode 

prislúchajúcom Hsat a saturačnej magnetizácii Ms. V prípade anizotropických látok je možné 

tohto bodu dosiahnuť až po prekonaní anizotropie [37]. Opísané krivky sa nazývajú krivky 

prvotnej magnetizácie. 
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Ak by dochádzalo k ďalšiemu zvyšovaniu intenzity magnetického poľa H, tak by sa hodnota B 

zvyšovala so smernicou zodpovedajúcou permeabilite vákua μ0 (𝐵 = 𝜇0 ∙ 𝐻). Hodnota 

magnetizácie M by sa však už ďalej nezvyšovala a teda Ms predstavuje medznú hodnotu 

magnetizácie pre daný materiál. Vývoj kriviek prvotnej magnetizácie po prekonaní hodnoty 

Hsat je na obr. 2-16 zobrazený pomocou šípiek. Ak sa bude ďalej hodnota intenzity 

magnetického poľa H znižovať, tak vznikajúca krivka už nebude popisovať rovnakú trajektóriu 

ako krivka prvotnej magnetizácie, pričom dôvodom je nezvratnosť posunov doménových stien. 

Postupne sa H zníži až na nulovú hodnotu, pričom však hodnota B (resp. M) nie je nulová. 

Dôvodom je, že indukcia (resp. magnetizácia) niektorých domén zostáva orientovaná v smere 

intenzity pôvodného vonkajšieho magnetického poľa H. Hodnota prislúchajúca tomuto bodu sa 

nazýva remanentná indukcia Br (resp. remanentná magnetizácia Mr). Pre dosiahnutie nulovej 

indukcie (resp. magnetizácie) je potrebné ďalšie zníženie intenzity mag. poľa na zápornú 

hodnotu koercívnej intenzity (tiež koercivita alebo koercívna sila) -Hc (resp. prirodzenej 

koercívnej intenzity -Hci). Aj keď sa tieto hodnoty môžu líšiť len vo veľmi malej miere 

v prípade niektorých materiálov, tak je potrebné medzi nimi rozlišovať [37]. Hysterézna krivka 

pokračuje analogicky cez záporný bod saturácie, bodom -Br (resp. -Mr), Hc (resp. Hci) až znova 

dosiahne kladného bodu saturácie. 

Okrem hysteréznej krivky a krivky prvotnej magnetizácie je u feromagnetických materiálov 

tiež dôležitá závislosť relatívnej permeability μr na intenzite magnetického poľa H. Takáto 

závislosť sa získava magnetizáciou po krivke prvotnej magnetizácie a teda je potrebné zaručiť 

východzí nezmagnetizovaný stav meranej vzorky. Z tejto závislosti je možné určiť tzv. 

počiatočnú relatívnu permeabilitu μr,p, ktorej hodnota zodpovedá takmer nulovej H a tiež tzv. 

maximálnu relatívnu permeabilitu μr,max, ktorá predstavuje najvyššiu dosiahnutú hodnotu μr. 

V prípade elektrických strojov (napr. elektromotory) a zariadení s premenným magnetickým 

poľom je výhodné použitie materiálov s nízkym Hc a vysokou permeabilitou μ. Takéto 

materiály sa nazývajú magneticky mäkké [34]. 

2.7.1 Meranie magnetických vlastností 

Metódy merania magnetických vlastností sa dajú rozdeliť na tri základné skupiny: 

▪ Metódy merania magnetického toku cievkou; 

▪ Metódy merania sily spôsobenej magnetickým poľom; 

▪ Metódy sledovania zmien v materiálových vlastnostiach v dôsledku prítomnosti 

magnetického poľa [38]. 
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Meranie magnetického toku cievkou 

Tieto metódy sa dajú ďalej rozdeliť na metódy pracujúce so striedavým alebo jednosmerným 

prúdom. V prípade meraní so striedavým prúdom je použitý generátor signálu, ktorý ovláda 

výkonový zosilňovač, ktorý dodáva elektrický prúd prvotnému (magnetizačnému) vinutiu. 

Zariadenia pracujúce s jednosmerným prúdom pracujú len s veľmi malou zmenou prúdu 

dodávaného primárnej cievke a sú vhodné na meranie magneticky mäkkých materiálov. Z toho 

dôvodu je potrebné použitie snímača toku, ktorý je presným integrátorom pre jednosmerné 

signály, pretože z neho vypočítava magnetickú indukciu (B). Meranie magnetických vlastností 

materiálov môže byť ovplyvnené veľkým množstvom okolností, ako napríklad nesprávnymi 

rozmermi, zmenami teploty alebo mechanickým namáhaním vzoriek [38]. 

Magnetizácia vzorky môže prebiehať pomocou jednosmerného alebo striedavého prúdu. 

V prípade jednosmerného prúdu platí, že magnetická indukcia B a intenzita poľa H je v čase 

nemenná (resp. zmeny sú tak pomalé, že nemajú vplyv na meranie). Takýmto meraním je 

možné získať krivku prvotnej magnetizácie, ktorá vyjadruje závislosť 𝐵 = 𝑓(𝐻). 

Predpokladom je východzí, dokonale odmagnetizovaný stav vzorky. Ďalším výstupom je 

statická hysterézna krivka. Z týchto dvoch závislostí je možné získať statické charakteristiky.  

Pri striedavej magnetizácii vznikajú tiež závislosti 𝐵 = 𝑓(𝐻). Veličiny majú v tomto prípade 

periodický priebeh bez jednosmernej zložky. Je možné zisťovať hodnoty charakteristík 

maximálne a efektívne. Meraním vzniká amplitúdová magnetizačná charakteristika, ktorá 

predstavuje závislosť maximálnych hodnôt indukcie Bmax na max. hodnotách intenzity Hmax 

(𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝐻𝑚𝑎𝑥)). Pri nízkych frekvenciách magnetizačného napätia je zhodná s krivkou 

prvotnej magnetizácie, získanou pomocou jednosmerného magnetizovania. Ďalším výstupom 

je dynamická hysterézna krivka. Jedná sa o závislosť okamžitej hodnoty indukcie Bt na 

okamžitej hodnote intenzity Ht (𝐵𝑡 = 𝑓(𝐻𝑡)). Dynamická hysterézna krivka je značne závislá 

na frekvencii napájacieho napätia, pričom pri jej nízkych hodnotách je zhodná so statickou 

hysteréznou krivkou. Pri použití vyššej frekvencie sa prejaví povrchový jav, pričom dochádza 

k zaoblovaniu vrcholov dynamickej hysteréznej krivky (viď obr. 2-18 (a)). 

  

obr. 2-18 Zaoblovanie dynamickej hysteréznej krivky [36] (a) a obvod pre meranie mag. vlastností [39] (b) 
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Na obr. 2-18 (b) je zobrazené jedno z možných zapojení meracieho obvodu. Do obvodu sú 

zapojené dve vinutia (N1 a N2), ktoré majú spoločné jadro zo skúmaného materiálu. Tesnou 

väzbou týchto vinutí je vylúčený parazitný napäťový úbytok uR, vznikajúci na odpore RCu 

primárneho vinutia. V rámci tohto obvodu je použitý pasívny integračný článok typu RC. Tento 

integračný článok môže byť nahradený digitálnou numerickou integráciou. Primárne vinutie je 

napájané striedavým napätím, zvyčajne o frekvencii 50 Hz (frekvencia siete) [39]. 

Z aktuálnych hodnôt prúdu na primárnom vinutí i(t) a napätia na výstupe integračného článku 

uc(t) sú následne vypočítané hodnoty magnetickej indukcie B(t) (viď rovnica (1)) a intenzity 

magnetického poľa H(t) (viď rovnica (2)).  

𝐵(𝑡) =
𝑅 ∙ 𝐶

𝑁2 ∙ 𝑆𝐹𝑒
∙ 𝑢𝑐(𝑡) (1) 𝐻(𝑡) =

𝑁1

𝑙𝐹𝑒
∙ 𝑖(𝑡) (2) 

Vo vzťahoch tiež vystupuje počet závitov na primárnom vinutí N1 a na sekundárnom vinutí N2, 

plocha priečneho prierezu toroidnej vzorky SFe, stredná dĺžka železa lFe a parametre 

integračného článku [39]. 

Nasledujúce požiadavky na prevedenie vzoriek sú platné pre komerčne dostupné meracie 

zariadenia REMACOMP C-200 a REMAGRAPH C-500. Základnými podmienkami sú 

konštantný a definovateľný prierez vzorky a definovateľná stredná indukčná čiara. Pre 

dosiahnutie vysokej presnosti meraní je však potrebné dodržať ďalšie požiadavky. Vzorka by 

nemala obsahovať vnútorné defekty a nemala by byť zdeformovaná výrobou, ak nie je žiadúce 

skúmanie takého materiálu. Vzorky by mali byť zbavené ostrých hrán vzniknutých pri výrobe. 

Ak sa jedná o anizotropický materiál, tak by mala byť zaznamenaná tiež orientácia danej 

vzorky, ktorá by mala byť dobre zafixovaná. Najvyššej presnosti merania je možné dosiahnuť 

pomocou uzavretých vzoriek s malým pomerom r2/r1. Možnosti prevedenia takýchto vzoriek je 

možné vidieť na obr. 2-19 [36]. 

 

obr. 2-19 Prevedenia uzavrených vzoriek pre meranie mag. vlastností [36] 
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2.7.2 Austenitická oceľ 1.4404 

Vo svojej štúdii sa Fofanov et al. [2] zaoberajú magnetickými vlastnosťami rôznych druhov 

nehrdzavejúcich ocelí bezprostredne po konvenčnej výrobe. V štúdii tiež popisujú vplyv 

chemického zloženia, formovania za studena a tepelného spracovania na magnetické vlastnosti. 

Na meranie relatívnej permeability austenitických ocelí použili Fofanov et al. prístroj 

Magnetoscop 1068. Boli vykonané minimálne tri merania, každé na troch vzorkách v 

rámci sady a z nich boli stanovené priemerné hodnoty. Oceľ 1.4404 bola v rámci výskumu 

tepelne spracovaná rozpúšťacím žíhaním (1050 °C, 2 h, chladenie vodou) a bola sledovaná 

zmena hodnoty relatívnej permeability. Po tomto spracovaní sa hodnota znížila (viď Príloha 5) 

voči stavu pred spracovaním, čo znamená zlepšenie nemagnetických vlastností [2]. Relatívna 

magnetická permeabilita konvenčne vyrobenej ocele by mala dosahovať hodnôt do 2,1 [40]. 

2.7.3 Precipitačne vytvrditeľná oceľ 1.4542 

Na obr. 2-20 (a) je zobrazená krivka prvotnej magnetizácie a na obr. 2-20 (b) hysterézna krivka 

rôzne tepelne spracovanej ocele 1.4542 (konvenčná výroba). Zatiaľ čo pomocou tepelných 

spracovaní označených H900, H1075 a H1100 (viď tab. 2-2) sa podarilo magnetické vlastnosti 

konvenčne vyrobenej ocele 1.4542 vylepšiť, tak naopak pomocou spracovania H1150 (viď tab. 

2-2) došlo ku zhoršeniu magnetických vlastností v porovnaní s žíhaným stavom [9]. 

  

obr. 2-20 Krivka prvotnej magnetizácie (a), hysterézna krivka (b) ocele 1.4542 [9] 

(b) (a) 
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Fofanov et al. [2] skúmali elektromagnetické vlastnosti konvenčne vyrobených 

nehrdzavejúcich ocelí. Na meranie hysteréznych kriviek vysokopevnostných (precipitačne 

vytvrditeľných) nehrdzavejúcich ocelí bol použitý prístroj Remagraph C-500. Po overení 

opakovateľnosti výsledkov boli hysterézne krivky merané raz na každej z dvoch vzoriek vo 

várke. Na obr. 2-21 (a) je možné vidieť trend hodnôt maximálnej permeability a koercívnej 

intenzity v závislosti na teplote žíhania ocele 1.4542. Tieto hodnoty sú tiež uvedené v tabuľke 

(viď Príloha 6). Avšak počet nameraných hodnôt je nedostatočný na spoľahlivú extrapoláciu 

trendov. Dá sa však predpokladať, že pri mierne vyšších teplotách bude vývoj hodnôt rovnaký, 

keďže austenit sa začína formovať od 600 °C u ocele 1.4542. 

  

obr. 2-21 Závislosť (a) µmax a Hc na teplote žíhania [2] a (b) normalizovanej koercivity na dobe stárnutia [18] 

D. K. Bhattacharya et al. [18] skúmali vplyv doby stárnutia, pri zachovaní rovnakej teploty, 

na hodnotu normalizovanej koercivity (viď obr. 2-21 (b)) konvenčne vyrobenej ocele 1.4542. 

Medzi jednou a dvoma hodinami stárnutia, pri teplote 510 °C koercivita narastá. Výrazný 

nárast, pri teplote 510 °C nastáva medzi bodmi C1 a D1. Pri teplote 475 °C však nie je tento 

nárast nijako výnamný. Na obr. 2-15 (b) je naopak vidieť závislosť koercivity na teplote 

stárnutia, pri zachovaní doby (1 hodina). Hodnoty koercivity sú normalizované vydelením 

hodnotami vzoriek, ktoré boli iba zakalené (neboli precipitačne vytvrdené). Hodnoty koercivity 

nevykazujú koreláciu s hodnotami tvrdosti pri teplote nižšej než 575 °C. Od teploty 575 °C do 

610 °C hodnota koercivity narastá. 

Firma Rolled Alloys [12] uvádza, že maximálna permeabilita v žíhanom stave je 95, v prípade 

spracovania H900 sa zvýši na 135, v prípade H1075 na 136 a v prípade H1150 sa zníži na iba 

71. V materiálovom liste sú tiež uvedené hodnoty permeability pre všetky tieto stavy 

prislúchajúce konkrétnym hodnotám intenzity magnetického poľa H. 

(a) 
(b) 
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Rovnaká hodnota permeability rovná 95 je udávaná v takmer všetkých dohľadaných zdrojoch, 

medzi ktoré patrí napríklad ASM Handbook - Volume 1 [13]. Podľa Ugitech [41] je možné 

dosiahnuť u ocele UGI 4542 hodnotu maximálnej permeability 50 až 200. Zároveň je uvádzaná 

koercívna intenzita od 1800 do 3400 A/m, saturačná magnetizácia 1,3 až 1,5 T a remanentná 

magnetizácia 0,4 až 0,7 T. 



45 

 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Multimateriálové komponenty zložené z kombinácie materiálov s nízkou a naopak vysokou 

hodnotou permeability môžu byť použité v rôznych elektromagnetických aplikáciách. 

Vhodnou kombináciou je totiž možné navrhovať zložité magnetické obvody. Často tu však 

môže dochádzať k nadmernej produkcii tepla. V prípade použitia vody, ako chladiaceho média, 

je potrebné zabezpečiť koróznu odolnosť použitých materiálov. Príkladom takejto aplikácie 

môžu byť elektromagnetické brzdy, pracujúce na princípe indukcie vírivých prúdov. Vzhľadom 

k popísaným požiadavkám je vhodné použitie nehrdzavejúcich ocelí. Medzi nehrdzavejúce 

ocele patria ako paramagnetické, tak aj feromagnetické zliatiny.  

Vďaka podobnému chemickému zloženiu je tiež možné predpokladať ich vhodnosť pre 

multimateriálovú výrobu komponentov. V prípade zliatin 1.4404 a 1.4542 bola úspešne 

realizovaná výroba pomocou rôznych technológií sintrovania. Je však potrebné overiť ich 

kompatibilitu aj v rámci výroby pomocou technológie SLM. Použitím tejto technológie by bola 

možná výroba veľmi komplexných geometrií.  

Po výrobe multimateriálového komponentu je žiadúce zlepšenie magnetických a mechanických 

vlastností materiálov pomocou tepelného spracovania. Zliatiny už však nie je možné 

spracovávať oddelene a preto je potrebné použiť spoločný postup tepelného spracovania. 

Určenie vhodného spracovania je však problematické. Zlepšenie magnetických vlastností 

predstavuje odlišnú zmenu v kontexte jednotlivých materiálov. Konkrétne sa jedná o zníženie 

magnetickej permeability paramagnetického materiálu a zároveň zlepšenie magneticky 

mäkkých vlastností feromagnetického materiálu. Zároveň je však potrebné dosiahnuť dobrých 

mechanických vlastností v ťahu oboch ocelí. 
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3.2 Analýza a zhodnotenie rešerše 

Výber materiálov 

Diplomová práca sa zaoberá vplyvom tepelného spracovania na výsledné vlastnosti 

nehrdzavejúcich ocelí a predpokladá sa použitie procesných parametrov odporúčaných 

výrobcom zariadenia SLM 280HL, pomocou ktorého prebehne výroba vzoriek v rámci 

jednotlivých experimentov. Výber materiálov bol tak obmedzený na katalóg firmy SLM 

Solutions Group AG (výrobcu zariadenia). V sortimente sa nachádzajú tri nehrdzavejúce ocele: 

austenitická oceľ 1.4404 a martenzitické precipitačne vytvrditeľné ocele 1.4542 a 1.4540 [3]. 

Zliatina 1.4404 ako jediná vykazuje slabo magnetické (paramagnetické) vlastnosti [2] (viď 

Kap. 2.7.2) a bola tak vybraná pre multimateriálovú výrobu v rámci tejto práce. 

Oceľ 1.4540 je bezferitovou verziou ocele 1.4542 a vyznačuje sa veľmi podobným chemickým 

zložením [42, 43] (viď Príloha 2). Zároveň v porovnaní s 1.4542 vykazuje vyššie hodnoty 

tvrdosti, Rm, Rp0,2 a nižšiu ťažnosť A [22, 43] (viď Príloha 4 a Príloha 6). Ak mechanické 

vlastnosti oboch zliatin porovnáme s austenitickou oceľou 1.4404 [10], tak sú jej hodnotám 

mechanických charakteristík bližšie hodnoty prislúchajúce oceli 1.4542 [22]. Čo sa týka 

magnetických vlastností (viď Kap. 2.7.3 a 2.2.3), tak vo väčšine zdrojov je možné nájsť rovnaké 

informácie pre obe zliatiny. Nepodarilo sa dohľadať žiadny konkrétny zdroj, ktorý by uvádzal 

rozdielne hodnoty pre spomínané zliatiny. Typická je relatívna permeabilita pre obe zliatiny 

rovná hodnote 95 [13]. Podľa firmy Ugitech je však možné dosiahnuť hodnotu maximálnej 

relatívnej permeability ocele 1.4542 rovnú 50 až 200 [41]. Zliatina 1.4542 sa tiež vyznačuje 

mierne vyššou tepelnou vodivosťou a vyšším elektrickým odporom [13] (viď Príloha 3). 

Výroba ocele 1.4542 v kombinácii s oceľou 1.4404 bola uskutočnená pomocou procesu 

sintrovania [15, 17, 19, 21] (viď Kap. 2.3) a je teda možné predpokladať, že tieto ocele budú 

kompatibilné aj pri výrobe pomocou technológie SLM. Na základe väčšieho množstva 

informácií o zliatine 1.4542, vyššie popísaných skutočností a predovšetkým na základe jej 

vyrobiteľnosti v kombinácií s 1.4404 pomocou sintrovania bola táto oceľ vybraná pre skúmanie 

v rámci tento práce.  

Rozpúšťacie žíhanie 

Rozmedzie odporúčaných teplôt pre oceľ 1.4404 sa pohybuje od 1010 až do 1149 °C [6, 7].  

V prípade ocele 1.4542 je rozmedzie užšie a vo všeobecnosti je uvádzaná teplota okolo 1040 °C 

[6, 9]. Z tohto dôvodu sa javí použitie práve tejto teploty pre spoločné spracovanie vzoriek ako 

vhodné a bude ďalej použitá v rámci spoločných postupov rozpúšťacieho žíhania v rámci tejto 

práce. 
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Štandardná dĺžka žíhania ocele 1.4542 je 30 minút [6, 9]. Pre oceľ 1.4404 nie je zvyčajne 

uvádzaná konkrétna doba žíhania. SLM Solutions uvádza v materiálovom liste, že vzorky ocele 

1.4404 spracovávala po dobu dvoch hodín [10]. Veľmi dlhá doba žíhania môže viesť 

k nadmernému zhrubnutiu zŕn. Aditívne vyrábané oceli sa však vyznačujú veľmi jemnými 

zrnami [4]. Vzhľadom na to bola výdrž 2 hodiny vybraná ako vhodná pre spoločný postup 

rozpúšťacieho žíhania v rámci tejto práce. 

Najväčší rozpor medzi odporúčaniami pre jednotlivé oceli bol v uvádzanom chladiacom médiu. 

V prípade ocele 1.4542 sa odporúča chladenie na vzduchu a v prípade jednoduchých a malých 

súčastí prípadne v oleji alebo pomocou polyméru. Pri chladení dochádza k tvorbe martenzitu 

[9]. Zlúčeniny, zodpovedné za následné precipitačné vytvrdzovanie potom zostávajú 

rozpustené [12]. Pre oceľ 1.4404 je typicky odporúčané rýchle schladenie [6]. Firma SLM 

Solutions Group AG použila taktiež vodné chladenie pri spracovaní aditívne vyrobenej zliatiny 

1.4404 [10]. Po žíhaní konvenčne vyrobeného materiálu 1.4404 s následným chladením vodou 

dochádza ku zníženiu obsahu magnetizovateľných fáz a tým ku zníženiu permeability [2], ale 

tiež ku zníženiu tvrdosti, Rm, Rp0,2 a zvýšeniu A [10]. Použitie vodného chladenia malo za 

následok zníženie húževnatosti ocele 1.4404 vyrobenej aditívne v porovnaní s chladením na 

vzduchu a to pravdepodobne v dôsledku zostatkového napätia [16]. Pomocou vodného 

chladenia konvenčne vyrobenej ocele 1.4404 po žíhaní je možné dosiahnuť vyššie hodnoty 

tvrdosti, než pri použití chladenia v peci [16, 26]. Vďaka nízkemu obsahu uhlíku je však oceľ 

1.4404 pomerne odolná voči precipitácii karbidov [6], pokiaľ nie je dlhodobo vystavená 

príslušným teplotám [27], takže by pravdepodobne nemalo dochádzať k ich zvýšenej 

precipitácii pri pomalšom chladení. Nie je teda jasné, aký vplyv má výber chladiaceho média 

na výsledné magnetické vlastnosti oboch ocelí. Zároveň nie je jasný vplyv rýchleho chladenia 

na mechanické vlastnosti 1.4542 a pomalého chladenia na mechanické vlastnosti ocele 1.4404. 

Vplyv chladiaceho média na výsledné vlastnosti bude skúmaný v rámci tejto práce. 

Precipitačné vytvrdzovanie 

Precipitačné vytvrdenie ocele 1.4404 v skutočnosti nie je možné, avšak pre odlíšenie tejto 

skupiny postupov tepelného spracovania od žíhania je pojem, v rámci tejto práce, používaný aj 

v súvislosti s postupmi spoločného tepelného spracovania, ktoré zodpovedajú postupom 

precipitačného vytvrdzovania ocele 1.4542. 
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Po žíhaní zostávajú rozpustené zlúčeniny zodpovedné za následné precipitačné vytvrdzovanie 

pri teplotách medzi 480 až 620 °C a výdrži 1 až 4 hodín. Počas toho sa dejú dva základné 

procesy. Vďaka precipitácii submikroskopických čiastočiek stúpa pevnosť a tvrdosť. 

V dôsledku temperovania martenzitu však naopak stúpa húževnatosť a ťažnosť [12]. 

K vylučovaniu austenitu v konvenčne vyrobenej oceli 1.4542 dochádza približne od teploty 

600 °C [2]. V dôsledku toho by dochádzalo k znižovaniu permeability 1.4542. Teploty 

precipitačného vytvrdzovania, vyššie ako 600 °C, teda nebudú predmetom skúmania v rámci 

tejto práce. 

Najvyšších hodnôt tvrdosti, Rm, Rp0,2 a naopak najnižších hodnôt A u konvenčne vyrobenej 

oceli 1.4542 je možné dosiahnuť pomocou žíhania a následného precipitačného vytvrdzovania 

pri teplote 480 °C [6, 20]. Po použití žíhania a následného precipitačného vytvrdzovania pri 

teplote 480 °C dochádza k výraznému zvýšeniu tvrdosti, Rm, Rp0,2 a zníženiu A voči 

nespracovanému stavu aj u aditívne vyrobenej oceli [22]. Zvyšovaním teploty vytvrdzovania 

dochádza ku znižovaniu tvrdosti [6, 18, 20], Rm, Rp0,2 a zvyšovaniu A [6, 20]. Príliš dlhým 

precipitačným vytvrdzovaním konvenčne vyrobenej ocele 1.4542 rovnako dochádzalo ku 

znižovaniu tvrdosti [18]. Pri teplote 475 °C nebol pozorovaný nárast koercívnej intenzity pri 

dobách výdrže až do 10 hodín. Pri teplote 510 °C však koercívna intenzita narastala v rozmedzí 

dvoch až ôsmich hodín. Pri zachovaní doby výdrže (1 h) bol pozorovaný výraznejší nárast 

koercívnej intenzity až medzi teplotami 575 a 610 °C [18]. Pomocou precipitačného 

vytvrdzovania pri teplotách 480 a 580 °C sa podarilo dosiahnuť o viac ako 40 % vyššiu hodnotu 

maximálnej permeability v porovnaní so žíhaným materiálom 1.4542 [12]. Tepelné 

spracovanie austenitických ocelí pri teplotách 500 až 600 °C môže spôsobovať vylučovanie α-

feritu, ak výdrž na tejto teplote presiahne 30 až 60 minút. Obsah tejto fázy môže spôsobovať 

nežiadúce zvýšenie magnetickej permeability ocele 1.4404 [2]. 

Spracovanie H900 (482 °C, 01:00 [20]) je na hranici tohto teplotného rozsahu a taktiež doby 

potrebnej pre vytvorenie α-feritu. Je tiež možné predpokladať nízke výsledné hodnoty 

koercívnej intenzity. Tento postup je používaný aj firmou SLM Solutions Group AG pre 

precipitačné vytvrdzovanie aditívne vyrobených vzoriek [28].  Je teda vhodné preskúmať jeho 

vplyv na vlastnosti oboch ocelí v rámci tejto práce. Mohlo by totiž znamenať zvýšenie Rm, Rp0,2 

a maximálnej permeability ocele 1.4542 a zároveň výraznejšie neovplyvniť vlastnosti ocele 

1.4404, získané pomocou rozpúšťacieho žíhania. 
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Precipitačné vytvrdzovanie pri teplote 580 °C (resp. 595 °C) malo za následok zlepšenie 

magnetických vlastností ocele 1.4542 v porovnaní so spracovaním pri 480 °C [9]. (viď Kap. 

2.7.3). Teplota 575 °C vykazovala najvyššiu výslednú hodnotu maximálnej permeability 

v porovnaní s teplotami 560 a 610 °C [2]. Oceľ 1.4404 je odolná voči precipitácií karbidov na 

hraniciach zŕn a tým tiež voči medzikryštálovej korózii [6]. K výraznejšiemu vylučovaniu 

karbidov dochádza až pri pomerne dlhých výdržiach na príslušných teplotách [27]. Nemalo by 

teda dochádzať ku zhoršovaniu mechanických a koróznych vlastností ocele 1.4404. V stave 

H900 vykazuje oceľ 1.4542 zvýšenú citlivosť voči koróznemu praskaniu. Ku značnému 

zlepšeniu však môže dochádzať pri použití postupov precipitačného vytvrdzovania pri teplote 

552 °C a vyššej. Platí pritom, že čím vyššia je použitá teplota, tým vyššia je výsledná odolnosť 

[9]. Použitím postupu H1075 by teda mohlo dôjsť ku zlepšeniu koróznych vlastností ocele 

1.4542 v porovnaní s postupom H900. 

V prípade spracovania H1075 (580 °C, 04:00 [20]) je možné očakávať nechcené zvýšenie 

permeability ocele 1.4404 (vplyvom α-feritu) a mierne zvýšenie koercívnej intenzity 1.4542 

(voči H900), avšak naopak želané zvýšenie maximálnej permeability ocele 1.4542. Tento 

postup bude mať pravdepodobne za následok bližšie výsledné hodnoty mechanických vlastností 

v ťahu oboch ocelí. 

Multimateriálová výroba 

Zatiaľ čo teplota tavenia ocele 1.4542 je 1400-1440 °C, tak pre oceľ 1.4404 je mierne nižšia: 

1375-1400 °C [31]. Zároveň tavenie prášku 1.4404 prebieha do menšej hĺbky, než u druhej 

zliatiny [23]. Pri výrobe ocele 1.4542 ako prvej v poradí by tak pravdepodobne malo dochádzať 

k vyššiemu výskytu defektov na rozhraní. Toto usporiadanie je totiž menej vhodné vzhľadom 

k množstvu energie potrebnej na roztavenie vrstiev na rozhraní. Ak by sa potvrdila 

kompatibilita ocelí v tejto konfigurácii, tak je možné predpokladať kompatibilitu aj pri výrobe 

v obrátenom poradí. Z tohto dôvodu bude toto poradie použité pre multimateriálovú výrobu 

v rámci tejto práce. 

Korózna odolnosť nehrdzavejúcich ocelí je zabezpečená pomocou pasívnej vrstvy oxidov 

chrómu na ich povrchu. Táto vrstva sa tvorí samovoľne pri vystavení povrchu kyslíku [29]. 

Počas čistenia komory výrobného zariadenia (pri výmene ocele 1.4542 za oceľ 1.4404) môže 

dochádzať k tvorbe takejto vrstvy oxidov v dôsledku styku so vzdušným kyslíkom [29]. Teplota 

tavenia na povrchu vznikajúceho oxidu chromitého je ďaleko vyššia (približne 2435°C [30]) 

než teplota tavenia základného materiálu (napr. 1375-1400 °C pre oceľ 1.4404 a 1400-1440 °C 

pre oceľ 1.4542 [31]). V dôsledku toho by hustota energie, bežne používaná pre výrobu 

objemového materiálu, nemusela byť dostatočná na rozpustenie vrstvy oxidov. 
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3.3 Cieľ práce 

Hlavným cieľom je výber spoločného postupu tepelného spracovania s ohľadom na výsledné 

magnetické vlastnosti a mechanické vlastnosti ocelí 1.4404 a 1.4542. Ďalším cieľom je overenie 

vyrobiteľnosti multimateriálových komponentov zložených z vybraných ocelí pomocou 

technológie SLM. Čiastkové ciele: 

• Popis magnetických a mechanických vlastností v ťahu ocelí po aditívnej výrobe; 

• Výber vhodného spoločného postupu rozpúšťacieho žíhania aditívne vyrobených ocelí 

s ohľadom na magnetické vlastnosti a mechanické vlastnosti v ťahu; 

• Výber vhodného postupu precipitačného vytvrdzovania aditívne vyrobených ocelí 

s ohľadom na magnetické vlastnosti a mechanické vlastnosti v ťahu; 

• Výber procesných parametrov pre výrobu rozhrania bez zvýšeného obsahu defektov. 

 

 

 

 

Vedecké otázky a hypotézy 

Aké magnetické a mechanické vlastnosti budú vykazovať jednotlivé zliatiny po aditívnej 

výrobe? 

Oceľ 1.4404 bude vykazovať pomerne vysokú hodnotu magnetickej permeability vplyvom 

vysokého obsahu δ-feritu, v dôsledku rýchleho chladenia taveniny pri aditívnej výrobe. Oceľ 

1.4542 po aditívnej výrobe bude vykazovať nízke hodnoty maximálnej magnetickej 

permeability vplyvom zvýšeného obsahu austenitu a malej veľkosti zŕn. Mechanické vlastnosti 

v ťahu oboch ocelí budú zodpovedať materiálovým listom výrobcu. 

Aký vplyv bude mať použitie rozpúšťacieho žíhania na magnetické a mechanické 

vlastnosti jednotlivých zliatin? 

Pomocou rozpúšťacieho žíhania sa podarí dosiahnuť nižšiu hodnotu relatívnej permeability 

u ocele 1.4404, vplyvom zníženia obsahu magnetizovateľných fáz. Vplyvom rozpúšťacieho 

žíhania dôjde ku zvýšeniu maximálnej permeability ocele 1.4542, v dôsledku vytvorenia 

prevažne martenzitickej štruktúry. Mechanické vlastnosti v ťahu ocele 1.4404 nebudú závislé 

na použitom chladiacom médiu, keďže nebude dochádzať ku zvýšenej precipitácii karbidov 

vplyvom pomalšieho chladenia. Rozdiel v rýchlosti chladenia spôsobí rozdielne magnetické 

vlastnosti a mechanické vlastnosti v ťahu ocele 1.4542 vplyvom rôznych výsledných obsahov 

jednotlivých štruktúrnych súčastí. 
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Aký vplyv bude mať použitie precipitačného vytvrdzovania na magnetické a mechanické 

vlastnosti jednotlivých zliatin? 

Precipitačné vytvrdzovanie pri nízkej teplote a výdrži nebude mať vplyv na magnetické 

a mechanické vlastnosti ocele 1.4404 v porovnaní so stavom po rozpúšťacom žíhaní. Výsledné 

mechanické vlastnosti v ťahu ocele 1.4404 budú zodpovedať hodnotám uvádzaným 

v materiálovom liste pre žíhaný stav. Zároveň však spôsobí výrazné zvýšenie Rm, Rp0,2  ocele 

1.4542. Pri vyšších teplotách a výdržiach bude dochádzať ku zvyšovaniu permeability 1.4404 

vplyvom vylučovania α-feritu. Zároveň však dôjde ku zvýšeniu ťažnosti ocele 1.4542 

v porovnaní s nízkymi teplotami vytvrdzovania. Dosiahnutá bude tiež mierne vyššia hodnota 

maximálnej relatívnej permeability a naopak dôjde k dosiahnutiu nižších Rm, Rp0,2 a tvrdosti 

v porovnaní s nižšími teplotami. Výsledné mechanické vlastnosti oboch ocelí tak budú 

vykazovať navzájom podobnejšie hodnoty v porovnaní s nižšími teplotami a dobami 

precipitačného vytvrdzovania. V prípade ocele 1.4542 sa podarí pomocou precipitačného 

vytvrdzovania dosiahnuť podstatne vyšších hodnôt maximálnej magnetickej permeability. 

Zvyšovanie koercívnej intenzity pri vyšších teplotách a výdržiach bude zanedbateľne nízke. 

Pomocou akých procesných parametrov bude možné vyrábať horizontálne rozhranie 

materiálov bez zvýšenej koncentrácie defektov na rozhraní voči jednotlivým zliatinám? 

Použitie odporúčaných procesných parametrov bude spôsobovať zvýšený výskyt porozity na 

rozhraní vplyvom nedostatočnej hustoty energie na roztavenie povrchovej vrstvy oxidov. 

Zvýšením použitej hustoty energie sa však podarí vyrobiť rozhranie bez pozorovateľného 

zvýšenia koncentrácie defektov. 

 

 

 

 

 

Prínos 

• Získanie informácií o magnetických vlastnostiach nehrdzavejúcich ocelí vyrobených 

pomocou technológie SLM. 

• Zlepšenie magneticky mäkkých vlastností ocele 1.4542 a zníženie permeability 1.4404. 

• Objasnenie vplyvu vybraných postupov precipitačného vytvrdzovania odporúčaných pre 

zliatinu 1.4542 na magnetické a mechanické vlastnosti ocele 1.4404. 

• Získanie materiálových charakteristík pre konštrukčný návrh aditívne vyrábaných 

multimateriálových komponentov magnetických obvodov. 

• Možnosť využiť výhod technológie SLM pri návrhu a výrobe multimateriálových 

komponentov pre magnetické obvody. 
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4 MATERIÁL A METÓDY 

Postup riešenia tejto práce pozostáva zo štyroch základných testov. Testy 1 až 3 sú zamerané 

na skúmanie materiálov jednotlivo a Test 4 skúma vlastnosti po multimateriálovej výrobe. Na 

obr. 4-1 je možné vidieť zjednodušený postup praktickej časti diplomovej práce. Diagram 

zobrazuje jednotlivé testy a súvislosti medzi nimi. Ciele a postupy jednotlivých testov budú 

upresnené v nasledujúcich podkapitolách. 

 

obr. 4-1 Schéma postupu riešenia 

Na začiatku boli analyzované vlastnosti práškov použitých na výrobu polotovarov a to 

konkrétne distribúcia častíc. V rámci Testu 1 boli skúmané materiálové, mechanické 

a magnetické vlastnosti jednotlivých ocelí v stave bez spracovania. V podkapitole venovanej 

Testu 1 budú tiež popísané Stavby 1 a 2, v rámci ktorých vznikli polotovary z jednotlivých 

ocelí, ďalej použité na výrobu vzoriek pre Testy 1 až 3. V rámci Testu 2 boli skúmané 

mechanické vlastnosti v ťahu a magnetické vlastnosti jednotlivých ocelí po rozpúšťacom žíhaní 

a následnom chladení na vzduchu a v oleji. Na základe analýzy výsledkov bol vybraný 

vhodnejší z dvojice žíhacích postupov (viď Kap. 5.3.3).  

Tento bol použitý v rámci Testu 3, pričom po ňom nasledovalo precipitačné vytvrdzovanie 

podľa dvoch rôznych postupov. Prvý postup bol pri teplote 480°C, po dobu jednej hodiny 

a druhý štyri hodiny pri 580°C. Následne boli vyhodnotené mechanické vlastnosti v ťahu 

a magnetické vlastnosti po oboch spracovaniach a výsledky boli analyzované.  Výhody 

jednotlivých postupov tepelných spracovaní boli porovnávané a bol vybraný vhodný spoločný 

postup tepelného spracovania pre danú kombináciu zliatin.  
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V rámci Testu 4 boli vyrobené vzorky, pozostávajúce z oboch ocelí zároveň. Časť vzoriek bola 

ponechaná v stave bez spracovania a časť bola spracovaná vybraným spoločným postupom 

tepelného spracovania. Skúmaný bol výskyt defektov (napr. porozity) na rozhraní v oboch 

stavoch. Následne bola vybraná sada vzoriek pre skúmanie mikrotvrdosti rozhrania. Výsledky 

boli analyzované a boli vybrané vhodné procesné parametre pre výrobu multimateriálových 

komponentov z danej dvojice materiálov. 

V tab. 4-1 je prehľad počtu jednotlivých druhov vzoriek, ktoré boli v rámci praktickej časti 

práce skúmané. 

tab. 4-1 Prehľad počtu vzoriek v rámci praktickej časti diplomovej práce 

Materiál 1.4542 1.4404 Celkom 

Vzorky prášku (analýza distribúcie častíc) 1 1 2 

Vzorky tenkostennej porozity 2 2 4 

Vzorky objemovej porozity 3 3 6 

Ťahové vzorky 15 15 30 

Ťahové vzorky (zisťovanie príčin odlišností) 5 0 5 

Toroidné vzorky 9 9 18 

Toroidné vzorky (overovacie merania) 3 3 6 

Multimateriálové vzorky 30 30 

Celkom   101 

Výrobné zariadenie 

Výroba vzoriek je v tejto práci realizovaná pomocou zariadenia SLM 280 HL od firmy SLM 

Solutions Group AG. V rámci testov boli použité procesné parametre odporúčané výrobcom 

zariadenia, pričom výsledná hustota energie pre oba materiály bola 65,5 J/mm3. Základné 

charakteristiky použitej konfigurácie zariadenia SLM 280HL sú uvedené v tab. 4-2. 
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tab. 4-2 Parametre výrobného zariadenia SLM 280 HL [25] 

Názov zariadenia SLM 280 HL 

Rozmery pracovného priestoru 280 x 280 x 350 mm 

Výška vrstvy 20-100 µm 

Laser YLR-Faser-Laser, 400 W 

Veľkosť ohniska laseru 83 µm 

Výroba všetkých vzoriek v rámci tejto práce bola realizovaná na podložke s 

redukovanými rozmermi 100x100 mm. Dôvodom je obmedzenie chýb spôsobených 

rozložením jednotlivých vzoriek na podložke. Hlavnými príčinami vzniku týchto chýb sú 

nekonštantné prúdenie inertnej atmosféry v rôznych častiach komory a zvyšujúca sa elipticita 

oblasti tavenej laserom so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od stredu podložky, kde je jej tvar 

približne kruhový. 

4.1 Analýza distribúcie častíc 

Na všetky stavby v rámci tejto práce boli použité nasledujúce práškové materiály:  

• 1.4404 - m4pTM 316l (m4p material solutions GmbH) [24]; 

• 1.4542 - 17-4PH (1.4542) (SLM Solutions Group AG) [22]. 

Pre každý z materiálov bola vykonaná analýza distribúcie častíc pomocou zariadenia 

Horiba LA-950. Výsledky analýzy pozostávajú z percentuálneho a kumulatívneho vyjadrenia 

obsahu jednotlivých veľkostných frakcií prášku. Namerané hodnoty je potrebné analyzovať, 

keďže kvalita prášku ovplyvňuje tiež vlastnosti výsledného materiálu, ako napríklad obsah 

porozity. 



 

56 

4.2 Test 1 – Bez tepelného spracovania 

Test bol zameraný na zmapovanie materiálových, mechanických a magnetických vlastností 

jednotlivých ocelí po výrobe. Hodnoty percentuálneho obsahu porozity a mechanických 

vlastností v ťahu boli porovnané s materiálovými listami. Hodnoty magnetických charakteristík 

jednotlivých zliatin, po výrobe pomocou SLM, neboli v rámci rešerše zistené a nie je ich teda 

možné porovnať. Test 1 tak poskytol unikátne poznatky o magnetických vlastnostiach 

nehrdzavejúcich ocelí po výrobe pomocou technológie SLM. 

 

obr. 4-2 Schéma postupu Testu 1 

Na obr. 4-2 je zobrazený postup Testu 1, ktorý začína stavbou polotovarov z jednotlivých 

zliatin a končí zistením príslušných hodnôt objemovej a tenkostennej porozity, mechanických 

vlastností v ťahu a magnetických vlastností. Širšie súvislosti s ostatnými testami je možné 

vidieť na obr. 4-1. 

V tab. 4-3 je zobrazený prehľad počtu vzoriek pre jednotlivé materiály v rámci Testu 1. 

tab. 4-3 Prehľad počtu vzoriek pre jednotlivé materiály v rámci Testu 1 

Materiál 1.4542 1.4404 Celkom 

Vzorky tenkostennej porozity 2 2 4 

Vzorky objemovej porozity 3 3 6 

Ťahové vzorky 3 3 6 

Toroidné vzorky 2 2 4 
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4.2.1 Výroba polotovarov 

Trubkový polotovar bol navrhnutý za účelom výroby veľkého množstva vzoriek v tvare 

toroidov s obdĺžnikovým prierezom, ktoré by vyhovovali požiadavkám meracieho zariadenia 

Remagraph C-500 a zostaveného meracieho obvodu (viď obr. 4-4 (b)). Trubkový polotovar bol 

na stavebnej podložke umiestený pri vstupe inertnej atmosféry (viď obr. 4-3 (b)), za účelom 

predchádzať zanášaniu atmosférou odnášanými spečenými časticami prášku. 

Valcový polotovar bol navrhnutý primárne za účelom výroby ťahových vzoriek, podľa normy 

DIN 50125, Form “B” 6x30mm. Polotovar bol navrhnutý s axiálnym prídavkom 10 mm, za 

účelom výroby vzoriek pre skúmanie objemovej porozity (viď Kap. 4.2.2). Najnižšie hodnoty 

zmluvnej medze klzu a pevnosti v ťahu vo väčšine prípadov dosahujú vzorky vyrobené kolmo 

ku stavebnej podložke [10, 22]. (viď Príloha 5 a Príloha 6) Z tohto dôvodu bola zvolená práve 

táto orientácia. Výsledky by tak mali vo väčšine prípadov predstavovať konzervatívnejšie 

hodnoty pre konštrukčné návrhy. Zároveň tak bolo možné vyrobiť väčšie množstvo vzoriek 

v rámci jednej stavby. 

Tenkostenný polotovar (viď obr. 4-3 (a)) bol navrhnutý za účelom skúmania prípadného 

zvýšeného výskytu porozity na rozhraní obvodových, kontúrový a výplňových dráh. Spodná 

objemová časť vzorky mala za úlohu zabezpečiť zrovnateľné podmienky odvodu tepla pri 

stavbe jednotlivých tenkých stien. Dlhšie strany všetkých tenkých stien na oboch polotovaroch 

boli rovnobežné s nanášacím britom, čo predstavuje najmenej vhodné natočenie. Ak sa na 

vyrábanom komponente nachádza veľké množstvo tenkých stien s rôznou orientáciou, tak 

výsledky tohto testu popisujú hodnoty porozity dosiahnuté u stien s najmenej vhodnou 

orientáciou. Poloha na podložke bola zvolená, za účelom obmedziť zanášanie atmosférou 

odnášanými spečenými časticami prášku, čoho dôsledkom môže byť zvýšený výskyt porozity. 

Pre každý materiál vznikla jedna stavba (1.4542 – Stavba 1; 1.4404 – Stavba 2). Každá stavba 

obsahovala všetky tri druhy polotovarov: trubkový (1 ks), valcový (32 ks) a tenkostenný (2 ks). 

Pozícia polotovarov bola zvolená primárne s ohľadom na prúdenie inertnej atmosféry (viď obr. 

4-3 (b)) a zabezpečovala menšiu mieru zanášania spečenými časticami prášku u trubkového 

a tenkostenných polotovarov. Pre jednotlivé stavby boli použité príslušné procesné parametre 

odporúčané výrobcom použitého zariadenia SLM 280HL, pričom výsledná hustota energie pre 

oba materiály bola 65,5 J/mm3. 
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obr. 4-3 Tenkostenný polotovar (a) a rozloženie modelov na podložke pri Stavbe 1 a 2 (b) 

Celkom bolo vyrobených 64 valcových modelov, 4 tenkostenné modely a 2 trubkové modely. 

Z dvoch trubkových modelov bolo následne narezaných 28 toroidných vzoriek pre skúmanie 

magnetických vlastností. Valcové modely boli použité primárne na výrobu ťahových vzoriek. 

Odrezané axiálne prídavky valcových modelov boli použité na skúmanie objemovej porozity. 

4.2.2 Objemová porozita 

Tri vzorky pre každú zliatinu (viď tab. 4-3), určené na skúmanie objemovej porozity, boli 

získané odrezaním častí valcových polotovarov a následným zaliatím do epoxidovej živice 

EpoKwickTM FC. Vzorky boli ručne vybrúsené v rovine kolmej k ose valca pomocou 

zariadenia Saphir 250 A2-ECO od firmy ATM Qness GmbH. Postupne boli použité brúsne 

papiere so zrnitosťou: P320, P600, P1200, P2500 a P4000. 

Po poslednom brúsení bola objemová porozita skúmaná pomocou optického mikroskopu 

Keyence VHX-700 na troch vzorkách v stave bez spracovania. Snímky boli vyhotovené 

pomocou funkcie „stitching“, ktorá spája zábery vytvorené v rôznych častiach sledovaného 

objektu. Vzhľadom k rozmerom sledovaných fenoménov a softvérovým obmedzeniam bolo 

použité zväčšenie 300x. 

(b) (a) 
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4.2.3 Tenkostenná porozita 

Zaliatím polotovarov do epoxidovej živice boli vyrobené dve vzorky tenkostennej porozity 

z každej zliatiny (viď tab. 4-3) Následne boli vzorky vybrúsené rovnako pomocou zariadenia 

Saphir 250 A2-ECO. Postupne boli použité rovnaké zrnitosti brúsnych papierov, ako v prípade 

vzoriek objemovej porozity. Jedna z dvojice vzoriek bola vybrúsená v rovine YZ (viď obr. 4-3 

(a) – žltá rovina) a druhá v rovine XY (viď obr. 4-3 (a) – modrá rovina).  

Porozita bola následne skúmaná pomocou optického mikroskopu Keyence VHX-700 v stave 

bez tepelného spracovania. Rovnako bola použitá funkcia „stitching“ a zväčšenie 300x. 

4.2.4 Mechanické vlastnosti v ťahu 

Ťahové vzorky boli vyrobené sústružením z valcových polotovarov, pričom sa jednalo o typ 

DIN 50125, Form "B" 6x30mm. Rovnaký typ vzoriek bol použitý aj pri zisťovaní 

mechanických vlastností v ťahu firmou SLM Solutions Group AG [10, 22]. Pri porovnávaní 

preto nie je potrebné brať do úvahy rozdiely v hodnotách spôsobené typom testovanej vzorky. 

Prídavok na priemere bol použitý z dôvodu možnej prítomnosti podpovrchovej porozity, ktorá 

by mohla ovplyvniť namerané hodnoty. SLM Solutions Group AG uvádza, že vzorky boli pred 

testovaním obrobené sústružením [10, 22]. Podmienky testovania boli teda v oboch prípadoch 

veľmi podobné.  

Ťahové skúšky v rámci tejto práce bola vykonané pomocou zariadenia Zwick/Roell Z250. 

Všetky ťahové skúšky v rámci tejto práce boli realizované v spolupráci s Ústavom 

materiálových věd a inženýrství (ÚMVI) FSI VUT v Brně. 

V prípade stavu bez tepelného spracovania boli vykonané ťahové skúšky na troch rôznych 

ťahových vzorkách (viď tab. 4-3). Sada vzoriek pre každý materiál bola vybraná podľa polohy 

na podložke tak, aby všetky nepochádzali z rovnakej oblasti podložky. 

Zisťovanie príčin odlišností u zliatiny 1.4542 

Vzhľadom k odlišnostiam v mechanických vlastnostiach ocele 1.4542 (viď Kap. 5.2.3) boli nad 

rámec zadania vykonané ďalšie experimenty s cieľom zistiť príčiny týchto javov. Pre odhalenie 

prípadných rozdielov v chemickom zložení použitého prášku a zložení deklarovanom 

výrobcom bola vykonaná analýza pomocou technológie EDS. Kontrolovaná bola tiež geometria 

častíc prášku. Bola tiež vykonaná fraktografická analýza lomovej plochy jednej z ťahových 

vzoriek.  
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Ďalším krokom bola výroba novej sady vzoriek. V tomto prípade však v horizontálnej polohe. 

Bolo postavených päť ťahových vzoriek, pričom každá s inými procesnými parametrami. Jedna 

zo vzoriek bola vyrobená podľa procesných parametrov udávaných výrobcom (viď tab. 4-4, 

vzorka číslo 3). U ostatných vzoriek bola zmenená hodnota výkonu laseru. Výsledné hodnoty 

hustoty energie (použitej pre výrobu jednotlivých vzoriek) sú uvedené v tab. 4-4. Cieľom tohto 

experimentu bolo predovšetkým vylúčenie použitia nesprávnych procesných parametrov pre 

výrobu vzoriek v rámci pôvodnej stavby a zároveň zmapovanie vplyvu hustoty energie na 

výsledné hodnoty mechanických vlastností v ťahu. 

tab. 4-4 Hustota energie použitá pre výrobu vzoriek pre zistenie príčin odlišností 1.4542 

Číslo vzorky 1 2 3 4 5 

Hustota energie (J/mm3) 53,6 59,5 65,5 71,4 77,4 

Zmena hustoty energie (%) -18,2 -9,1 Ref. +9,1 +18,2 

4.2.5 Magnetické vlastnosti 

Vzhľadom k širokému rozsahu testovania v rámci tejto práce merania prebiehali pomocou 

vlastného meracieho systému. Obvod vznikol v spolupráci s Odborom elektrotechniky na 

Ústave výrobných strojov, systémov a robotiky (ÚVSSR). V rámci tejto práce vznikol nový 

vyhodnocovací softvér v programovacom prostredí MATLAB. 

Pre účely merania elektromagnetických vlastností boli použité toroidné vzorky (viď obr. 4-4 

(a)), ktoré vyhovujú požiadavkám meracieho zariadenia Remagraph, keďže sa predpokladali 

následné overovacie merania. Vzorky boli vyrobené pomocou elektroiskrového drôtového 

rezania (tzv. drátorez) z otryskaného trubkového polotovaru. Hlavnou výhodou tejto 

technológie rezania je nízka miera tepelného ovplyvnenia okolitého materiálu. Okrem toho sa 

tiež vyznačuje veľmi malým úbytkom materiálu, v dôsledku čoho je možná výroba väčšieho 

množstva toroidných vzoriek, v porovnaní s inými technológiami. Po delení toroidov 

nasledovalo ultrazvukové čistenie povrchu. 

Rozmery jednotlivých vzoriek boli merané pomocou digitálneho posuvného meradla. 

Zisťované boli rozmery priečneho rezu toroidom (ozn. a, b) a vonkajší priemer toroidu D. 

Prebehlo vždy osem meraní v rôznych miestach pre každý zo spomínaných rozmerov. 

Namerané hodnoty boli zaznamenané a boli vypočítané aritmetické priemery jednotlivých 

rozmerov a následne aj rozmery potrebné pre ďalšie výpočty. Konkrétne sa jedná o strednú 

dĺžku železa lFe a plochu priečneho prierezu SFe. 
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Okrem rozmerov bola zisťovaná aj hmotnosť jednotlivých vzoriek a to pomocou presnej 

elektronickej váhy TScale QHW++ s rozlíšením až 0,2 g. Merania pre jednotlivé vzorky boli 

opakované päťkrát a následne bol vypočítaný ich aritmetický priemer, ktorý bol použitý pri 

výpočte merných strát v železe. 

Každá toroidná vzorka bola následne obalená kaptonovou (polyamidovou) páskou, ktorá 

predchádzala mechanickému poškodeniu izolačnej vrstvy sekundárneho vinutia v kontakte 

s hranami toroidu, ktoré by mohlo spôsobiť skrat. Na pásku bolo ručne navinuté sekundárne 

(resp. snímacie) vinutie s približne 240 závitmi, pozostávajúce z medeného drôtu 

s poluretanovým lakom o priemere 0,4 mm. Nasledovala ďalšia vrstva kaptonovej pásky, ktorá 

v tomto prípade predchádzala hlavne skratu medzi závitmi primárneho a sekundárneho vinutia. 

Nakoniec bolo navinuté primárne (resp. napájacie) vinutie, ktoré sa skladalo z približne 115 

závitov z rovnakého typu drôtu, avšak o priemere 0,8 mm. Počty závitov jednotlivých vinutí 

pre každú vzorku boli zaznamenané pre ďalšie výpočty. 

Poslednou časťou prípravy vzoriek bolo meranie odporu primárneho vinutia, ktorý je potrebný 

pre neskorší výpočet merných strát v železe. Merania prebehli pomocou presného ohmmetru 

BK Precision 2841. 

Jednotlivé merania elektromagnetických vlastností boli vykonané pomocou meracieho obvodu 

(viď obr. 4-4 (b)). Zapojenie meracieho obvodu vychádzalo zo schémy zapojenia v bakalárskej 

práci [39], viď Kap. 2.7.1. Merané boli signály prúdu a napätia na primárnom vinutí a napätia 

na sekundárnom vinutí pomocou osciloskopu Vitrek PA900. 

 

 

obr. 4-4 Geometria toroidnej vzorky (a) a schéma obvodu pre meranie magnetických vlastností (b) 

(a) (b) 
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Po zapojení vzorky do obvodu bolo spustené striedavé napájanie o sieťovej frekvencii 50 Hz. 

Efektívna hodnota prúdu na primárnom vinutí bola z nuly zvýšená na najvyššiu hodnotu 

krátkodobo prípustnú pre použitý transformátor TBC 32541 – 0076. Táto hodnota bola po 

konzultácii stanovená na približne 30 A. Po dosiahnutí danej hodnoty bol zaznamenaný krátky 

úsek signálov. Následne bol prúd plynulo znížený na nulovú hodnotu a došlo k demagnetizácii 

vzorky a následne k odpojeniu zdroja striedavého napätia.  

Úsek signálu bol uložený vo forme súboru s oddeľovačmi (formát .csv) na prenosný USB disk. 

Pomenovanie súboru je vzhľadom ku funkcii vyhodnocovacieho programu ideálne v tvare 

číslice (napr. „1.csv“). Po vychladnutí vzorky bolo meranie opakované pre ďalšiu 

z naplánovaných efektívnych hodnôt prúdu v rozmedzí 0 až 30 A. Súbor bol znova uložený na 

prenosný disk (ideálne rovnako pod číselným pomenovaním). Tento postup sa opakuje až do 

dokončenia všetkých naplánovaných meraní. Pre následné vyhodnotenie nie je dôležité poradie 

meraní vzhľadom k ich pomenovaniu. 

V prípade feromagnetického materiálu bol zvolený interval 2-30 A, pričom v rozsahu 2-

8 A boli zvolené intervaly po cca 1 A, v prípade druhej časti rozsahu (8 – 15 A) je boli použité 

širšie intervaly (cca 2 A) a zvyšok rozsahu intervaly približne 3 A. Užšie intervaly v prvej časti 

sú vhodné z pohľadu vyššej krivosti krivky prvotnej magnetizácie, ktorá vzniká po vyhodnotení 

spojením všetkých meraní. Po vyhodnotení je možné doplniť merania v miestach, kde je ich 

nedostatočné množstvo a vyhodnotenie následne opakovať. Popísané odporúčania sú platné pre 

zliatinu 1.4542. 

Meranie pomocou striedavého prúdu bolo vybrané na základe podstatne nižšej technickej 

náročnosti v porovnaní s meraním jednosmerným prúdom. Následným vyhodnotením sú tak 

zisťované dynamické charakteristiky materiálov. Tie sa však v značnej miere blížia 

charakteristikám statickým, ktoré sú typické pre merania pomocou jednosmerného prúdu a to 

vďaka nízkej frekvencii použitého striedavého prúdu (50 Hz). V rámci navrhovaného systému 

bolo rozhodujúce hlavne porovnanie magnetických vlastností jednotlivých materiálov 

v rôznych stavoch tepelného spracovania. 

Po samotnom meraní nasledovalo vyhodnotenie pomocou programu vytvoreného v rámci tejto 

práce v  prostredí MATLAB. Umožňuje vyhodnotenie výsledkov rozdielnym postupom pre 

paramagnetické a pre feromagnetické materiály. Pred samotným spustením je potrebné 

umiestiť súbory s meraniami (.csv) a súbor s podrobnosťami o vzorkách (.xlsx) v rovnakej 

zložke ako samotný program. Podrobnosti o vyhodnocovaní pomocou tohto programu 

a o výpočtoch jednotlivých závislostí a charakteristík sú uvedené viď Príloha 7. 
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Všetky hodnoty remanentnej indukcie Br koercívnej intenzity Hc v rámci tejto práce boli 

interpolované pre H = 35 kA/m, ak nie je uvedené inak. Hodnoty relatívnej permeability ocele 

1.4404 boli určené pre tri najvyššie dosiahnuté hodnoty H (približne 27 až 42 kA/m), za účelom 

zvýšenia presnosti merania. Meranie napätia na sekundárnom vinutí tak bolo možné s najnižšou 

chybou. V stave bez tepelného spracovania boli analyzované dve toroidné vzorky pre každú 

z ocelí. 

4.3 Test 2 – Postup rozpúšťacieho žíhania 

Boli vybrané dva postupy rozpúšťacieho žíhania (viď tab. 4-5). Tento test mapoval mechanické 

vlastnosti v ťahu a magnetické vlastnosti jednotlivých ocelí v stavoch po žíhaní podľa 

postupov, viď tab. 4-5. Jednalo sa o postupy žíhania, ktoré sa líšili spôsobom chladenia. 

Parametre jednotlivých postupov boli navrhnuté s ohľadom na analýzu súčasného stavu 

poznania (viď Kap. 3.2). 

tab. 4-5 Prehľad postupov tepelného spracovania v rámci Testu 2 

Označenie postupu SA(A) SA(O) 

Typ tep. spracovania Rozpúšťacie žíhanie Rozpúšťacie žíhanie 

Teplota 1040 °C 1040 °C 

Výdrž 02:00 02:00 

Chladenie Vzduch Olej 

Na základe analýzy rešerše a tiež výsledkov ťahových skúšok ocele 1.4542 v stave bez 

spracovania (nízka hodnota ťažnosti, viď Kap. 5.2.3) nebol v rámci tohto experimentu skúmaný 

vplyv vodného chladenia. Pre oceľ 1.4542 totiž nie je takto rýchle chladenie odporúčané. 

Porovnávaný bol preto vplyv chladenia na vzduchu a v oleji na výsledné magnetické 

a mechanické vlastnosti.  
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Použitý bol olej DURIXOL W72, ktorý bol zahriaty na spodnú hranicu svojej odporúčanej 

teploty použitia (50 °C). Tento olej predstavuje kompromis medzi rýchlosťami chladenia vo 

vode a na vzduchu. Valcové vzorky boli ponorené v smere osy a toroidné vzorky kolmo na 

svoju os, s cieľom obmedziť napätie vznikajúce pri ponáraní. Boli pritom spojené drôtom 

z ocele 1.4404. Po ponorení sa vzorky minútu pohybovali striedavo v rovnakom smere pre 

obmedzenie vzniku plynových bublín. Následne boli umiestené na vzduch o izbovej teplote. 

Druhá skupina (SA(A)) vzoriek bola na vzduch umiestená po uplynutí doby žíhania. Vzorky 

boli na vzduchu ponechané dostatočne dlhú dobu pre vyrovnanie ich teploty s teplotou 

okolitého vzduchu. 

Teplota vzduchu v miestnosti bola vždy kontrolovaná, aby dosahovala približne rovnakých 

hodnôt v prípade jednotlivých žíhaní a zároveň sa neblížila teplote martenzit finish Mf. Pre 

ohrev vzoriek bola použitá laboratórna pec LAC LH30/13. Toto zariadenie disponuje vlastným 

systémom regulácie teploty. Pre vyššiu presnosť bol použitý ďalší termočlánok, ktorý bol 

umiestený približne v strede pece a dotýkal sa spracovávaných vzoriek. Týmto spôsobom bolo 

zabezpečené, že teplota v žiadnej časti pece neklesla pod kritické hodnoty. Ohrev vsádzky na 

1040 °C trval vždy približne dve hodiny. 

V tab. 4-6 je možné vidieť prehľad počtu ťahových a toroidných vzoriek pre jednotlivé 

kombinácie materiálov a postupov tepelných spracovaní.  

tab. 4-6 Prehľad počtu vzoriek pre jednotlivé materiály a tepelné spracovania v rámci Testu 2 

Materiál 1.4542 1.4404 

Celkom 

Stav SA(A) SA(O) SA(A) SA(O) 

Ťahové vzorky 3 3 3 3 12 

Toroidné vzorky 1 2 1 2 6 
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4.3.1 Mechanické vlastnosti v ťahu 

Valcové polotovary boli vyrobené v rámci stavieb, viď Kap. 4.2.1. Výroba ťahových vzoriek 

a samotné ťahové skúšky prebiehali rovnako, ako v prípade stavu bez spracovania. Vzorky boli 

tepelne spracované pred obrobením. Jedna zo vzoriek z ocele 1.4542 v stave SA(A) bola 

vyrobená, ako DIN 50125, Form "B" 8x40mm. Táto chyba by však nemala predstavovať 

výraznejšiu odchýlku, keďže sa rozmery daných vzoriek líšia len vo veľmi malej miere. Pri 

ťahovej skúške ďalšej zo vzoriek z ocele 1.4542 v stave SA(A) bolo potrebné test zastaviť 

a následne pokračovať. Po konzultácii boli hodnoty Rp0,2 a ťažnosti A označené, ako nevalidné. 

Každá z charakteristík tak predstavuje aritmetický priemer z minimálne dvoch ťahových 

skúšok. Sada vzoriek pre každú kombináciu materiálu a spracovania bola vybraná podľa polohy 

na podložke tak, aby všetky nepochádzali z rovnakej oblasti podložky. 

4.3.2 Magnetické vlastnosti 

Toroidné polotovary boli tepelne spracované. Následne prebehlo odstránenie vrstvy oxidov 

abrazívnym otryskávaním pomocou korundu. Povrch bol následne očistený pomocou 

ultrazvukového čistenia v etanole. Meranie a vyhodnocovanie výsledkov prebiehalo rovnako, 

ako v rámci Testu 1 (viď Kap. 4.2.5). Bola analyzovaná vždy jedna vzorka pre každý z 

materiálov v stave SA(A) a dve vzorky pre každý z materiálov v stave SA(O) (viď tab. 4-6). 

Výsledné hodnoty pre stav SA(O) zodpovedajú aritmetickému priemeru dvoch nameraných 

hodnôt. Rozdiel v počte vzoriek pre jednotlivé stavy spočíva v rýchlejšom zvládnutí prípravy 

vzoriek, čo umožnilo zvýšenie počtu vzoriek pre jednotlivé kombinácie v neskorších fázach 

testovaní. 

V rámci meraní pomocou meracieho obvodu sa nepodarilo dosiahnuť saturáciu ocele 1.4542 

a nebolo teda možné určiť saturačnú indukciu Bs. Saturačná indukcia Bs predstavuje hodnotu 

magnetickej indukcie B po ktorej presiahnutí sa ďalším zvyšovaním intenzity magnetického 

poľa H zvyšuje magnetická indukcia B podľa konštanty µ0 a teda permeability vákua. Inými 

slovami má ďalší vývoj závislosti B na H lineárny charakter so smernicou rovnou µ0. Smernicu 

krivky v konkrétnom bode udáva dotyčnica v tomto bode. Smernica dotyčnice vztiahnutá 

k permeabilite vákua sa nazýva diferenciálna relatívna permeabilita µrd a od bodu saturácie má 

so zvyšujúcou sa intenzitou magnetického poľa hodnotu 1. Pre účely približného porovnania 

saturačnej indukcie medzi jednotlivými tepelnými spracovaniami bola vypočítaná 

charakteristika B(µrd = 10), ktorá popisuje magnetickú indukciu v bode, kde sa diferenciálna 

relatívna permeabilita rovná 10. Inými slovami má dotyčnica ku krivke prvotnej magnetizácie 

v tomto bode 10krát vyššiu smernicu. 
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4.4 Test 3 – Postup precipitačného vytvrdzovania 

Tento test bol zameraný na zmapovanie mechanických a magnetických vlastností jednotlivých 

ocelí po vybranom postupe žíhania a následných rôznych postupoch precipitačného 

vytvrdzovania. Postup žíhania bol vybraný v rámci Testu 2 a následne bol použitý pre všetky 

vzorky v rámci Testu 3. Po žíhaní nasledovalo precipitačné vytvrdzovanie podľa dvoch rôznych 

postupov, ktoré sa navzájom líšili teplotou a výdržou (viď tab. 4-7). Postupy precipitačného 

vytvrdzovania boli vybrané na základe analýzy rešerše (viď Kap. 3.2). 

 

 

tab. 4-7 Prehľad postupov tepelného spracovania v rámci Testu 3 

Označenie postupu H480 H580 

Typ tep. spracovania 1 Rozpúšťacie žíhanie 

Teplota 1 Podľa vybraného postupu žíhania v Teste 2 

Výdrž 1 Podľa vybraného postupu žíhania v Teste 2 

Chladenie 1 Podľa vybraného postupu žíhania v Teste 2 

Typ tep. spracovania 2 Precipitačné vytvrdzovanie Precipitačné vytvrdzovanie 

Teplota 2 480 °C 580 °C 

Výdrž 2 01:00 04:00 

Chladenie 2 Vzduch Vzduch 

V tab. 4-8 je možné vidieť prehľad počtu ťahových a toroidných vzoriek pre jednotlivé 

kombinácie materiálov a postupov tepelných spracovaní. 

tab. 4-8 Prehľad počtu vzoriek pre jednotlivé materiály a tepelné spracovania v rámci Testu 3 

Materiál 1.4542 1.4404 

Celkom 

Stav H480 H580 H480 H580 
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Ťahové 

vzorky 
3 3 3 3 12 

Toroidné 

vzorky 
2 2 2 2 8 

4.4.1 Mechanické vlastnosti v ťahu 

Valcové polotovary boli vyrobené v rámci stavieb, viď Kap. 4.2.1. Výroba ťahových vzoriek 

a samotné ťahové skúšky prebehli rovnako, ako tomu bolo v stave bez spracovania (viď Kap. 

4.2.4). Vzorky boli tepelne spracované pred obrobením. Ako v stave H480, tak aj v stave H580 

boli pre každú zliatinu vykonané tri ťahové skúšky (viď tab. 4-8) s výnimkou ocele 1.4404 

v stave H480. Počas ťahovej skúšky jednej zo vzoriek sa vyskytli problémy a skúška nebola 

dokončená. Každá vzorka v sade pre danú kombináciu materiálu a stavu bola vybraná 

s ohľadom na jej polohu na podložke pri výrobe tak, aby všetky nepochádzali z rovnakej 

oblasti. Výsledné hodnoty charakteristík predstavujú aritmetický priemer z troch meraní. 

4.4.2 Magnetické vlastnosti 

Toroidné polotovary boli tepelne spracované. Následne prebehlo odstránenie vrstvy oxidov 

abrazívnym otryskávaním pomocou korundu. Povrch bol následne očistený pomocou 

ultrazvukového čistenia v etanole. Analýza magnetických vlastností prebehla v súlade 

s postupom popísaným vyššie (viď Kap. 4.2.5). Pre každú kombináciu materiálu a stavu boli 

vykonané dve analýzy (viď tab. 4-8). Výsledné hodnoty teda zodpovedajú aritmetickému 

priemeru hodnôt získaných v rámci dvoch meraní. 

Na základe výsledkov získaných pomocou meracieho obvodu, kedy obe oceli vykazovali veľmi 

podobné vlastnosti po oboch postupoch precipitačného vytvrdzovania (viď tab. 5-6, tab. 5-7 a 

tab. 5-9), boli vykonané (v spolupráci s Akadémiou věd ČR) merania pomocou prístroja 

Remagraph-Remacomp C710 v stavoch AB, H480 a H580. Meraná bola jedna vzorka 

v každom zo stavov. V prípade ocele 1.4542 boli vykonané dve merania pomocou 

jednosmerného prúdu do maximálnej hodnoty intenzity magnetického poľa Hmax = 6000 a 

8000 A/m. V prípade ocele 1.4404 sa jednalo o magnetizáciu jednosmerným prúdom do 

Hmax = 8000 A/m. Tieto merania mali za cieľ upresniť výsledky získané pomocou meracieho 

obvodu, pri použití striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz. 
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4.5 Test 4 – Multimateriálová výroba 

Test je zameraný na overenie vyrobiteľnosti multimateriálových komponentov z vybraných 

ocelí a mapuje tiež kvalitu rozhrania medzi zliatinami.  

4.5.1 Procesné parametre 

Objem jednotlivých materiálov bol vyrobený pomocou rovnakých procesných parametrov, ako 

v rámci Stavby 1 (1.4542) a Stavby 2 (1.4404). Jedná sa o parametre odporúčané pre jednotlivé 

materiály výrobcom použitého zariadenia SLM 280HL. 

Na základe predpokladu nedostatočnej hustoty energie pre roztavenie pasívnej vrstvy oxidov 

na povrchu ocele v dolnej časti (viď Kap. 3.2), bola navrhnutá sada procesných parametrov pre 

výrobu prvých dvoch vrstiev ocele 1.4404 (viď tab. 4-9). Zmeny voči odporúčaným 

parametrom pre oceľ 1.4404 konkrétne nastali v dvoch parametroch: rýchlosť skenovania 

a výkon laseru. Zmenou týchto parametrov sa mení hustota energie v miesta tavenia. Na základe 

analýzy rešerše vznikol predpoklad, že odporúčané procesné parametre nedokážu zabezpečiť 

dostatočne vysokú hustotu energie pri tavení materiálu na rozhraní (viď Kap. 3.2). Z tohto 

dôvodu je najnižšia hodnota hustoty energie v rámci sady určená odporúčanými procesnými 

parametrami. Sada obsahuje 10 rôznych kombinácií procesných parametrov. Jedna polovica je 

vyrobená s vyššou rýchlosťou skenovania (odporúčaná pre objemový materiál) a druhá 

s nižšou. V rámci každej polovice je použitých päť rôznych výkonov laseru. Šípka (viď tab. 

4-9) zobrazuje zvyšovanie výkonu v rámci danej polovice. Zmena hustoty energie popisuje 

o koľko percent sa zvýšila hustota energia po zmene parametrov. 

tab. 4-9 Procesné parametre pre výrobu prvých dvoch vrstiev ocele 1.4404 v rámci Testu 4 

Vzorka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Výkon laseru (W)   

Hustota energie (J/mm3) 65,5 71,4 77,4 83,3 89,3 76,4 83,3 90,3 97,2 104,2 

Zmena hustoty energie (%) Ref. +9,1 +18,2 +27,3 +36,4 +16,7 +27,3 +37,9 +48,5 +59,1 
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Číslom 1 sú označené vzorky, u ktorých boli na výrobu rozhrania použité rovnaké parametre, 

ako na výrobu objemu oboch materiálov. Najvyššia použitá hustota energie bola až o 

takmer 60 % vyššia, ako hustota energie odporúčaná výrobcom zariadenia. Vzhľadom 

k výsledkom merania objemovej porozity ocele 1.4404 (viď Kap. 5.2.1) bola skenovacia 

stratégia upravená tak, aby bola celá oblasť v rámci jednej vzorky tavená v jednom kroku. 

4.5.2 Výroba polotovarov 

V rámci tohto testu boli vyrobené polotovary v tvare kvádra o rozmeroch 10 x 10 x 7 mm. 

Polotovary boli vyrobené priamo na podložku a do výšky štyroch milimetrov pozostávajú zo 

zliatiny 1.4542. Po dokončení spodnej časti bol prebytočný prášok (oceľ 1.4542) odstránený a 

komora výrobného zariadenia bola vyčistená. Rovnako tak nanášacie zariadenie, ktoré bolo 

následne naplnené práškom oceli 1.4404. Týmto práškovým materiálom boli naplnené tiež 

priestory medzi jednotlivými polotovarmi a následne pokračovala stavba. Zo zliatiny 1.4404 

boli vyrobené zvyšné tri milimetre výšky polotovarov, čím vznikli hotové kvádre o rozmeroch 

10 x 10 x 7 mm. Celá stavba pozostávala z dvadsiatich multimateriálových polotovarov (viď 

obr. 4-5 (a)). Zelenou šípkou je zobrazený smer prúdenia inertnej atmosféry a nanášanie prášku 

prebiehalo v kolmom smere. Polotovary boli natočené o uhol 7° voči nanášaciemu britu za 

účelom obmedziť namáhanie britu a  odstrániť riziko chýb spôsobených náhlym narážaním 

britu do steny polotovarov. 

  

obr. 4-5 Stavba multimateriálových vzoriek (a) a schéma jednotlivých meraní mikrotvrdosti (b) 

(a) (b) 
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Každý z vyrobených polotovarov bol, po oddelení od podložky, rozrezaný za pomocou 

automatickej presnej píly Brilliant 220 od firmy ATM Qness GmbH. Vďaka použitiu 

intenzívneho chladenia a pomalého posuvu pri rezaní je možné zanedbať tepelné ovplyvnenie 

materiálu. Vzorky označené písmenom X boli následne spracované postupom H480, vzorky 

s označením Y boli spracované podľa H580 a vzorky s označením Z boli ponechané v stave 

bez spracovania (viď obr. 4-5 (a)). Tieto spracovania boli vybrané na základe výsledkov Testov 

1, 2 a 3 (viď Kap. 5). Cieľom je porovnanie vplyvu jednotlivých postupov na kvalitu rozhrania 

a tiež zmapovanie ich vplyvu na mikrotvrdosť jednotlivých materiálov. 

Vzorky boli následne zalisované a automaticky vybrúsené pomocou zariadenia Saphir 250 A2-

ECO od firmy ATM Qness GmbH. Plocha vzniknutá rozrezaním vzoriek bola brúsená 

pomocou brúsnych papierov s nasledujúcimi zrnitosťami: P320, P600, P800, P1200, P2500 

a P4000. Vzorky bez spracovania (AB) boli následne leštené pomocou pasty s časticami 

o veľkosti 3 µm.  

4.5.3 Skúmanie kvality rozhrania pomocou optického mikroskopu 

Nasledovalo fotenie rozhrania pomocou digitálneho optického mikroskopu Keyence VHX-700 

a Olympus SZX7. Jednotlivé fotografie boli porovnávané a následne boli vyhľadávané 

prípadné zmeny kvality rozhrania v porovnaní s objemovými materiálmi z jednotlivých zliatin. 

V rámci skúmania kvality rozhrania pomocou optického mikroskopu nebol pozorovaný 

zvýšený obsah porozity, ani iné kvalitatívne rozdiely medzi rozhraniami s odlišnými 

procesnými parametrami, ani v porovnaní s objemovým materiálom (viď Kap. 5.5.1). Na 

základe tohto zistenia boli vykonané skúšky mikrotvrdosti na vzorkách s označením „1“, 

u ktorých boli na výrobu rozhrania použité rovnaké procesné parametre, ako v prípade 

jednotlivých ocelí. Celkovo sa teda jednalo o tri vzorky s rovnakými procesnými parametrami 

rozhrania a odlišnými tepelnými spracovaniami. Povrch vzoriek bol mierne naleptaný, pre 

presnejšiu identifikáciu rozhrania počas merania. Na leptanie bolo použité leptadlo „marble“ 

(HCl 243ml; etanol 236,3 ml; CuSO4 + H2O 47,24 g). Leptanie vzoriek prebehlo v spolupráci 

s ÚMVI FSI VUT v Brně. Vzorky boli následne opakovane pozorované pomocou digitálneho 

optického mikroskopu Keyence VHX-700. 



71 

 

4.5.4 Mikrotvrdosť rozhrania 

Všetky merania mikrotvrdosti prebehli v spolupráci s ÚMVI FSI VUT v Brně a to pomocou 

tvrdomeru Qness Q10 A. Na obr. 4-5 (b) je možné vidieť schématické zobrazenie všetkých 

troch meraní mikrotvrdosti. Prerušovanou čiarou je zobrazené rozhranie. Tmavšou farbou je 

zobrazená oceľ 1.4542 (v spodnej časti) a svetlejšou oceľ 1.4404. Pre lepšiu predstavu je 

znázornená veľkosť odtlačkov pomerovo blízka reálnej veľkosti odtlačkov. Rozmery sú 

uvedené v µm a spodná časť obrázku je orezaná. 

Vykonané bolo prvé meranie (viď obr. 4-5 (b), modrá) s celkovo 15 bodmi. Body boli 

rovnomerne umiestené na úsečke kolmej ku rozhraniu, ktorej dĺžka bola 3 mm. Stred úsečky 

(8. bod) bol umiestený priamo do rozhrania. Merania teda zasahovali približne 1,5 mm do 

každého z materiálov. Jednotlivé body boli teda navzájom vzdialené približne 214 µm. Meraná 

bola hodnota mikrotvrdosti podľa Vickersa so zaťažením 300 g (HV 0.3). Toto meranie 

poskytlo predstavu o hodnote mikrotvrdosti jednotlivých materiálov. 

Nasledovalo druhé meranie (viď obr. 4-5 (b), červená), pri ktorom bolo použité zaťaženie 100 g 

(HV 0.1). Vybrané bolo na základe zmeranej mikrotvrdosti v rámci predchádzajúceho merania 

(veľkosti odtlačku) a potrebnej vzdialenosti jednotlivých bodov. V rámci tohto merania boli 

jednotlivé body na úsečke vzdialené 200 µm. Jednalo sa o 9 meraní a celková dĺžka úsečky bola 

teda 1,6 mm. Úsečka zvierala s rozhraním uhol 23° a vzdialenosť jednotlivých bodov od 

rozhrania sa zvyšovala o približne 78 µm. Posledný bod v rámci každého materiálu bol teda 

vzdialený asi 313 µm od rozhrania. Cieľom tohto merania bolo upresnenie hrúbky rozhrania. 

Tretie meranie (viď obr. 4-5 (b), zelená) malo za cieľ ďalej upresniť výsledky druhého merania, 

keďže hrúbka rozhrania dosahovala veľmi nízkych hodnôt. V rámci tohto merania boli ručne 

umiestené body, ktoré približne ležali na úsečke. Konce tejto úsečky ležali približne v rovnakej 

vzdialenosti od rozhrania, ako dva najbližšie body z druhého merania. Jednalo sa celkovo o 7 

bodov, ktoré boli rovnomerne rozmiestené v kolmej vzdialenosti od rozhrania asi ± 78 µm. 

Vzdialenosť jednotlivých bodov od rozhrania sa teda zvyšovala o približne 26 µm. 
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5 VÝSLEDKY 

Kapitola sa zaoberá popisom a analýzou výsledkov získaných v rámci diplomovej práce. 

5.1 Analýza distribúcie častíc 

Hodnoty predstavujú priemery častíc prislúchajúce daným percentuálnym kumulatívnym 

hodnotám (10, 50 a 90 %). Maximálne 10 % častíc prášku má teda priemer menší, ako D10 

a maximálne 10 % častíc väčší, ako D90. Analogicky platí aj pre hodnotu D50, ktorá teda zároveň 

predstavuje medián. V rámci testovania ocele 1.4542 prebehli dve merania distribúcie častíc. 

Distribúcia častíc oboch práškov vykazuje Gaussovo rozloženie. 

tab. 5-1 Výsledky analýzy distribúcie častíc 

Materiál 1.4404 1.4542 

D10 (µm) 31,6 23,0 21,7 

D50 (µm) 36,4 32,1 30,5 

D90 (µm) 41,8 45,1 43,1 

Aritmetický priemer ± smerodajná odchýlka (µm) 36,5 ± 3,4 33,4 ± 9,3 31,6 ± 8,8 

Hodnota D10 pre oceľ 1.4404 je vyššia ako pre oceľ 1.4542. Mohlo by dochádzať ku 

nedostatočnému vyplneniu priestorov medzi väčšími časticami a tým k nižšej hustote vrstvy 

prášku. Výsledkom by mohol byť zvýšený obsah porozity. Na druhej strane je tak pomerne 

nízke riziko tvorenia zhlukov prášku z extrémne jemných častíc. Tento jav môže mať rovnako 

za následok zvýšenie obsahu porozity, ak je obsah takýchto častíc príliš vysoký. Použitý prášok 

bol určený na výrobu s výškou vrstvy 50 µm, pre ktorý je hodnota D10 dostatočne nízka. 

Pomerne nízka hodnota D90 je spôsobená opakovaným používaním a presievaním daného 

prášku, čím došlo k odstráneniu väčších frakcií. Hodnota D90 by však zároveň nemala 

presiahnuť hodnotu výšky vrstvy. Vďaka tomu je totiž možné predpokladať, že nebude 

dochádzať k nadmernému tvoreniu rýh (veľkými časticami) v práškovej vrstve pri roztieraní 

nanášacím britom. Ďalším problémom pri nesplnení by mohla byť nedostatočná hustota energie 

pre roztavenie veľmi veľkých kovových častíc. Tento práškový materiál je na základe zistenej 

distribúcie častíc vhodný pre výrobu s výškou vrstvy 50 µm pomocou technológie SLM. Preto 

bol ďalej používaný na výrobu v rámci tejto práce. 
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Oceľ 1.4542 dosahuje mierne vyšších hodnôt D90 ako zliatina 1.4404. Zároveň však splňuje 

podmienku, že je nižšia ako výška vrstvy. Tento práškový materiál zároveň dosahuje nižších 

hodnôt D10, na základe čoho by mohlo dochádzať k vyššej výslednej hustote práškovej vrstvy 

v porovnaní s oceľou 1.4404. Distribúcia tohto prášku približne zodpovedá hodnotám 

uvádzaným výrobcom v príslušnom certifikáte obdržanom pri jeho nákupe. Distribúcia prášku 

zodpovedá požiadavkám na výrobu s výškou vrstvy 50 µm pomocou technológie SLM. Na 

základe popísaných skutočností bol prášok ďalej používaný v rámci práce na výrobu 

polotovarov. 

5.2 Test 1 – Bez tepelného spracovania 

Test bol zameraný na zmapovanie materiálových, mechanických a magnetických vlastností 

jednotlivých ocelí po aditívnej výrobe. Polotovary pre Test 1 boli vyrobené podľa Kap. 4.2.1. 

5.2.1 Objemová porozita 

V tab. 5-2 je uvedená priemerná plocha otvorov a percentuálny obsah porozity v jednotlivých 

zliatinách. Pre porovnanie je v tab. 5-2 možné vidieť obsah uvádzaný výrobcom zariadenia pre 

jednotlivé materiály. Obe zliatiny dosiahli veľmi nízkych hodnôt obsahu porozity. V prípade 

ocele 1.4404 výsledný obsah tvoril iba približne 40 % z maximálnej hodnoty udávanej 

výrobcom a v prípade 1.4542 to bolo dokonca iba 15 %. 

tab. 5-2 Objemová porozita vzoriek [10, 22] 

Materiál Priemerná plocha pórov (µm2) Obsah porozity (%) Obsah porozity (SLM Solutions) (%) [10, 22] 

1.4404 23,6 0,159 ≤ 0,4 

1.4542 12,09 0,076 ≤ 0,5 
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V prípade ocele 1.4404 bola pozorovaná pravidelnosť v umiestení porozity vo vodorovnej 

rovine. Dôvodom je pravdepodobne použitá stratégia tlače. Pri použití stratégie „stripes“ totiž 

prebieha skenovanie jednej vrstvy jedného komponentu postupne po menších oblastiach. 

V miestach spojovania týchto oblastí však môže dochádzať k prehrievaniu alebo naopak 

nedostatočnému ohrevu materiálu, čoho výsledkom je zvýšený obsah porozity. Jav by bolo 

možné potlačiť zvýšením hodnoty parametru „stripe length“. Tým by došlo ku zväčšeniu oblasti 

tavenej jedným ťahom. Pri dostatočne vysokej hodnote tohto parametru by sa celý prierez 

(okrem vonkajších stien) telesa skenoval v rámci jedného kroku. 

5.2.2 Tenkostenná porozita 

Na obr. 5-1 (a) je možné vidieť fotografiu výbrusu (v rovine XY) ocele 1.4404 a na obr. 5-1 

(b) ocele 1.4542. Do fotografie boli približne umiestené vizualizácie dráh laseru. Rozmery, 

poloha ani natočenie digitálnej predlohy nie sú totožné s fotografiou. V dôsledku ručného 

brúsenia nie je rovina výbrusu presne rovnobežná s rovinou stavebnej podložky. Červená čiara 

značí obvodovú dráhu laseru (tzv. border), žltá farba označuje kontúrové dráhy laseru (tzv. fill 

contour) a dráhy výplne (tzv. hatch). Kontúrové dráhy sú pritom umiestené sústredne 

s obvodovými. Biela čiara v pravom hornom rohu každej z fotografií značí dĺžku 1 mm. 
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obr. 5-1 Výbrus tenkých stien v rovine XY s digitálnou predlohou pre oceľ 1.4404 (a) a 1.4542 (b) 

Brit nanášacieho zariadenia mal orientáciu rovnobežnú s dlhšími stranami tenkých stien 

a pohyboval sa v smere kolmom na steny. Jednalo sa teda o najmenej vhodné natočenie vzoriek 

vzhľadom k pohybu britu. Smer prúdenia inertnej atmosféry bol zhora nadol. Steny mali hrúbku 

postupne 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 a 1 mm. Na obr. 5-2 je vidieť prehľad obsahov porozity pre 

jednotlivé materiály, hrúbky stien a roviny, v ktorých merania prebiehali. 
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obr. 5-2 Obsah porozity v tenkých stenách o rôznej hrúbke pre jednotlivé materiály a roviny 

Z obr. 5-1 je zjavné, že stena s hrúbkou 0,2 mm bola v oboch prípadoch tvorená iba jednou 

obdĺžnikovou obvodovou dráhou laseru, ktorej dve najdlhšie strany v prípade ocele 1.4542 

takmer splývali v jednu. U ocele 1.4404 však vzdialenosť dráh taktiež nedosahovala bežnej 

vzdialenosti obvodových dráh, čo je zjavné pri porovnaní s ostatnými digitálnymi predlohami. 

V dôsledku toho dochádzalo k tzv. remeltingu, a teda opakovanému taveniu materiálu. To 

predstavuje jeden z dôvodov takmer nulového obsahu porozity v stenách o hrúbke 0,2 mm (viď 

obr. 5-2). U takto nízkej hrúbky steny má však veľký vplyv na funkčnosť výsledná drsnosť 

povrchu, ktorej hodnota môže porovnateľná s hrúbkou samotnej steny. Drsnosť povrchu tiež 

ovplyvnila výsledky merania porozity, pretože plocha použitá pre jej meranie bola značne 

obmedzená. Tento fakt predstavuje druhú z dvojice príčin takmer nulového obsahu porozity 

v prípade hrúbky steny 0,2 mm.  

Na obr. 5-1 je možné vidieť, že rozmerová presnosť u najtenšej steny bola zjavne vyššia u ocele 

1.4404, čo pravdepodobne súviselo s takmer úplným splynutím dráh u druhej zo zliatin. 

Najtenšie pozorované miesto steny v rovine XY u ocele 1.4542 má hrúbku 176 µm. Táto 

hodnota je však ovplyvnená rovnobežnosťou roviny výbrusu a roviny stavebnej podložky.  

V rovine YZ bola v najtenšom mieste nameraná hodnota 104 µm. Tieto hodnoty však 

nezodpovedajú hrúbkam kolmým k rovine súmernosti. Pre výrobu takto tenkých stien by bola 

v prípade ocele 1.4542 potrebná úprava procesných parametrov. 
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V prípade stien o hrúbke 0,4 mm sa digitálna predloha skladala z dvoch obvodových dráh a je 

možné vidieť, že výskyt porozity bol najvyšší približne v rovine súmernosti stien a teda 

uprostred vnútornej dráhy (viď obr. 5-1). Dlhšie strany sa prekrývali vo vyššej miere u ocele 

1.4542. Obsah porozity je v prípade tejto hrúbky stien veľmi nízky a len mierne prekračuje 

maximálne hodnoty udávané výrobcom pre porozitu objemových súčastí s výnimkou ocele 

1.4542 v rovine XY, ktorej obsah porozity bol nižší (viď obr. 5-2). Aj napriek tomu dosahovala 

oceľ 1.4542 v stene o hrúbke 0,4 mm vyšší obsah porozity v porovnaní s ostatnými stenami 

v oboch rovinách. 

Digitálna predloha steny o hrúbke 0,6 mm už okrem obvodových dráh obsahovala tiež výplňové 

a kontúrové dráhy (viď obr. 5-1). V miestach, kde dochádzalo k pretínaniu všetkých troch 

druhov dráh dochádza ku vytváraniu podpovrchovej porozity u objemových dielov. U tenkých 

stien, ktoré obsahujú všetky tri typy dráh, tvorí táto podpovrchová porozita značnú časť celého 

objemu steny. V dôsledku tohto javu je možné pozorovať výraznejšie zvýšenie obsahu porozity 

u ocele 1.4404 (viď obr. 5-2). U ocele 1.4542 sa naopak tento predpoklad nepotvrdil. 

V prípade stien o hrúbke 0,8 mm tvorí rozhranie dráh pomerne veľkú časť celého objemu, avšak 

podstatne menšiu, než v prípade hrúbky 0,6 mm. Oceľ 1.4542 v tomto prípade vykazuje takmer 

nulovú hodnotu porozity a u ocele 1.4404 sú hodnoty porovnateľné s porozitou stien o hrúbke 

0,4 mm. V rovine XY dokonca spĺňajú hodnoty udávané výrobcom pre objemovú porozitu (viď 

tab. 5-2). 

Steny o hrúbke 1 mm vykazovali v prípade ocele 1.4404 hodnoty porovnateľné s maximálnou 

hodnotou udávanou výrobcom pre objemové diely (viď tab. 5-2). U ocele 1.4542 boli hodnoty 

porozity takmer nulové. 

5.2.3 Mechanické vlastnosti v ťahu 

V tab. 13-5 sú číselne vyjadrené výsledky ťahových skúšok. Na obr. 5-3 je možné vidieť 

porovnanie dosiahnutých hodnôt zmluvnej medze klzu Rp0,2, pevnosti v ťahu Rm a ťažnosti 

A s hodnotami udávanými firmou SLM Solutions Group AG pre dané materiály v stave bez 

spracovania a hodnotami udávanými firmou AK Steel pre konvenčne vyrobený materiál 1.4542 

podrobený rozpúšťaciemu žíhaniu (1.4542 A (AK Steel)). 
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obr. 5-3 Mechanické vlastnosti v ťahu v stave bez spracovania (resp. KV žíhaných materiálov) [10, 20, 22] 

Na obr. 5-3 je možné pozorovať, že všetky hodnoty namerané pre oceľ 1.4404 sú veľmi blízke 

hodnotám dostupným v materiálovom liste. Hodnoty zmluvnej medze klzu Rp0,2 a pevnosti v 

ťahu Rm sa líšili iba o približne 4 a 8 % voči materiálovému listu SLM Solutions. Takáto 

odchýlka sa dá považovať za zanedbateľnú. 

V prípade ocele 1.4542 je možné považovať rozdiely Rp0,2 a Rm voči materiálovému listu za 

zanedbateľné a to aj napriek vyššej smerodajnej odchýlke Rm. Tá totiž tvorí iba 7 % 

z priemernej hodnoty. Problematický sa však môže zdať rozdiel ťažnosti A voči hodnote 

udávanej v materiálovom liste. Ak však porovnáme jej hodnotu so žíhaným konvenčne 

vyrobeným materiálom, tak sa rozdiel nezdá tak výrazný. Po aditívnej výrobe by však materiál 

mal vykazovať vyššie hodnoty ťažnosti A. Pre zistenie príčin tohto javu boli vykonané ďalšie 

experimenty. 

Zisťovanie príčin odlišností u zliatiny 1.4542 

Pomocou technológie EDS bol skontrolovaný obsah jednotlivých prvkov (Fe, Cr, Ni, Cu, Si, 

Nb a Mo) v použitom prášku 1.4542. Neboli zistené odlišnosti voči obsahu udávanému 

výrobcom [3]. Vďaka tomu bolo vylúčené použitie prášku s iným zložením. 

Okrem nižšie spomínaných analýz prebehla tiež kontrola použitých procesných parametrov a 

súboru so záznamom chybových hlásení počas stavby a snímkami jednotlivých vrstiev prášku 

po nanesení (tzv. log file), čím boli vylúčené ďalšie možné príčiny javov. Kontrolované bolo 

tiež umiestenie lomu v rámci jednotlivých ťahových vzoriek. K porušeniu každej zo vzoriek 

došlo v inom mieste. Je teda možné konštatovať, že za dané odlišnosti nie sú zodpovedné javy 

v rámci jednej konkrétnej vrstvy. 
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Okrem toho bol skúmaný tvar častíc použitého prášku. Na obr. 5-4 (a) je možné vidieť snímku 

z elektrónového mikroskopu, dokumentujúcu geometriu častíc. Takmer všetky častice 

vykazovali sférický tvar. Vďaka tomu mohli pri nanášaní prášku vznikať vrstvy s dostatočnou 

hustotou. Bola tak vylúčená ďalšia možná príčina odlišností. 

 

  

obr. 5-4 Snímka geometrie prášku (a), krehkej lomovej plochy (b) a porozity (c) 

Následne bola vykonaná fraktografická analýza lomovej plochy ťahovej vzorky. Väčšina 

lomovej plochy vykazovala tvárny lom. Vyskytovali sa tu však malé plochy vykazujúce krehký 

lom (viď obr. 5-4 (b)). Okrem toho sa tu vyskytovala aj tzv. lack of fusion porozita (viď obr. 

5-4 (c)). Tento typ porozity sa vyznačuje prítomnosťou neroztavených častíc prášku. Dôvodom 

je nedostatočná hustota energie pre úplné roztavenie vrstvy práčku v danom mieste. Pri 

následnom porovnaní s výbrusmi bola nájdená zhoda v geometrii a rozmeroch pórov. Na zvislej 

vybrúsenej ploche boli pozorované blízke dvojice pórov, ktoré boli spojené veľmi tenkou 

medzerou, pričom tvar a rozmery približne súhlasili s obr. 5-4 (c). Dôvodov vzniku môže byť 

okrem nedostatočne vysokej hustoty energie pri výrobe v danom mieste, tiež napríklad nízka 

pohltivosť prášku alebo rozostrenie ohniska laseru vplyvom prechodu cez splodiny vznikajúce 

pri výrobe. Takéto útvary môžu byť v malej miere bežne prítomné v materiáli vyrobenom 

pomocou technológie SLM. 

Vyrobená bola overovacia sada ťahových vzoriek (procesné parametre viď Kap. 4.2.4). Na obr. 

5-5 je možné vidieť porovnanie výsledkov a predpokladaných hodnôt pre vertikálnu (Z) 

a horizontálnu (XY) výrobu vzoriek podľa odporúčaných parametrov. 

Pri horizontálnej výrobe vzoriek došlo ku zníženiu zmluvnej medze klzu Rp0,2 a naopak ku 

zvýšeniu pevnosti v ťahu Rm. Podobný vývoj vykazovali dané charakteristiky aj podľa 

materiálového listu výrobcu, avšak v menšej miere. Hodnota ťažnosti A sa mierne zvýšila, no 

ani v tomto prípade nedosiahla hodnôt udávaných v materiálovom liste. Je však porovnateľná 

s hodnotou udávanou pre konvenčne vyrobený žíhaný materiál (viď obr. 5-3). 

(a) 

(b) (c) 
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obr. 5-5 Porovnanie výsledkov a očakávaných hodnôt mechanických vlastností v ťahu v polohe XY a Z [22] 

V prípade rôznych procesných parametrov boli dosiahnuté približne rovnaké hodnoty 

mechanických vlastností v ťahu, ako s odporúčanými parametrami (viď obr. 5-5). Napriek 

tomu bolo pozorované mierne zvyšovanie Rp0,2 (372 – 389 MPa) a znižovanie Rm (1252 – 1204) 

so zvyšujúcou sa hustotou energie. Je teda možné predpokladať, že pri použití vyššej hustoty 

energie by bolo možné dosiahnuť menej anizotropických vlastností výsledného materiálu. Pri 

takto nízkej zmene hustoty energie (±18,2 %) však nebola pozorovaná závislosť medzi 

ťažnosťou A a hustotou energie.  

Predpokladom je však, že úpravou procesných parametrov by bolo možné dosiahnuť vlastnosti 

udávané výrobcom. V rámci tejto práce je však skúmaný predovšetkým vplyv tepelného 

spracovania na výsledné vlastnosti. Pozorované rozdiely neovplyvňujú merania v rámci tejto 

práce vzhľadom na tomu, že ťahové skúšky vzoriek po rovnakom tepelnom spracovaní 

nevykazovali výraznejšie rozdiely. Rovnako pri meraní magnetických vlastností neboli 

pozorované výraznejšie rozdiely vo výsledkoch pre vzorky spracované rovnakým postupom. 

V rámci tejto podkapitoly boli nad rámec diplomovej práce analyzované možné príčiny 

odlišností. Ďalej budú skúmané v rámci nadväzujúceho výskumu. 
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5.2.4 Magnetické vlastnosti 

V tab. 5-3 je možné vidieť porovnanie magnetických vlastností jednotlivých ocelí vyrobených 

pomocou SLM s vlastnosťami konvenčne vyrobených ocelí. 

tab. 5-3 Porovnanie magnetických vlastností aditívne vyrobených ocelí s konvenčne vyrobenými [2, 12, 40, 41] 

Zdroj Materiál (výroba) Stav µr (-) µmax (-) H(µmax) (A/m) Br (T) Hc (A/m) 

- 1.4404 (AV) AB 1,70 ± 0,02 - - - - 

[2] 1.4404 (KV) 
- / A (1050 °C, 02:00, 

voda) 

1,250 / 

1,100 
- - - - 

[40] 1.4404 (KV) Všetky < 2,1 - - - - 

- 1.4542 (AV) AB - 29,76 ± 1,75 6178 ± 289 0,19 ± 0,01 3442 ± 3 

[12] 1.4542 (KV) A - 95 - - - 

[41] 1.4542 (KV) Všetky - 50-200 - 0,4-0,7 1800-3400 

Relatívna permeabilita ocele 1.4404 po AV vykazuje hodnotu vyššiu, než je tomu u KV. 

Rozdiel je pravdepodobne spôsobený zvýšeným obsahom δ-feritu, vplyvom vysokých rýchlostí 

chladenia [2], v rámci výroby pomocou technológie SLM. Tento jav bol očakávaný. U KV 

ocele 1.4404 sa však podarilo znížiť µr pomocou rozpúšťacieho žíhania. Predpokladom je 

podobný vývoj aj v prípade AV. Napriek tomu, že je hodnota vyššia ako u AV, tak nepresahuje 

maximálnu hodnotu (2,1) pre KV materiál. 

V prípade ocele 1.4542 bola nameraná hodnota µmax podstatne nižšia ako typická hodnota u KV 

materiálu. Tento jav bol rovnako očakávaný, v dôsledku vyššieho obsahu zostatkového 

austenitu a menšej veľkosti zŕn AV ocele [4]. Hodnota však nedosiahla ani spodnú hranicu pre 

KV materiál. V prípade Br je hodnota ovplyvnená nízkou hodnotou permeability a tiež 

pravdepodobne nižšou hodnotou saturačnej indukcie Bs. Túto charakteristiku sa však pomocou 

použitého meracieho obvodu nepodarilo merať, keďže nedošlo k saturácii materiálu. Z tohto 

dôvodu boli hodnoty Br a Hc určované pre intenzitu magnetického poľa 35000 A/m, ktorú sa 

podarilo dosiahnuť v prípade všetkých vzoriek v rámci tejto práce. Koercívna intenzita Hc ocele 

1.4542 v stave bez tepelného spracovania bola na hornej hranici rozsahu pre KV materiál. 
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5.3 Test 2 – Postup rozpúšťacieho žíhania 

Test 2 bol zameraný na popis vplyvu dvoch rôznych postupov rozpúšťacieho žíhania na 

výsledné mechanické vlastnosti v ťahu a magnetické vlastnosti vybraných ocelí. Jednotlivé 

postupy sa líšili médiom použitým v rámci chladenia po žíhaní (viď tab. 4-5). Polotovary pre 

tento test boli vyrobené spoločne s polotovarmi pre Test 1 a 3 (viď Kap. 4.2.1). 

5.3.1 Mechanické vlastnosti v ťahu 

Austenitická oceľ 1.4404 

Na obr. 5-6 je možné vidieť porovnanie mechanických vlastností v ťahu ocele 1.4404 v stave 

bez spracovania (AB), SA(A) a SA(O) s hodnotami pre žíhaný (SLM Solutions: A (1095 °C, 

02:00, voda) [10]) aditívne vyrobený materiál. Dosiahnuté hodnoty sú takmer totožné 

s predpokladanými. Oceľ 1.4404 po vzdušnom chladení vykazovala mierne vyššiu hodnotu 

ťažnosti A. V porovnaní so stavom bez spracovania došlo v oboch prípadoch ku zníženiu Rm 

a Rp0,2 a naopak ku zvýšeniu A. Dôvodom je pravdepodobne zníženie obsahu karbidov, ktoré 

boli v oceli prítomné po jej aditívnej výrobe. 

 

obr. 5-6 Mechanické vlast. ocele 1.4404 v stave AB, SA(A) a SA(O) a hodnoty z materiálového listu [10] 
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Na obr. 5-7 je možné vidieť porovnanie mechanických vlastností v ťahu ocele 1.4542 v stave 

bez spracovania (AB), SA(A) a SA(O) s vlastnosťami konvenčne vyrobenej ocele 1.4542 

podrobenej rozpúšťaciemu žíhaniu (1038°C, 00:30, vzduch). 
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Použitím rozpúšťacieho žíhania sa podarilo zvýšiť hodnoty Rp0,2 aj Rm. Hodnota ťažnosti 

A zostala približne rovnaká. Chladenie pomocou vzduchu sa vyznačovalo vyššou hodnotou 

pevnosti v ťahu Rm a nižšou hodnotou zmluvnej medze kluzu Rp0,2 v porovnaní s chladením 

pomocou oleja. Ako je však možné vidieť v tab. 13-5, tak smerodajná odchýlka Rp0,2 je 

v prípade olejového chladenia až ±125,2 MPa, zatiaľ čo v prípade chladenia na vzduchu iba 

±6,8 MPa. To poukazuje na rozdiely v charakteristikách získaných v rámci jednotlivých 

ťahových skúšok v stave SA(O).  

 

obr. 5-7 Mechanické vlast. ocele 1.4542 v stave AB, SA(A) a SA(O) a konvenčne vyrobenej ocele po žíhaní [20] 
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5.3.2 Magnetické vlastnosti 

V tab. 5-4 je možné vidieť porovnanie magnetických vlastností AV ocele 1.4404 a v tab. 5-5 

ocele 1.4542 v stavoch AB, SA(A) a SA(O) s KV materiálmi. 

Austenitická oceľ 1.4404 

tab. 5-4 Porovnanie magnetických vlastností AV ocele 1.4404 v stavoch AB, SA(A) a SA(O) s KV  [2, 40] 

Zdroj Materiál (výroba) Stav µr (-) 

- 1.4404 (AV) AB 1,70 ± 0,02 

- 1.4404 (AV) SA(A) (1040 °C, 02:00, vzduch) 1,88 ± 0,00 

- 1.4404 (AV) SA(O) (1040 °C, 02:00, olej) 1,72 ± 0,03 

[2] 1.4404 (KV) - / A (1050 °C, 02:00, voda) 1,250 / 1,100 

[40] 1.4404 (KV) Všetky < 2,1 

Namerané hodnoty relatívnej permeability sú vo všetkých troch stavoch vyššie ako v prípade 

konvenčne vyrobenej ocele 1.4404. Príčinou je pravdepodobne vyšší obsah δ-feritu v aditívne 

vyrobenom materiáli, v dôsledku veľmi rýchleho chladenia [2] počas výroby pomocou SLM. 

Predpokladom však bolo zníženie permeability vplyvom zníženia obsahu magnetizovateľných 

fáz pomocou rozpúšťacieho žíhania. Tento predpoklad sa však nenaplnil. V prípade chladenia 

na vzduchu dokonca došlo ku zvýšeniu relatívnej permeability o približne 11 %. Toto zvýšenie 

je však možné pokladať za zanedbateľné vzhľadom na to, že v prípade spracovania SA(A) bola 

meraná iba jedna vzorka a tiež presnosť merania tejto charakteristiky je pravdepodobne 

porovnateľná s týmto rozdielom. Je tak možné konštatovať, že rozpúšťacie žíhanie 

pravdepodobne nemalo výraznejší vplyv na výslednú hodnotu relatívnej permeability ocele 

1.4404. 
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Precipitačne vytvrditeľná oceľ 1.4542 

tab. 5-5 Porovnanie magnetických vlastností AV ocele 1.4542 v stavoch AB, SA(A) a SA(O) s KV  [12, 41] 

Zdroj 
Materiál 

(výroba) 
Stav µmax (-) H(µmax) (A/m) Br (T) Hc (A/m) B(µrd = 10) (T) 

- 1.4542 (AV) AB 29,76 ± 1,75 6178 ± 289 0,19 ± 0,01 3442 ± 3 0,41 ± 0,03 

- 1.4542 (AV) 
SA(A) (1040 °C, 

02:00, vzduch) 
75,18 4227 0,35 2695 0,93 

- 1.4542 (AV) 
SA(O) (1040 °C, 

02:00, olej) 
67,23 ± 6,36 4535 ± 147 0,34 ± 0,02 2955 ± 153 0,85 ± 0,08 

[12] 1.4542 (KV) A 95 - - - - 

[41] 1.4542 (KV) Všetky 50-200 - 0,4-0,7 1800-3400 - 

Vplyvom použitia rozpúšťacieho žíhania došlo ku zníženiu koercívnej intenzity Hc, pričom 

rozdiel bol vyšší v prípade chladenia na vzduchu. V prípade remanentnej indukcie Br bol 

pozorovaný nárast. To je však spôsobené výrazným zvýšením permeability a 

pravdepodobne tiež saturačnej indukcie Bs. Túto charakteristiku nebolo možné merať z dôvodu 

nedosiahnutia saturácie materiálu. Pre účely približného porovnania saturačnej indukcie medzi 

jednotlivými tepelnými spracovaniami bola vypočítaná charakteristika B(µrd = 10), ktorá 

popisuje magnetickú indukciu v bode, kde sa diferenciálna relatívna permeabilita rovná 10. 

Inými slovami má dotyčnica ku krivke prvotnej magnetizácie v tomto bode 10krát vyššiu 

smernicu (viď Kap. 4.3.2). 

Túto hodnotu je možné použiť pre porovnanie jednotlivých meraní v kontexte saturačnej 

indukcie Bs. V tab. 5-5 je možné vidieť, že hodnota zavedenej charakteristiky B(µrd = 10) sa 

použitím rozpúšťacieho žíhania zvýšila na približne dvojnásobok. Dá sa teda predpokladať 

podobný vývoj aj v prípade saturačnej indukcie Bs. Vplyvom tohto zvýšenia došlo k predĺženiu 

B-H kriviek v smere osy magnetickej indukcie B. Vplyvom zvýšenia permeability sa zároveň 

zvýšila strmosť krivky. V dôsledku týchto dvoch javov došlo taktiež k nechcenému zvýšeniu 

remanentnej indukcie Br a to takmer identickému v oboch prípadoch. Výsledná hodnota Br je 

však nižšia, než spodná hranica rozsahu pre KV materiál.  
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V porovnaní so stavom bez tepelného spracovania (AB) došlo ku značnému zvýšeniu 

maximálnej relatívnej permeability µmax ocele 1.4542. Zatiaľ čo v prípade olejového chladenia 

sa maximálna permeabilita zvýšila o približne 129 %, tak v prípade SA(A) sa zvýšila dokonca 

až o 152 %. Pomocou oboch spôsobov sa teda podarilo dosiahnuť maximálnu permeabilitu 

v rozsahu udávanom pre KV. Ani v jednom prípade sa však nepodarilo dosiahnuť hodnotu 

typickú pre KV materiál po žíhaní. Ku dosiahnutiu maximálnej hodnoty permeability došlo po 

rozpúšťacom žíhaní pri nižšej hodnote intenzity magnetického poľa H v porovnaní so stavom 

AB, pričom rozdiel bol vyšší v prípade spracovania SA(A). Charakteristiky (µmax a Hc) ocele 

1.4542 po olejovom chladení vykazujú pomerne vysoké hodnoty smerodajných odchýlok, čo 

súhlasí s pozorovaním mechanických vlastností v ťahu.  

5.3.3 Zhrnutie 

V prípade olejového chladenia vykazovali jednotlivé vzorky ocele 1.4542 odlišné hodnoty 

zmluvnej medze klzu (851-1095 MPa). Výrazné odlišnosti medzi jednotlivými vzorkami boli 

pozorované aj v prípade magnetických vlastností. Po chladení na vzduchu materiál 1.4542 

vykazuje vyššiu hodnotu maximálnej permeability a nižšiu hodnotu koercívnej intenzity 

v porovnaní s chladením v oleji. Výsledky ťahových skúšok ocele 1.4404 v jednotlivých 

stavoch nevykazujú pozorovateľné odlišnosti. Pravdepodobne teda, podľa predpokladov, 

nedošlo k výraznejšiemu vylúčeniu karbidov pri použití chladenia na vzduchu. Oceľ 1.4542 

v stave SA(A) vykazovala nižšie hodnoty zmluvnej medze klzu. Vplyvom oboch postupov 

precipitačného vytvrdzovania by sa však mali jej hodnoty výrazne zvýšiť (o cca 39 % v prípade 

H580 a 61 % v prípade H480 [20]) a zároveň by nemali mať výrazný vplyv na vlastnosti ocele 

1.4404 (predovšetkým v stave H480). Rozpúšťacie žíhanie nemalo výrazný vplyv na hodnotu 

relatívnej permeability ocele 1.4404.  Výrazný vplyv precipitačného vytvrdzovania (H480) na 

magnetické vlastnosti ocele 1.4404 sa nepredpokladá, takže pri použití postupu rozpúšťacieho 

žíhania SA(A) by malo byť možné dosiahnuť vyššej výslednej maximálnej permeability ocele 

1.4542, pričom relatívna permeabilita zliatiny 1.4404 by mala (v stave H480) vykazovať 

hodnoty podobné stavu bez spracovania. Na základe popísaných skutočností bol pre ďalšie 

skúmanie v rámci tejto práce vybraný postup SA(A) a teda rozpúšťacie žíhanie s chladením na 

vzduchu. 
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5.4 Test 3 – Postup precipitačného vytvrdzovania 

Tento test bol zameraný na zmapovanie mechanických a magnetických vlastností jednotlivých 

ocelí po vybranom postupe žíhania a následných rôznych postupoch precipitačného 

vytvrdzovania. Postup žíhania bol vybraný v rámci Testu 2 a následne bol použitý pre všetky 

vzorky v rámci Testu 3. Po žíhaní nasledovalo precipitačné vytvrdzovanie podľa dvoch rôznych 

postupov, ktoré sa navzájom líšili teplotou a výdržou (viď tab. 4-7). 

5.4.1 Mechanické vlastnosti v ťahu 

Austenitická oceľ 1.4404 

Na obr. 5-8 je možné vidieť porovnanie mechanických vlastností v ťahu ocele 1.4404 v stavoch 

AB, SA(A), H480 a H580 s hodnotami udávanými výrobcom v materiálovom liste (SLM 

Solutions: A (1095 °C, 02:00, voda) [10]). Je tu možné vidieť, že zmeny mechanických 

vlastností tohto materiálu nastali hlavne použitím rozpúšťacieho žíhania. Nadväzujúce 

precipitačné vytvrdzovanie nemalo na vlastnosti výraznejší vplyv. Jediný rozdiel je nižšia 

hodnota ťažnosti A v stave H480 v porovnaní s SA(A) a H580. Hodnoty zmluvnej medze klzu 

Rp0,2 a pevnosti v ťahu Rm sú takmer totožné. Počas precipitačného vytvrdzovania teda 

pravdepodobne nedošlo k výraznejšiemu vylučovaniu karbidov. Použitím precipitačného 

vytvrdzovania došlo tiež ku miernemu zvýšeniu Youngovho modulu pružnosti ocele 1.4404 

(viď Príloha 8). Výsledné hodnoty tejto veličiny pre oba materiály sú si v dôsledku toho bližšie. 

 

obr. 5-8 Mechanické vlast. ocele 1.4404 v stave AB, SA(A), H480 a H580 a hodnoty z materiálového listu [10] 
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Precipitačne vytvrditeľná oceľ 1.4542 

Na obr. 5-9 je možné vidieť porovnanie mechanických vlastností v ťahu ocele 1.4542 v stave 

SA(A), H480 a H580 s hodnotami udávanými v materiálovom liste (SLM Solutions: H900 

(1040 °C, 00:30 + 480 °C, 01:00) [28]) výrobcu a tiež minimálnymi hodnotami platnými pre 

konvenčne vyrobený materiál (Atlas Steels: H900 (480 °C, 01:00); H1075 (580 °C, 04:00) [6]). 

Nárast Rp0,2 a Rm vplyvom použitia precipitačného vytvrdzovania bol podľa predpokladov vyšší 

v prípade postupu H480. V prípade postupu H580 dokonca došlo ku miernemu zníženiu Rm. 

Takúto odozvu na spomínané spracovanie však môžeme pozorovať aj v prípade konvenčne 

vyrobenej ocele (viď Príloha 6). Spracovanie H580 zároveň viedlo ku výraznému zvýšeniu 

ťažnosti A. 

Napriek tomu, že materiál v rámci materiálového listu výrobcu bol spracovaný pri teplote 

480 °C, tak veľmi podobných hodnôt Rp0,2 a Rm sa podarilo dosiahnuť spracovaním H580. 

Dôvodom je pravdepodobne rozličný východzí stav (po žíhaní). Ťažnosť A v stave H580 bola 

až päťkrát vyššia, pričom dosiahla takmer polovičnú hodnotu v porovnaní s vytvrdenou oceľou 

v rámci materiálového listu. V rámci spracovania H480 došlo ku miernemu zvýšeniu ťažnosti 

A a k veľmi výraznému zvýšeniu Rp0,2 a Rm. 

 

obr. 5-9 Mechanické vlast. ocele 1.4542 v stave SA(A), H480 a H580 a hodnoty z materiálových listov [6, 22] 
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minimálne hodnoty pre konvenčne vyrobený materiál.  
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V prípade spracovania H580 vykazovala aditívne vyrobená oceľ vyššie hodnoty Rp0,2 a Rm, 

rovnako ako u H480. V tomto stave však oceľ takmer dosiahla požadovanú hodnotu ťažnosti 

pre konvenčne vyrobený materiál. Pomocou rozpúšťacieho žíhania a následného 

precipitačného vytvrdzovania aditívne vyrobenej ocele 1.4542 sa podarilo dosiahnuť 

mechanických vlastností v ťahu porovnateľných s konvenčne vyrábanou zliatinou. 

V porovnaní so stavom AB sa taktiež podarilo zmenšiť rozdiel v Youngovom module E (viď 

tab. 13-5). Zatiaľ čo v stave bez spracovania vykazovala oceľ 1.4542 o 23 % vyššie E, tak 

v stave H580 už bol zistený rozdiel iba 6 % a v stave H480 dokonca dosiahla oceľ 1.4404 o 1 % 

vyššiu hodnotu. 

5.4.2 Magnetické vlastnosti 

Austenitická oceľ 1.4404 

V tab. 5-6 je možné vidieť porovnanie magnetických vlastností AV ocele 1.4404 v stavoch AB, 

SA(A), H480 a H580 s magnetickými vlastnosťami ocelí po KV. Výsledné hodnoty, získané 

pomocou zariadenia Remacomp sú uvedené v tab. 5-6 a tab. 5-9 tučným písmom. 

tab. 5-6 Porovnanie magnetických vlastností AV ocele 1.4404 v stavoch AB, SA(A), H480 a H580 s KV  [2, 40] 

Zdroj Výroba Stav µr (-) 

- / RemaComp AV AB 1,70 ± 0,02 / 2,41 ± 0,02 

- AV SA(A) (1040 °C, 02:00, vzduch) 1,88 ± 0,00 

- / Remacomp AV H480 (SA(A) + 480 °C, 01:00) 1,82 ± 0,02 / 2,33 ± 0,02 

- / Remacomp AV H580 (SA(A) + 580 °C, 04:00) 1,84 ± 0,01 / 2,33 ± 0,01 

[2] KV - / A (1050 °C, 02:00, voda) 1,250 / 1,100 

[40] KV Všetky < 2,1 
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Pre vyššiu presnosť merania relatívnej permeability ocele 1.4404 bola charakteristika v rámci 

vyhodnocovacieho programu vypočítaná z troch meraní s najvyššou dosiahnutou hodnotou 

Bmax (resp. Hmax). Dôvodom je najvyššia efektívna hodnota napätia na sekundárnom vinutí. 

Bolo tak možné získať presnejšie hodnoty relatívnej permeability, keďže odchýlka merania 

napätia na sekundárnom vinutí bola najnižšia. To však môže byť ďalším dôvodom odlišností 

vo výsledných hodnotách relatívnej permeability. Pomocou meracieho obvodu bola totiž 

zistená hodnota platná pre intenzitu magnetického poľa H približne 27-42 kA/m, pričom 

v prípade merania pomocou Remagraph-Remacomp C710 bola charakteristika meraná pri 

H = 8 kA/m. Určená pritom bola ako priemerná hodnota relatívnej permeability v rozmedzí 

intenzity magnetického poľa 5500 a 7500 A/m. Takto rozdielne hodnoty intenzity 

magnetického poľa by mohli vysvetľovať rozdiely v rámci hodnôt pre jedno tepelné 

spracovanie. Inými slovami môže byť vplyvom nízkej hodnoty intenzity magnetického poľa 

nameraná vyššia hodnota permeability. Tvar závislosti B na H totiž nie je presne priamkový 

v prípade reálneho paramagnetika. 

Na výsledkoch je možné vidieť, že zmena relatívnej permeability medzi jednotlivými tepelnými 

spracovaniami navzájom je veľmi nízka. Pomocou použitých meraní teda pravdepodobne nie 

je možné takto malú zmenu presne zaznamenať alebo je značne ovplyvnená okolitými 

podmienkami. Pri jednotlivých spôsoboch merania mohlo dochádzať k rozdielnej intenzite 

zahrievania. Rozdiely spojené s použitím jednosmerného a striedavého prúdu pravdepodobne 

nemali výrazný vplyv. Pomocou zariadenia Remagraph-Remacomp C710 boli totiž 

uskutočnené aj merania pomocou striedavého prúdu (50 Hz) do intenzity magnetického poľa 

6000 A/m, ktorých výsledky boli nasledovné: 2,41; 2,37 a 2,28 pre stavy AB; H480 a H580. 

Je však možné konštatovať, že medzi relatívnou permeabilitou ocele 1.4404 v stavoch H480 a 

H580 nie je výraznejší rozdiel a to bez ohľadu na spôsob merania, takže pravdepodobne nedošlo 

k výraznejšiemu vylučovaniu α-feritu pri použití spracovania H580. Rozdiel voči stavu bez 

tepelného spracovania nie je možné presne určiť. Zvýšenie permeability voči stavu AB, zistené 

pomocou meracieho obvodu, bolo iba o 7 a 8 %. Zníženie permeability voči stavu AB, zistené 

pomocou zariadenia Remacomp, bolo dokonca iba o približne 3 %. Zmenu relatívnej 

permeability ocele 1.4404 vplyvom použitia rozpúšťacieho žíhania a následného precipitačného 

vytvrdzovania je možné preto zanedbať. Hodnoty relatívnej permeability AV ocele 1.4404 po 

precipitačnom vytvrdzovaní, zistené pomocou zariadenia Remacomp, mierne prekračujú 

maximálne hodnoty pre KV materiál (o cca 11 %). Hodnoty zistené pomocou meracieho 

obvodu sú o 12 až 13 % nižšie než maximálna hodnota pre KV materiál.  
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Precipitačne vytvrditeľná oceľ 1.4542 

V tab. 5-7 je možné vidieť porovnanie magnetických vlastností AV ocele 1.4542 v stavoch AB, 

SA(A), H480 a H580 s KV materiálom. Tabuľka obsahuje okrem meraní pomocou meracieho 

obvodu tiež statické merania uskutočnené pomocou zariadenia Remacomp na vzorkách 

v stavoch AB, H480 a H580. Je tu možné vidieť len minimálne odchýlky vo výsledných 

hodnotách maximálnej relatívnej permeability µmax a príslušnej intenzity mag. poľa H(µmax). 

tab. 5-7 Porovnanie mag. vlastností AV ocele 1.4542 v stavoch AB, SA(A), H480 a H580 s KV  [2, 12, 41] 

Zdroj Výroba Stav µmax (-) H(µmax) (A/m) B(µrd = 10) (T) 

- / Remacomp AV AB 
29,76 ± 1,75 / 

28,15 ± 1,02 

6178 ± 289 / 

5599 ± 147 
0,41 ± 0,03 

- AV SA(A) (1040 °C, 02:00, vzduch) 75,18 4227 0,93 

- / Remacomp AV H480 (SA(A) + 480 °C, 01:00) 
96,20 ± 0,14 / 

93,85 ± 1,61 

3650 ± 69 / 

3499 ± 40 
0,96 ± 0,01 

- / Remacomp AV H580 (SA(A) + 580 °C, 04:00) 
97,02 ± 1,56 / 

94,63 ± 0,58 

3674 ± 44 / 

3582 ± 172 
0,96 ± 0,03 

[12] KV 
A / H900 (A + 480 °C, 01:00) / 

H1075 (A + 580 °C, 04:00) 
95 / 135 / 136 - - 

[41] KV Všetky 50-200 - - 

[2] KV 560 °C / 575 °C 130 / 150 - - 

Hodnoty získané pomocou meracieho obvodu zodpovedali hodnotám získaným pomocou 

zariadenia Remacomp. Pri porovnaní meraní pomocou meracieho obvodu môžeme pozorovať 

tieto skutočnosti. Intenzita magnetického poľa, pri ktorej bola dosiahnutá µmax klesla voči stavu 

SA(A) o 13 až 14 %. Výsledná hodnota je teda až o  41 % nižšia ako v prípade stavu AB.  
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Je tu možné pozorovať výrazné zvýšenie hodnoty maximálnej relatívnej permeability ocele 

1.4542 voči stavu SA(A). V prípade postupu H480 vzrástla hodnota maximálnej permeability 

o približne 28 % a v prípade H580 o približne 29 %. Výsledné hodnoty µmax zodpovedajú KV 

materiálu po rozpúšťacom žíhaní, avšak nedosahujú hodnôt pre precipitačne vytvrdený KV 

materiál. Výsledné hodnoty µmax sú až o 223 a 226 % vyššie v porovnaní so stavom bez 

tepelného spracovania. Rozdiely zistené pri meraní pomocou zariadenia Remacomp sú veľmi 

podobné. Rozdiel voči stavu bez spracovania tu predstavuje zvýšenie o približne 233 až 236 %. 

Došlo tiež k nepatrnému zvýšeniu B(µrd = 10) voči stavu SA(A). Rozdiel voči stavu AB je až 

134 % a podobný nárast je možné očakávať aj v prípade saturačnej indukcie Bs.  

V súvislosti so zvyšovaním saturačnej indukcie Bs dochádzalo tiež ku znižovaniu merných strát 

v železe pre konkrétne hodnoty magnetickej indukcie (viď obr. 5-10). Je tu zobrazený vývoj 

merných strát v železe PFe v závislosti na magnetickej indukcii B. Štandardné porovnávanie 

merných strát v železe pre konkrétne hodnoty B (napr. B = 0,6 T) nie je v prípade takto výraznej 

zmeny vhodné. Pre porovnanie boli všetky priebehy priložené (viď Príloha 9).  

  

obr. 5-10 Porovnanie vývoja µr a merných strát v železe u vzoriek v stavoch (a) AB a (b) H580 

Tieto priebehy boli získané pomocou meracieho obvodu a teda pomocou striedavého napájania 

o frekvencii 50 Hz. Na obr. 5-10 je možné vidieť, že výrazné zvýšenie merných strát v železe 

sa posunulo k vyšším hodnotám magnetickej indukcie B. Vzhľadom na to platí, že hodnoty pre 

konkrétne B sú ďaleko nižšie v prípade vzoriek, ktoré boli spracované podľa H480 a H580 

v porovnaní so stavom AB. Výrazné zvýšenie merných strát v železe je spojené s hodnotou B 

blížiacou sa saturačnej indukcii materiálu Bs. Na obr. 5-10 je tiež možné vidieť priebeh hodnoty 

relatívnej permeability µr v závislosti na magnetickej indukcii B. 

(a) (b) 
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Porovnanie priebehu maximálnej relatívnej permeability s konvenčne vyrobeným materiálom 

je možné vidieť na obr. 5-11, kde je zobrazený priebeh závislosti (relatívnej permeability na 

intenzite magnetického poľa) jednej zo vzoriek materiálu po tepelnom spracovaní H580 

(červená). Tento priebeh bol získaný pomocou meracieho obvodu (50 Hz). Výsledná hodnota 

pre obe vzorky (v H580 aj H480) sa výraznejšie nelíši od permeability tejto vzorky (viď tab. 

5-9). Čiernou čiarou je zobrazená µmax pre materiál bez spracovania. Je tu možné vidieť veľmi 

výrazný nárast hodnoty. Modrou farbou je zobrazená µmax konvenčne vyrobeného materiálu po 

precipitačnom vytvrdzovaní pri teplote 580 °C. Zelenou farbou je zobrazená hodnota µmax pre 

žíhaný stav KV ocele. Maximálna permeabilita AV materiálu zodpovedá KV materiálu po 

rozpúšťacom žíhaní. Je tu tiež možné vidieť, že hodnoty permeability pri intenzite 

magnetického poľa H = 7915 a 15915 A/m (100 a 200 Oe) sú v prípade tejto vzorky takmer 

zhodné s údajmi pre konvenčne vyrobený materiál po žíhaní (viď tab. 5-8). 

 

 

obr. 5-11 Porovnanie relatívnej magnetickej permeability s konvenčne vyrobeným materiálom [12]  

µmax H580 (KV) 

µmax A (KV) 

µmax AB (AV) 

µmax H580 (AV) 
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tab. 5-8 Hodnota µmax a hodnoty µr pri rôznych H pre KV materiál po rozpúšťacom žíhaní [12] 

- µmax µr (H = 7925 A/m) µr (H = 15915 A/m) 

KV (stav A) [12] 95 74 48 

V tab. 5-9 je možné vidieť porovnanie hodnôt koercívnej intenzity Hc a remanentnej indukcie 

Br pri rôznych intenzitách magnetického poľa H (6000 a 35000 A/m) s KV materiálom (Hc a 

Br pri dosiahnutí saturácie). 

tab. 5-9 Porovnanie Hc a Br AV ocele 1.4542 v stavoch AB, SA(A), H480 a H580 s KV  [2, 41] 

Zdroj Výroba Stav 

Br (T) Hc (A/m) 

H = 6 kA/m H = 35 kA/m H = 6 kA/m H = 35 kA/m 

- / 

Remacomp 
AV AB 

0,12 ± 0,01 / 

0,11 
0,19 ± 0,01 

2640 ± 22 / 

2640 
3442 ± 3 

- AV 
SA(A) (1040 °C, 02:00, 

vzduch) 
0,33 0,35 2455 2695 

- / 

Remacomp 
AV 

H480 (SA(A) + 480 °C, 

01:00) 

0,40 ± 0,00 / 

0,39 
0,38 ± 0,00 

2273 ± 6 / 

2211 
2537 ± 17 

- / 

Remacomp 
AV 

H580 (SA(A) + 580 °C, 

04:00) 

0,39 ± 0,01 / 

0,37 
0,38 ± 0,01 

2269 ± 2 / 

2195 
2510 ± 9 

[41] KV Všetky 0,4-0,7 1800-3400 

[2] KV 560 °C / 575 °C 0,60 / 0,65 2175 / 2200 

Je tu možné vidieť, že pomocou meracieho obvodu sa podarilo zistiť takmer rovnaké hodnoty 

Hc a Br (H = 6 kA/m) ako pri použití zariadenia Remacomp. Pomocou tohto zariadenia však 

boli uskutočnené merania iba pri nízkych hodnotách intenzity magnetického poľa H. Hodnoty 

udávané pre konvenčne vyrobený materiál sú však pravdepodobne zistené po dosiahnutí 

saturácie materiálu, ktorú sa nepodarilo dosiahnuť ani pomocou meracieho obvodu ani 

pomocou zariadenia Remacomp. Hodnoty Hc a Br sa však pravdepodobne v značnej miere 

blížia výsledným hodnotám po dosiahnutí saturácie. 
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obr. 5-12 Závislosť koercívnej intenzity a remanentnej indukcie na intenzite magnetického poľa 

Na obr. 5-12 je možné vidieť vývoj koercívnej intenzity Hc a remanentnej indukcie Br 

v závislosti na intenzite magnetického poľa H pre stavy H580 a AB (získané pomocou 

meracieho obvodu pri f = 50 Hz). Stav H480 nebol zobrazený pre vyššiu prehľadnosť grafu, 

keďže vývoj mal trend takmer totožný so stavom H580. Je tu možné pozorovať, že hodnoty 

oboch veličín dosiahli maxima približne medzi H = 15 až 20 kA/m. Za týmto maximom 

dochádza v prípade všetkých stavov a oboch veličín ku znižovaniu hodnoty. Pomocou 

meracieho obvodu nebola dosiahnutá saturácia materiálu, avšak hodnoty pre H = 35 kA/m sú 

pravdepodobne vyššie (konzervatívnejšie) než hodnoty, ktoré by bolo možné namerať pri 

saturácii materiálu, ak by trend vývoja charakteristík pokračoval podľa pozorovaní (viď obr. 

5-12). Tento jav môže byť pravdepodobne čiastočne ovplyvnený striedavým prúdom použitým 

pre magnetizáciu vzoriek. 

Pri zachovaní tohto predpokladu sú výsledné hodnoty Br (v prípade AV vzoriek po tepelných 

spracovaniach H480 a H580) nižšie ako spodná hranica rozsahu pre KV materiál 1.4542 a sú 

dokonca až o 42 % nižšie v porovnaní s KV materiálom po precipitačnom vytvrdzovaní (pri 

teplote 575 °C). Nižšia hodnota Br však súvisí s nižšou hodnotou permeability a pravdepodobne 

nižšou hodnotou saturačnej indukcie Bs. Ak by platil predpoklad konzervatívnosti hodnôt Hc 

pri H = 35 kA/m, tak je možné konštatovať, že hodnoty Hc pre AV materiál v stavoch H480 

a H580 sú mierne vyššie v porovnaní s KV materiálom po precipitačnom vytvrdzovaní (pri 

teplote 575 °C). Zároveň sa však nachádzajú približne v polovici rozsahu udávaného pre KV 

materiál. V porovnaní so stavom SA(A) došlo iba k miernemu zvýšeniu Br a naopak zníženiu 

Hc. 
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Rozdiel vo výslednom tvare B-H krivky pred (AB) a po tepelnom spracovaní je možné vidieť 

na obr. 5-13, kde je červenou farbou zobrazená krivka ocele 1.4542 pre jednu zo vzoriek 

spracovaných podľa H580 a šedou farbou materiál bez tepelného spracovania. Prerušovanými 

čiarami sú zobrazené krivky prvotnej magnetizácie. Výsledná výška krivky súvisí so zvýšením 

saturačnej indukcie Bs. Výsledná šírka krivky (posun priesečníku s osou H) súvisí so znížením 

koercívnej intenzity Hc. Posun priesečníku s osou B predstavuje zvýšenie remanentnej indukcie 

Br. Vyššia strmosť krivky prvotnej magnetizácie predstavuje hlavne zvýšenie magnetickej 

permeability. 

  

obr. 5-13 B-H krivky a krivky prvotnej magnetizácie vybraných vzoriek v stave AB a H580 
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5.4.3 Zhrnutie 

Pomocou rozpúšťacieho žíhania a následného precipitačného vytvrdzovania ocele 1.4542 došlo 

ku zvýšeniu remanentnej indukcie Br voči stavu bez spracovania, avšak jej hodnota je podstatne 

nižšia ako v prípade precipitačne vytvrdeného materiálu po konvenčnej výrobe. Podarilo sa 

znížiť hodnotu koercívnej intenzity Hc a to na hodnoty mierne vyššie než u KV po 

precipitačnom vytvrdzovaní. Zároveň sa podarilo veľmi výrazne zvýšiť hodnoty maximálnej 

relatívnej permeability µmax. Jej výsledná hodnota pre oba postupy spracovania dosiahla hodnôt 

typických pre žíhaný konvenčne vyrobený materiál. Výsledné magnetické vlastnosti ocele 

1.4542 v stavoch H480 a H580 sú takmer totožné. Hodnota relatívnej permeability ocele 1.4404 

sa vplyvom použitých tepelných spracovaní zmenila iba minimálne. Pomocou použitých 

spôsobov merania nebolo možné takto nízku zmenu presne popísať. Boli namerané rôzne 

hodnoty µr pri použití rôznych metodík. Je však možné konštatovať, že vplyvom navrhnutých 

tepelných spracovaní nedochádzalo k výraznejšiemu ovplyvneniu magnetických vlastností 

ocele 1.4404. 

Pomocou spracovania H480 sa podarilo u ocele 1.4542 dosiahnuť veľmi vysokých hodnôt Rm 

a Rp0,2, ktoré boli dokonca vyššie ako u rovnako spracovaného aditívne aj konvenčne 

vyrobeného materiálu. Zliatina 1.4542 sa v tomto stave aj napriek jej miernemu zvýšeniu 

vyznačuje podstatne nižšou hodnotou ťažnosti A. Mechanické vlastnosti v ťahu ocele 1.4404 

v tomto stave zodpovedali hodnotám v materiálovom liste výrobcu pre AV zliatinu po 

rozpúšťacom žíhaní. Bola pozorovaná iba mierne nižšia hodnota ťažnosti A. 

Pri použití postupu H580 došlo k dosiahnutiu Rm a Rp0,2 porovnateľných s materiálovým listom 

výrobcu pre AV oceľ 1.4542 v stave H480. Rozdiel bol v nižšej výslednej hodnote ťažnosti A. 

Ťažnosť však v tomto prípade narástla až päťnásobne voči žíhanému stavu (SA(A)) a už takmer 

dosiahla hodnôt pre rovnako spracovaný konvenčne vyrobený materiál. Mechanické vlastnosti 

v ťahu ocele 1.4404 v tomto stave zodpovedali hodnotám v materiálovom liste výrobcu pre AV 

zliatinu po rozpúšťacom žíhaní. Bola pozorovaná iba mierne vyššia hodnota ťažnosti A. 

Pomocou oboch spracovaní sa podarilo dosiahnuť veľmi podobných magnetických vlastností 

a pomerne odlišných mechanických vlastností v ťahu u ocele 1.4542. V prípade ocele 1.4404 

mali obe spracovania veľmi podobný vplyv na magnetické aj na mechanické vlastnosti v ťahu. 

Pre overenie predpokladu, že nedochádzalo k zvýšenému vylučovaniu karbidov v prípade 

spracovania H580 boli obe spracovania ďalej skúmané v rámci Testu 4. Súčasťou bola totiž tiež 

skúška mikrotvrdosti. Zvýšený obsah karbidov by mohol viesť k zníženej koróznej odolnosti 

voči medzikryštalovej korózii u ocele 1.4404 v tomto stave. 
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5.5 Test 4 – Multimateriálová výroba 

Test je zameraný na overenie vyrobiteľnosti multimateriálových komponentov z dvojice ocelí 

a mapuje tiež kvalitu rozhrania medzi nimi. Vzorky boli vyrobené podľa Kap. 4.5.1 a 4.5.2. 

5.5.1 Skúmanie kvality rozhrania pomocou optického mikroskopu 

Po príprave vzoriek nasledovalo skúmanie kvality rozhrania pomocou optického mikroskopu 

Keyence VHX-700 a Olympus SZX7. Vplyvom úpravy stratégie tlače ocele 1.4404 sa podarilo 

značne znížiť obsah porozity v nej. Vzniklo veľké množstvo snímok, ktoré boli navzájom 

porovnávané. Na obr. 5-14 je možné vidieť niektoré z nich, pričom oceľ 1.4542 sa vždy 

nachádza v spodnej časti danej snímky. Na obr. 5-14 (a) je možné vidieť snímku rozhrania 

v stave H480. Rozhranie pritom bolo vyrobené s rovnakými procesnými parametrami, ako 

objemový materiál (označenie vzorky 1Z, viď obr. 4-5). Počas pozorovania kvality rozhrania 

neboli identifikované žiadne defekty na rozhraní materiálov v prípade žiadnej zo vzoriek. 

Materiál rozhrania nevykazoval zvýšený obsah porozity v porovnaní s objemom jednotlivých 

materiálov a neboli pozorované žiadne ďalšie defekty. Okrem toho nebolo možné rozhrania 

navzájom rozlíšiť podľa použitých procesných parametrov ani tepelného spracovania. 

  

  

obr. 5-14 Brúsené rozhranie v stave H480 (a) a leptané rozhranie v stave H480 (b), H580 (c) a AB (d)  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Keďže neboli na žiadnej zo vzoriek pozorované defekty rozhrania, tak sa pokračovalo v ďalšom 

skúmaní vzoriek, ktorých rozhranie bolo vyrobené s rovnakými procesnými parametrami, ako 

jednotlivé materiály. Takáto výroba je totiž jednoduchšia z pohľadu prípravy dát. Vzorky boli 

mierne naleptané, pre presnejšiu lokalizáciu rozhrania pri následnom meraní mikrotvrdosti. Na 

obr. 5-14 (b) je možné vidieť rovnakú vzorku, ako na  obr. 5-14 (a), avšak po spomínanom 

naleptaní povrchu. Je tu možné vidieť zvýraznenie polohy rozhrania voči brúsenému stavu.  

Na  obr. 5-14 (c) je možné vidieť vzorku po spracovaní H580. Je tu možné vidieť, že vplyvom 

tzv. edge effect-u (vyvýšenie okrajov vzorky) môže mať rozhranie na okraji vzorky značne 

nepravidelný tvar. Na žiadnej zo vzoriek však nebol pozorovaný výskyt defektov dokonca ani 

v týchto oblastiach. Reálna výška vrstvy tu môže dosahovať veľmi rôznych hodnôt. Oblasť 

približne 300 µm od okraja vzorky nie je reprezentatívna, keďže tu boli u každého z materiálov 

použité príslušné odporúčané parametre obvodových a kontúrových dráh a v prípade dvoch 

vrstiev na rozhraní tu boli použité parametre pre výplňové dráhy laseru. Na obr. 5-14 je však 

vidieť, že dokonca ani v týchto oblastiach neboli viditeľné defekty rozhrania.  

Na  obr. 5-14 (d) je vzorka v stave AB po miernom naleptaní. Je tu možné vidieť rozdielny 

efekt leptania v porovnaní so spracovanými vzorkami. Je tu vidieť pomerne hrubá vrstva 

s odlišným sfarbením, v porovnaní s čistou oceľou 1.4542. V prípade tepelne spracovaných 

vzoriek takáto vrstva nie je viditeľná. Je možné pozorovať isté zmeny sfarbenia, avšak 

v podstatne tenšej vrstve materiálu. 

5.5.2 Mikrotvrdosť rozhrania 

V rámci prvého merania boli predovšetkým určené hodnoty mikrotvrdosti pre jednotlivé 

materiály a bola sledovaná prípadná zmena vlastností v oblastiach blízkych rozhraniu. 

Výsledné hodnoty mikrotvrdosti boli určené zo štyroch okrajových hodnôt pre každý 

z materiálov. Jednotlivé body boli teda vzdialené 0,86 až 1,5 mm od rozhrania. V tab. 5-10 sú 

uvedené hodnoty mikrotvrdosti HV 0.3 (zaťaženie 300 g) pre jednotlivé kombinácie materiálov 

a tepelných spracovaní. Pre porovnanie sú tu tiež hodnoty tvrdosti HV 10 (zaťaženie 10 kg) 

uvádzané výrobcom. Hodnoty týchto veličín sa môžu líšiť, avšak sú vhodné pre porovnanie ich 

vývoja vplyvom tepelného spracovania. 

V prípade ocele 1.4404 je možné vidieť, že za pokles tvrdosti voči stavu AB je zodpovedné 

hlavne rozpúšťacie žíhanie, pri ktorom dochádza k rozpúšťaniu karbidov obsiahnutých 

v mikroštruktúre. Výrobca udáva pokles tvrdosti vplyvom rozpúšťacieho žíhania (1095 °C, 

02:00, voda) o približne 20 % [10]. Pri meraní mikrotvrdosti bol zistený pokles vplyvom 

rozpúšťacieho žíhania a následného precipitačného vytvrdzovania asi 15 až 18 %. Je teda 

pravdepodobné, že vplyvom nadväzujúceho precipitačného vytvrdzovania nedochádzalo 

k zvyšovaniu tvrdosti. Tomu tiež zodpovedá pozorovaný vývoj pevnosti v ťahu (viď obr. 5-8).  
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Zároveň neboli pozorované rozdiely v hodnotách pre stav H480 a H580. Pravdepodobne teda 

nedochádzalo k výraznejšiemu vylučovaniu α-feritu (súhlasí s pozorovaním magnetických 

vlastností) ani karbidov vplyvom dlhšieho spracovania pri vyššej teplote (H580). 

tab. 5-10 Porovnanie mikrotvrdosti vzoriek v stave AB, H480 a H580 s tvrdosťou udávanou výrobcom [10, 22] 

Materiál Jednotka AB SA H480 H580 

1.4404 HV 0.3 230,5 ± 6,4 - 195,5 ± 8,7 189,3 ± 6,7 

1.4404 – SLM Solutions [10] HV 10 214 ± 5 172 ± 4 - - 

1.4542 HV 0.3 336,8 ± 16,3 - 470,0 ± 8,0 366,5 ± 10,0 

1.4542 – SLM Solutions [22] HV 10 229 ± 32 - 367 ± 24 - 

Mikrotvrdosť ocele 1.4542 v stave AB bola podstatne vyššia, ako tvrdosť udávaná výrobcom 

(viď tab. 5-10), pričom pevnosti v ťahu Rm boli v tomto stave veľmi porovnateľné (895,5 

a 907 MPa [22]). V stave H580 bola zistená hodnota mikrotvrdosti veľmi blízka hodnote 

tvrdosti, udávanej výrobcom pre stav H480. To zodpovedá veľmi podobným hodnotám 

pevnosti v ťahu Rm v týchto dvoch prípadoch (1151,6 a 1189 MPa [22]). Hodnota mikrotvrdosti 

v stave AB teda v značnej miere zodpovedá viac pevnosti v ťahu Rm nameranej na vzorkách 

vyrobených v horizontálnej polohe (1223 MPa). To by mohlo znamenať podstatné oslabenie 

anizotropie mechanických vlastností v ťahu pomocou použitého tepelného spracovania 

v porovnaní s materiálom bez spracovania. Mikrotvrdosť bola meraná na vertikálnej ploche, 

ktorá vznikla rozrezaním polotovarov na polovice (viď Kap. 4.5.2). V prípade spracovania 

H480 došlo k podstatnému zvýšeniu mikrotvrdosti a to dokonca na hodnotu o 28 % vyššiu ako 

hodnota tvrdosti udávaná v materiálovom liste. Hodnota pevnosti v ťahu sa v tomto spracovaní 

líšila o približne 18 %, voči materiálovému listu [22]. Je teda možné pozorovať istú koreláciu 

aj v tomto prípade. V prípade stavu H480 bolo však oslabenie anizotropického chovania 

materiálu menej výrazné. Túto hypotézu by však bolo vhodné overiť pomocou ďalších 

experimentov v rámci nadväzujúceho výskumu. Taktiež je potrebné brať do úvahy možné 

nepresnosti vznikajúce porovnávaním hodnôt mikrotvrdosti HV 0.3 a tvrdosti HV 10. 

V rámci prvého merania mikrotvrdosti (viď Kap. 4.5.4) boli tiež sledované hodnoty na rozhraní, 

resp. v jeho blízkosti. V bode umiestenom priamo na rozhraní bola vo všetkých troch prípadoch 

zistená hodnota, ktorá sa nachádzala v rozmedzí mikrotvrdostí jednotlivých materiálov. Nebol 

tu pozorovaný žiadny výrazný pokles alebo nárast mikrotvrdosti. 
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Nasledovalo druhé a tretie meranie (viď Kap. 4.5.4), kedy však bolo použité zaťaženie 100 g 

na rozdiel od prvého merania. Hodnoty z oboch meraní boli vynesené do spoločného grafu (viď 

obr. 5-15). Body boli preložené funkciou odvodenou z hyperbolického tangensu. Preložená 

krivka slúži na približnú vizualizáciu vývoja mikrotvrdosti. V oblasti rozhrania krivku 

aproximuje takmer lineárne, čo zjavne nie je vhodný priebeh a to predovšetkým v prípade 

stavov H480 a H580. V rámci vyhodnocovania sa však táto funkcia ukázala ako najvhodnejšia. 

V pravom hornom rohu je možné vidieť priblížený úsek grafu. Vzhľadom ku spôsobu určovania 

polohy v rámci jednotlivých meraní sa v nulovej hodnote vzdialenosti nachádzajú dva body 

merania. Rôznymi farbami sú označené rôzne stavy tepelného spracovania (AB, H480 a H580). 

 

obr. 5-15 Vývoj mikrotvrdosti HV 0.3 na rozhraní materiálov 

Vzhľadom k nepravidelnosti rozhrania je poloha jednotlivých bodov voči rozhraniu zaťažená 

istou chybou. Na obr. 5-15 je možné vidieť jeden z bodov, ktorý je v priebehu vzdialený od 

rozhrania viac ako 20 µm, no zároveň do neho zasahuje. Uhlopriečky odtlačkov sa pohybovali 

v rozmedzí približne 19 µm (pre najvyššiu HV 0.1) až 55 µm (pre najnižšiu HV 0.1).  

Ak porovnáme vývoj mikrotvrdosti v stave AB s vývojom precipitačne vytvrdených 

materiálov, tak je možné pozorovať zjavne vyššiu hrúbku rozhrania v prípade nespracovaného 

materiálu. Tento fakt súhlasí s optickým pozorovaním rozhraní po naleptaní povrchu (viď obr. 

5-14). Aj napriek nízkej presnosti preložených kriviek (obr. 5-15) je možné vidieť, že rozdiel 

v hrúbke rozhrania je výrazný. Šírka rozhrania sa dá približne určiť u vzorky bez spracovania, 

kde je približne 100 µm.  
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Podobnú šírku rozhrania (určenú na základe difúzie prvkov) vykazovali aj vzorky vyrobené 

pomocou sintrovania vo výskume A. Szewczyk-Nykiel et al. [19]. V prípade použitia 

technológie metal injection moulding (vo výskume A. Manonukul et al. [21]) mala oblasť 

s odlišnou mikroštruktúrou voči jednotlivým oceliam šírku až 180 µm. Difúzia prvkov 

v prípade výskumu A. Simchi et al. [15] vykazovala dokonca iba 50 µm, pričom na spoločnú 

výrobu ocelí bolo použité sintrovanie. Vzhľadom na tomu sa javí približná šírka rozhrania 

vyrobeného pomocou SLM ako dostatočná. 

Vo výskume P G E Jerrard et al [23] boli pomocou technológie SLM spracovávané zmesi 

danej dvojice práškových materiálov s rôznou koncentráciou ocele 1.4542 (0, 25, 75 a 100 %). 

Ku výraznejšiemu zvyšovaniu tvrdosti materiálov dochádzalo až medzi 75 a 100 % obsahom 

ocele 1.4542 a teda tvrdosť narastala nelineárne vzhľadom k obsahu ocele 1.4542.  

To by mohlo byť príčinou zdanlivo tak úzkeho spojenia materiálov po žíhaní a vytvrdzovaní. 

Difúzia jednotlivých prvkov medzi oceľami prebehla pravdepodobne v dostatočnej miere (viď 

vývoj mikrotvrdosti u vzoriek v stave AB) a vytvorilo sa tak pevné difúzne spojenie. Po 

aplikácii rozpúšťacieho žíhania a následnom schladení však došlo k zúženiu rozhrania 

v dôsledku nelineárnej závislosti mikrotvrdosti na koncentrácii prvkov ocele 1.4542. 

Mikrotvrdosť v rozhraní totiž výraznejšie stúpa až keď koncentrácia jednotlivých prvkov 

v danom mieste pripomína zmes ocelí so 75% obsahom 1.4542, kedy sa začína v značnej miere 

tvoriť martenzitická štruktúra na úkor austenitickej [23]. 

Dôležitým faktom však je, že hodnoty namerané na rozhraní alebo v jeho tesnom okolí 

nedosahovali hodnôt vyšších, ako u oceli 1.4542 a zároveň ani nižších, ako u oceli 1.4404. To 

platí pre všetky merania a tepelné spracovania. Celkovo sa teda jedná o deväť bodov, ktoré boli 

priamo v rozhraní materiálov, ktorých poloha bola určená opticky po naleptaní povrchu. 

Vzhľadom k rozmerom jednotlivých odtlačkov do rozhrania zasahovali tiež merania v ďalších 

okolitých bodoch. Na základe toho je možné konštatovať, že na rozhraní nedochádza ku 

zvýšenému výskytu karbidov, oxidov alebo iných fáz, ktoré by mohli spôsobovať nedostatočnú 

pevnosť rozhrania. Zároveň sa na rozhraní nevyskytovali ani zvýšené koncentrácie porozity 

alebo iných defektov. Rozhranie svojimi kvalitami teda vykazuje veľmi vysokú kvalitu a táto 

dvojica materiálov je vhodná pre výrobu pomocou technológie SLM. 
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5.5.3 Zhrnutie 

Na žiadnej zo vzoriek nebol pozorovaný zvýšený výskyt defektov rozhrania a to ani v jeho 

okolí, ani v kritických miestach, ani pri použití pôvodných procesných parametrov 

odporúčaných výrobcom. Na základe tohto faktu boli ďalej skúmané iba rozhrania vyrobené 

pomocou odporúčaných parametrov. Vplyvom precipitačného vytvrdzovania nedošlo ku zmene 

mikrotvrdosti ocele 1.4404 a teda ani k vytvoreniu väčšieho množstva karbidov alebo α-feritu. 

V rámci porovnávania mikrotvrdosti s tvrdosťou uvedenou v literatúre pre rôzne stavy bola 

stanovená hypotéza, že vplyvom rozpúšťacieho žíhania a následného precipitačného 

vytvrdzovania (hlavne v prípade H580) došlo k zmierneniu anizotropického charakteru 

aditívne vyrobenej ocele 1.4542. Túto hypotézu by však bolo vhodné overiť v rámci 

nadväzujúceho výskumu. Šírka rozhrania v prípade nespracovaných vzoriek bola vyššia ako 

v prípade tepelne spracovaných, avšak vo všetkých prípadoch došlo k vytvoreniu pevného 

difúzneho spojenia. Na rozhraní nebol pozorovaný žiadny pokles alebo nárast mikrotvrdosti 

pod alebo nad hodnoty zistené pre jednotlivé materiály. 

5.6 Výber spoločného postupu tepelného spracovania 

Na základe získaných výsledkov je postup rozpúšťacieho žíhania SA(A) a následného 

precipitačného vytvrdzovania H580 najvhodnejší pre tepelné spracovanie multimateriálových 

dielov vyrobených z ocelí 1.4404 a 1.4542 pre elektromagnetické aplikácie. 

V porovnaní so stavom H480 vykazoval tento stav veľmi podobné hodnoty magnetických 

vlastností v prípade oboch ocelí. Výrazný rozdiel však bol zaznamenaný v prípade 

mechanických vlastností v ťahu ocele 1.4542. Pomocou spracovania H480 sa síce podarilo 

dosiahnuť vyšších hodnôt zmluvnej medze klzu a pevnosti v ťahu, avšak viedlo tiež k veľmi 

nízkej hodnote ťažnosti A. Pomocou spracovania H580 sa podarilo v značnej miere zvýšiť 

hodnotu ťažnosti a priblížiť sa tak minimálnej hodnote pre konvenčne vyrobený materiál a tiež 

hodnotám udávaným pre aditívne vyrobený materiál v materiálovom liste výrobcu. Výsledné 

hodnoty zmluvnej medze klzu a pevnosti v ťahu v stave H580 zodpovedali hodnotám 

udávaným výrobcom pre aditívne vyrobený materiál po rozpúšťacom žíhaní a následnom 

precipitačnom vytvrdzovaní pri teplote 480 °C. 
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Bližšie hodnoty jednotlivých mechanických veličín medzi jednotlivými materiálmi v stave 

H580 sú vhodnejšie pre navrhovanie multimateriálových dielov. Vďaka vyššej hodnote 

ťažnosti ocele 1.4542 je možné predpokladať menšie výsledné škody pri presiahnutí zmluvnej 

medze klzu, keďže sa materiál dokáže vo väčšej miere deformovať pred dosiahnutím medzného 

stavu pevnosti. Pravdepodobne tak dôjde k odhaleniu prílišného zaťaženia komponentu pred 

jeho samotným pevnostným porušením. 

Vplyvom precipitačného vytvrdzovania pravdepodobne nedochádzalo k zvýšenému 

vylučovaniu karbidov chrómu na hraniciach zŕn ocele 1.4404 a teda ani k zvýšenej citlivosti 

tejto ocele voči medzikryštálovej korózii. Pomocou tepelného spracovania H580 by 

pravdepodobne mala byť zároveň dosiahnutá vyššia odolnosť ocele 1.4542 voči koróznemu 

praskaniu v porovnaní so stavom H480 [9]. 

Pomocou postupu H580 sa podarilo zvýšiť hodnotu maximálnej relatívnej permeability ocele 

1.4542 až o 226 % v porovnaní s materiálom bez tepelného spracovania. Hodnota koercívnej 

intenzity Hc sa znížila až o 27 %. Je možné predpokladať tiež nárast saturačnej indukcie Bs 

o približne 134 %, s ktorým však súvisí tiež nárast remanentnej indukcie Br o 100 %. Zároveň 

nedošlo k výraznejšiemu ovplyvneniu relatívnej permeability ocele 1.4404. 

Zmluvná medza klzu ocele 1.4404 sa znížila o 27 %, pevnosť v ťahu sa znížila iba o asi 3 % a 

hodnota ťažnosti sa zvýšila o 57 % voči stavu bez tepelného spracovania. Pevnosť v ťahu ocele 

1.4542 sa zvýšila o 29 %, zmluvná medza klzu o 73 % a hodnota ťažnosti dokonca až o 517 %.  
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6 DISKUSIA 

Obsah objemovej porozity u oboch materiálov po aditívnej výrobe bol nižší ako maximálny 

uvádzaný výrobcom zariadenia. Porozita tenkých stien dosahovala pomerne nízkych hodnôt 

a boli identifikované problematické hrúbky stien, pre výrobu ktorých je vhodná istá úprava 

procesných parametrov. Mechanické vlastnosti v ťahu ocele 1.4404 v stave AB zodpovedali 

materiálovému listu, čím sa naplnila hypotéza. V prípade mechanických vlastností druhej 

z ocelí bol pozorovaný značný rozdiel v hodnote ťažnosti voči materiálovému listu výrobcu 

a tak nedošlo k naplneniu hypotézy. Nad rámec diplomovej práce boli skúmané príčiny tohto 

javu. Bolo vykonaných množstvo experimentov a kontrol. Príčinu tohto javu sa však nepodarilo 

nájsť. Maximálna relatívna permeabilita ocele 1.4542 dosiahla nízke hodnoty a naplnila sa tak 

počiatočná hypotéza. Rovnako sa potvrdil predpoklad o vysokej hodnote relatívnej 

permeability ocele 1.4404. Koercívna intenzita ocele 1.4542 v stave AB zodpovedala hornej 

hranici hodnôt dosahovaných u konvenčne vyrobeného materiálu. Remanentná indukcia 

dosahovala nižších hodnôt v porovnaní s KV materiálom. 

Hodnoty niektorých charakteristík oboch ocelí po olejovom chladení vykazovali značne vyššie 

smerodajné odchýlky v porovnaní s chladením na vzduchu. Rozpúšťacie žíhanie nemalo 

výrazný vplyv na hodnotu relatívnej permeability ocele 1.4404 a nenaplnila sa tak hypotéza 

o znížení hodnoty µr. Zároveň sa rozdiely výraznejšie neprejavili ani v prípade mechanických 

vlastností v ťahu tejto ocele, čo naopak súhlasí s počiatočnou hypotézou. Pravdepodobne tak 

nedošlo k zvýšeniu obsahu karbidov v dôsledku pomalšieho chladenia na vzduchu. Pomocou 

rozpúšťacieho žíhania došlo, v súlade s hypotézou, k výraznému zvýšeniu hodnoty maximálnej 

relatívnej permeability ocele 1.4542 a to v odlišnej miere v prípade jednotlivých chladiacich 

médií. Pomocou pomalého chladenia na vzduchu došlo k dosiahnutiu vyššej výslednej hodnoty 

tejto charakteristiky a tiež mierne nižšej hodnoty koercívnej intenzity v porovnaní s chladením 

v oleji. Rozdiely boli tiež pozorované v prípade mechanických vlastností v ťahu ocele 1.4542, 

čo súhlasí s počiatočnou hypotézou. Chladenie na vzduchu sa vyznačovalo vyššou hodnotou 

Rm, no naopak nižšou hodnotou Rp0,2. Výrazné zvýšenie hodnoty Rp0,2 sa však očakávalo 

vplyvom nadväzujúceho precipitačného vytvrdzovania. Vybraný bol teda postup rozpúšťacieho 

žíhania pri teplote 1040 °C, po dobu 2 h a s následným chladením na vzduchu. 
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Použitie precipitačného vytvrdzovania nemalo, v súlade s počiatočnou hypotézou, výraznejší 

vplyv na hodnotu relatívnej permeability ani na mechanické vlastnosti v ťahu ocele 1.4404. 

Hodnoty mechanických vlastností v ťahu ocele 1.4404, v súlade s hypotézou, približne 

zodpovedajú hodnotám udávaným v materiálovom liste pre žíhaný stav ocele 1.4404. V prípade 

oboch postupov prepitačného vytvrdzovania sa podarilo dosiahnuť vyšších hodnôt Rm a Rp0,2 

u ocele 1.4542, čo súhlasí s hypotézou. Výnimkou je pevnosť v ťahu v stave H580, ktorej 

hodnota zaznamenala mierny pokles. Hypotéza o zvýšenej tvorbe α-feritu v oceli 1.4404 pri 

spracovaní H580 sa nepotvrdila. V súlade s hypotézou bola dosiahnutá vyššia hodnota ťažnosti 

ocele 1.4542 po spracovaní H580 v porovnaní s H480. V stave H580 vykazovala oceľ 1.4542 

nepatrne vyššiu hodnotu maximálnej relatívnej permeability a naopak nižšiu hodnotu Rm, Rp0,2 

a mikrotvrdosti v porovnaní s H480, čo súhlasí s hypotézou. Výsledné mechanické vlastnosti 

jednotlivých ocelí tak v súlade s hypotézou vykazujú navzájom bližšie hodnoty v porovnaní 

s H480. Oba postupy viedli k podstatnému zvýšeniu maximálnej relatívnej permeability ocele 

1.4542 a neboli pozorované výraznejšie rozdiely vo výslednej hodnote koercívnej intenzity. 

Táto hypotéza sa teda taktiež naplnila. 

Pomocou postupov H480 a H580 sa podarilo dosiahnuť rovnaké výsledné hodnoty 

mikrotvrdosti a relatívnej permeability ocele 1.4404. Pravdepodobne teda nedochádzalo 

k zvýšenému vylučovaniu karbidov alebo α-feritu v tejto oceli vplyvom samotného použitia 

precipitačného vytvrdzovania ani vplyvom rozdielnych parametrov precipitačného 

vytvrdzovania. Oceľ 1.4404 by vďaka nízkemu obsahu karbidov mala vykazovať vysokú 

úroveň koróznej odolnosti voči medzikryštálovej korózii. 

Postup H480 spôsobil výrazné zvýšenie Rm a Rp0,2 u ocele 1.4542 voči stavu SA(A). Takýto 

vývoj bol očakávaný. Oceľ dokonca dosiahla podstatne vyšších hodnôt týchto charakteristík 

v porovnaní s materiálovým listom výrobcu, ktorý popisuje vlastnosti po rovnakom postupe 

precipitačného vytvrdzovania, avšak s iným postupom rozpúšťacieho žíhania. Oceľ naopak 

v tomto stave vykazovala nižšiu hodnotu ťažnosti A. Nižšia ťažnosť voči materiálovému listu 

bola však pozorovaná u tejto ocele už aj v prípade stavu AB. 

Pomocou postupu H580 sa podarilo dosiahnuť hodnoty Rm a Rp0,2 veľmi blízke hodnotám 

udávaným výrobcom pre spracovanie H900. Ťažnosť bola nižšia aj v tomto prípade, avšak 

v porovnaní so stavom SA(A) došlo až k päťnásobnému zvýšeniu. Ťažnosť takmer dosiahla 

minimálnych hodnôt udávaných pre konvenčne vyrobený materiál 1.4542 po precipitačnom 

vytvrdzovaní H580. Hodnoty Rm a Rp0,2 presiahli minimálne hodnoty pre konvenčne vyrobený 

materiál po H580. Podľa predpokladov došlo k dosiahnutiu navzájom bližších hodnôt 

mechanických vlastností jednotlivých ocelí v porovnaní so stavom H480. 
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Hodnota maximálnej permeability AV ocele 1.4542 po spracovaniach H480 a H580 zodpovedá 

približne hodnotám udávaným pre KV materiál v žíhanom stave. Podľa predpokladov boli 

zistené hodnoty koercívnej intenzity v rámci spracovaní H480 a H580 takmer totožné. To isté 

platí aj pre hodnoty remanentnej indukcie Br a predpokladané hodnoty saturačnej indukcie Bs. 

Dosiahnuté hodnoty maximálnej relatívnej permeability boli podľa predpokladov mierne vyššie 

v prospech spracovania H580. 

Pre výrobu rozhrania bez zvýšeného obsahu defektov sa ukázali ako vhodné všetky sady 

procesných parametrov a hypotéza sa teda nepotvrdila. Na základe toho boli pre výrobu 

rozhrania vybrané procesné parametre odporúčané výrobcom, ktoré sú bežne používané na 

výrobu jednotlivých ocelí. Na rozhraní nedochádzalo k poklesu alebo naopak nárastu 

mikrotvrdosti. Vplyvom použitia rozpúšťacieho žíhania a následného precipitačného 

vytvrdzovania pravdepodobne došlo k zmierneniu anizotropie mechanických vlastností, 

pozorovanej u ocele 1.4542. 
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7 ZÁVER 

Splnené boli všetky ciele diplomovej práce. Na základe rešerše boli identifikované parametre 

tepelného spracovania vybraných nehrdzavejúcich ocelí 1.4404 a 1.4542. Boli navrhnuté, 

realizované a vyhodnotené testy pre jednotlivé materiály a tiež multimateriálovú výrobu. Boli 

popísané magnetické vlastnosti a mechanické vlastnosti v ťahu oboch ocelí po výrobe pomocou 

technológie SLM a taktiež po rôznych postupoch rozpúšťacieho žíhania a precpitačného 

vytvrdzovania. Výsledky boli analyzované a na ich základe bol vybraný spoločný postup 

tepelného spracovania multimateriálových dielov z vybraných nehrdzavejúcich ocelí. Tento 

postup sa skladá z rozpúšťacieho žíhania pri teplote 1040 °C, po dobu 2 h s chladením na 

vzduchu a následného precipitačného vytvrdzovania pri teplote 580 °C, po dobu 4 h 

s chladením na vzduchu. Okrem toho boli vybrané procesné parametre pre výrobu rozhrania 

bez zvýšeného obsahu defektov medzi danými zliatinami. Nad rámec diplomovej práce vznikol 

vyhodnocovací program pre merania magnetických vlastností materiálov a boli tiež skúmané 

príčiny odlišností medzi mechanickými vlastnosťami v ťahu u ocele 1.4542 voči 

materiálovému listu výrobcu. Na realizácií experimentov sa podieľali pracoviská ÚK, ÚMVI 

a ÚVSSR FSI VUT v Brně a overovacie merania magnetických vlastností boli realizované na 

pracovisku Akadémie věd ČR. V rámci ďalšieho výskumu by bolo žiadúce preskúmať koróznu 

odolnosť nerezových ocelí po aditívnej výrobe a rôznych tepelných spracovaniach a taktiež 

vplyv tepelného spracovania na anizotropiu aditívne vyrábaných materiálov.  
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11 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK, SYMBOLOV 
A VELIČÍN 

3D Three-dimensional 

A Ťažnosť 

AB Stav bez tepelného spracovania (as-built) 

AV, KV Aditívna výroba, konvenčná výroba 

B Magnetická indukcia 

Br Remanentná magnetická indukcie 

Bs Saturačná magnetická indukcia 

E Youngov modul pružnosti 

EBSD Electron Backscatter Diffraction 

EDS Energeticky disperzná spektroskopia 

H Intenzita magnetického poľa 

H(µmax) 
Intenzita magnetického poľa pri dosiahnutí maximálnej relatívnej 

permeability 

Hc Koercívna intenzita magnetického poľa 

Hci Prirodzená koercívna intenzita 

Hmax Maximálna intenzita magnetického poľa 

Hsat Saturačná intenzita magnetického poľa 

lfe Stredná dĺžka železa 

M Magnetizácia 

MIM Metal Injection Moulding 

Mr, Ms Remanentná a saturačná magnetizácia 
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Ms, Mf Teploty martenzit start a martenzit finish 

PH Precipitation hardening 

Pm Magnetická polarizácia 

RCu Odpor vinutia 

Re Medza klzu 

Rm Pevnosť v ťahu 

Rp0,2 Zmluvná medza klzu 

SA Solution annealing 

SEM Scanning Electron Microscopy 

Sfe Plocha prierezu toroidnej vzorky 

SLM Selective Laser Melting 

YTS Yield tensile strength 

Z Kontrakcia 

µ0 Permeabilita vákua 

μmax; μr,max Maximálna relatívna permeabilita 

µr Relatívna permeabilita 

μr,p Počiatočná relatívna permeabilita 

ρ Rezistivita 

χm Susceptibilita 
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13 PRÍLOHY 

Príloha 1 – Alternatívne pomenovania ocelí 

tab. 13-1 Alternatívne pomenovania ocelí [6, 44] 

Zdroj AISI 
UNS 
Číslo 

Euronorma  
(číslo) 

Euronorma 
(názov) 

Švedska 
SS 

Japonská 
JIS 

Značka 

[6] 316L S31603 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 2348 SUS 316L - 

[6] 630 S17400 1.4542 X5CrNiCuNb16-4 - SUS 630 17-4PH 

[44] - S15500 1.4540 - - - 15-5PH 
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Príloha 2 – Chemické zloženie vybraných ocelí 

tab. 13-2 Chemické zloženie vybraných ocelí [6, 10, 42, 43, 45] 

Materiál Zdroj 
Fe 

(w%) 
Cr 

(w%) 
Ni 

(w%) 
Mo 

(w%) 
Si 

(w%) 
Mn 

(w%) 
C 

(w%) 
N 

(w%) 
P 

(w%) 
S 

(w%) 
Cu 

(w%) 

Nb + 
Ta 

(w%) 

O 
(w%) 

1.4404 
Atlas 
Steels 

[6] 
Zost. 

16,00 
– 

18,00 

10,00 
– 

14,00 

2,00 
– 

3,00 
0,75 2,00 0,03 0,10 

0,04
5 

0,03 - - - 

1.4404 
SLM 

Solution
s [10] 

Zost. 
16,00 

– 
18,00 

10,00 
– 

14,00 

2,00 
– 

3,00 
1,00 2,00 0,03 0,10 

0,04
5 

0,03 - - 0,10 

1.4542 
Atlas 
Steels 

[6] 
Zost. 

15,00 
– 

17,50 

3,0 – 
5,0 

- 1,00 1,00 0,07 - 
0,04

0 
0,03

0 
3,0 – 
5,0 

0,15 – 
0,45 

- 

1.4542 
SLM 

Solution
s [42] 

Zost. 
15,00 

– 
17,50 

3,00 – 
5,00 

- 1,00 1,00 0,07 0,10 
0,04

0 
0,03 

3,00 
– 

5,00 

0,15 – 
0,45 

0,10 

1.4540 
AK Steel 

[45] 
Zost. 

14.00 
– 

15.50 

3.50 – 
5.50 

- 1.00 1.00 0.07 - 0.04 0.03 
2.50 

– 
4.50 

*0.15 - 
0.45 

- 

1.4540 
SLM 

Solution
s [43] 

Zost. 
14,50 

– 
15,50 

3,50 – 
5,50 

- 1,00 1,00 0,07 0,10 0,04 0,03 
2,50 

– 
4,50 

0,15 – 
0,45 

0,10 

* Norma ASTM A693 uvádza obsah Nb + Ta = 0.15 – 0.45. Firma AK Steel do oceli zámerne nepridáva žiadny Ta [45] 
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Príloha 3 – Fyzikálne vlastnosti vybraných ocelí 

tab. 13-3 Fyzikálne vlastnosti vybraných ocelí [6, 7, 9, 10, 13, 22, 46] 

Zdroj: DS – Datasheet, V – Výskum ; Technológia výroby: KV – Konvenčná výroba, SLM – Selective Laser Melting ; Tepelné spracovanie: viď ďalšie prílohy 

 

 tab. 13-4 Fyzikálne vlastnosti ocele 1.4540 [13, 43, 47] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: DS – Datasheet, V – Výskum ; Technológia výroby: KV – Konvenčná výroba, SLM – Selective Laser Melting ; Tepelné spracovanie: viď ďalšie prílohy 

  

  

Materiál  1.4404 1.4542 

Autor  
Atlas 

Steels 

[6] 

Deutsche 

Edelstahlwerke 

GmbH [46] 

AK 

Steel 

[7] 

SLM Solutions 

[10] 

Atlas 

Steels 

[6] 

AK Steel [9] 
SLM Solutions 

[22] 

ASM 

Handbook 

[13] 

Výroba  KV KV KV SLM SLM KV KV KV KV KV SLM SLM KV 

Tepelné 

spracovanie 
 - - - - - - - H900 H1075 H1150 - - Žíhaná 

Výška 

vrstvy 
(µm) - - - 30 50 - - - - - 30 50 - 

Hustota (kg/m3) 8000 8000 7990 7950 7950  7780 7800 7810 7820 7800 7800 7800 

Hustota (%) - - - 
≥ 

99,6 

≥ 

99,6 
- - - - - 

≥ 

99,5 

≥ 

99,5 
- 

Tepelná 

vodivosť 

(W/m.K) 

20 °C - 15 - 15 15 - - - - - 16 16 - 

 100 °C 16,3 - 16,2 - - 18,4 - - - - - - 18,3 

 149 °C - - - - - - - 17,9 - - - - - 

 260 °C - - - - - - - 19,5 - - - - - 

 460 °C - - - - - - - 22,5 - - - - - 

 482 °C - - - - - - - 22,6 - - - - - 

 500 °C 21,5 - 21,4 - - 22,7 - - - - - - 23,0 

Merné 

teplo 

(J/kg.K) 

0 – 100 

°C 
500 - 500 - - 460 460 460 - - - - 460 

Elektrický 

odpor 
(nΩ.m) 740 750 740 - - 800 1000 800 800 - - - 800 

Materiál  1.4540 

Autor  AK Steel [47] SLM Solutions [43] ASM Handbook [13] 

Výroba  KV KV KV KV SLM SLM KV 

Tepelné spracovanie  - - - - - - Žíhaná 

Výška vrstvy (µm) - - - - 30 50 - 

Hustota (kg/m3) 7780 7800 7810 7820 7800 7800 7800 

Hustota (%) - - - - ≈ 99,5 ≈ 99,5 - 

Tepelná vodivosť (W/m.K) 20 °C  - - - - 11 11 - 

 100 °C  - - - - - - 17,8 

 149 °C  - 17,9 - - - - - 

 260 °C  - 19,5 - - - - - 

 460 °C  - 22,5 - - - - - 

 482 °C  - 22,6 - - - - - 

 500 °C  - - - - - - 23,0 

Merné teplo 0 – 100 °C (J/kg.K) - 418 - - - - 420 

Elektrický odpor (nΩ.m) 980 770 - - - - 770 
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Príloha 4 – Tabuľka vlastností ocele 1.4540 [43] 

Zdroj: DS – Datasheet, V – Výskum ; Technológia výroby: KV – Konvenčná výroba, SLM – Selective Laser Melting ; Druh tepelného spracovania: Ž – Žíhanie, RŽ – Rozpúšťacie žíhanie; 

Hodnota: Typ. – Typická hodnota, Max. – Maximálna hodnota  

- Autor - SLM Solutions [43] 

- Zdroj - DS DS DS DS DS DS DS DS 

Výroba 

Technológia - SLM SLM SLM SLM SLM SLM SLM SLM 

Výška vrstvy (µm) 30 30 30 30 50 50 50 50 

Orientácia (°) 0 90 0 90 0 90 0 90 

T
e

p
. 

s
p
ra

c
. 

Druh - - - SA SA - - SA SA 

Teplota t (°C) - - 1050 1050 - - 1050 1050 

Čas 
t 

(hh:mm) 
- - 01:00 01:00 - - 01:00 01:00 

Chladenie - - - Vzduch Vzduch - - Vzduch Vzduch 

T
e

p
. 

s
p
ra

c
. 

2
 Druh - - - PH PH - - PH PH 

Teplota t (°C) - - 450 450 - - 450 450 

Čas 
t 

(hh:mm) 
- - 01:00 01:00 - - 01:00 01:00 

Chladenie - - - Vzduch Vzduch - - Vzduch Vzduch 

M
e
c
h
a

n
ic

k
é
 v

la
s
tn

o
s
ti
 Modul pružnosti E (GPa) 

184 ± 
23 

154 ± 
16 

202 ± 
21 

180 ± 
23 

122 ± 
16 

156 ± 
15 

181 ± 
17 

196 ± 
26 

Zmluvná medza klzu 
Rp0,2 

(MPa) 
668 ± 

29 
890 ± 

11 
1318 ± 

12 
1329 ± 

5 
809 ± 

28 
850 ± 

10 
1204 ± 

40 
1216 ± 

21 

Pevnosť v ťahu 
Rm 

(MPa) 
1194 ± 

28 
1180 ± 

20 
1484 ± 

20 
1420 ± 

86 
1193 ± 

20 
1185 ± 

23 
1362 ± 

22 
1373 ± 

20 

Ťažnosť A (%) 14 ± 5 7 ± 5 9 ± 2 5 ± 3 9 ± 2 7 ± 2 10 ± 2 6 ± 2 

Kontrakcia Z (%) 48 ± 1 
28 ± 
15 

26 ± 2 12 ± 8 21 ± 6 
27 ± 
10 

31 ± 3 15 ± 11 

Tvrdosť (Vickers) HV10 
353 ± 

2 
353 ± 

2 
- - 

364 ± 
2 

364 ± 
2 

- - 

Povrchové 
vlastnosti 

Stredná aritmetická 
odchýlka profilu 

Ra (µm) 10 ± 2 10 ± 2 - - 10 ± 2 10 ± 2 - - 

Výška nerovností 
povrchu 

Rz (µm) 
62 ± 
11 

62 ± 1 - - 
70 ± 
10 

70 ± 
10 

- - 
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Príloha 5 – Vlastnosti ocele 1.4404 [2, 6, 7, 10, 16, 26, 32] 

Zdroj: DS – Datasheet, V – Výskum ; Technológia výroby: KV – Konvenčná výroba, SLM – Selective Laser Melting ; Druh tepelného spracovania: Ž – Žíhanie, RŽ – Rozpúšťacie žíhanie; 

Hodnota: Typ. – Typická hodnota, Max. – Maximálna hodnota 

  

- Autor - 
Atlas 
Steel
s [6] 

AK 
Stee
l [7] 

Fofanov et al. 
[2] 

SLM Solutions [10] 

- Zdroj - DS DS V V DS DS DS DS DS DS DS DS DS 

Výroba 

Technológi
a 

- KV KV KV KV 
SL
M 

SL
M 

SL
M 

SLM SLM SLM 
SL
M 

SL
M 

SL
M 

Výška 
vrstvy 

(µm) - - - - 30 30 30 30 30 30 50 50 50 

Orientácia (°) - -   0 45 90 0 45 90 0 45 90 

T
e

p
. 
s
p
ra

c
. Druh  - - - RŽ - - -    - - - 

Teplota t (°C) - - - 1050 - - - 1095 1095 1095 - - - 

Čas 
t 

(hh:m
m) 

- - - 
02:0

0 
- - - 

02:0
0 

02:0
0 

02:0
0 

- - - 

Chladenie  - - - voda - - - voda voda voda - - - 

Magnetick
é 

vlastnosti 

Relatívna 
permeabilit

a 
µr - - 

1,25
0 

1,10
0 

- - - - - - - - - 

M
e
c
h
a

n
ic

k
é
 v

la
s
tn

o
s
ti
 

Modul 
pružnosti 

E 
(GPa) 

- 193 - - 
186 
± 
35 

182 
± 
33 

188 
± 
17 

181 
± 46 

194 
± 34 

188 
± 31 

176 
± 
25 

178 
± 
34 

171 
± 
11 

Zmluvná 
medza 

klzu 

Rp0,2 

(MPa) 
170 

Typ. 
290 

- - 
513 
± 
17 

549 
± 
18 

491 
± 6 

348 
± 9 

359 
± 9 

345 
± 4 

497 
± 
31 

510 
± 7 

470 
± 5 

Pevnosť v 
ťahu 

Rm 
(MPa) 

485 
Typ. 
627 

- - 
642 
± 
15 

648 
± 
15 

582 
± 
15 

596 
± 15 

598 
± 15 

539 
± 15 

637 
± 
16 

632 
± 
15 

588 
± 
15 

Ťažnosť A (%) 40 
Typ. 
55 

- - 
38 
± 5 

41 
± 5 

49 
± 5 

46 ± 
5 

51 ± 
5 

58 ± 
5 

41 
± 5 

43 
± 5 

45 
± 5 

Kontrakcia Z (%) - - - - 
67 
± 1 

68 
± 1 

72 
± 1 

65 ± 
3 

62 ± 
4 

67 ± 
4 

64 
± 3 

65 
± 1 

68 
± 2 

Tvrdosť 
(Vickers) 

HV10 - - - - 
204 
± 3 

204 
± 3 

204 
± 3 

169 
± 3 

169 
± 3 

169 
± 3 

214 
± 5 

214 
± 5 

214 
± 5 

Tvrdosť 
(Rockwell 

B) 
HR B 

Max. 
95 

Typ. 
79 

- - - - - - - - - - - 

Tvrdosť 
(Brinell) 

HB 
Max. 
217 

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

P
o
v
rc

h
o
v
é
 

v
la

s
tn

o
s
ti
 

Stredná 
aritmetická 
odchýlka 

profilu 

Ra 
(µm) 

- - - - 
12 
± 1 

12 
± 1 

12 
± 1 

12 ± 
1 

12 ± 
1 

12 ± 
1 

9 ± 
1 

9 ± 
1 

9 ± 
1 

Výška 
nerovností 
povrchu 

Rz 
(µm) 

- - - - 
79 
± 4 

79 
± 4 

79 
± 4 

79 ± 
4 

79 ± 
4 

79 ± 
4 

61 
± 4 

61 
± 4 

61 
± 4 
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- Autor - SLM Solutions [10] M. L. Montero Sistiaga et al. [16] M. S. I. N. Kamariah et al. [26] 
Finley 
Marbur
y [32] 

- Zdroj - DS DS DS V V V V V V V V V 

Výrob
a 

Technológi
a 

- SLM SLM SLM 
SL
M 

SLM SLM SLM SLM SLM SLM SLM SLM 

Výška 
vrstvy 

(µm) 50 50 50 - - - - 30 30 30 30 30 

Orientácia (°) 0 45 90 - - - - 
0 / 
45 / 
90 

0 / 
45 / 
90 

0 / 
45 / 
90 

0 / 
45 / 
90 

- 

T
e

p
. 
s
p
ra

c
. 

Druh -    AB HT1 HT2 HT3 AB HT4 HT5 HT6 Ž / - 

Teplota t (°C) 1095 1095 1095 - 600 950 1095 - 650 950 1100 1040 / - 

Čas 
t 

(hh:mm
) 

02:0
0 

02:0
0 

02:0
0 

- 02:00 02:00 
02:0

0 
- 

02:0
0 

02:0
0 

02:0
0 

04:00 / 
- 

Chladenie - voda voda voda - 
vzduc

h 
vzduc

h 
voda - 

v 
peci 

v 
peci 

v 
peci 

vzduch 
/ - 

M
e
c
h
a

n
ic

k
é
 v

la
s
tn

o
s
ti
 

Modul 
pružnosti 

E 
(GPa) 

165 
± 24 

139 
± 30 

173 
± 16 

- - - - - - - - 
207,2 ± 

6,85 

Zmluvná 
medza klzu 

Rp0,2 

(MPa) 
339 
± 16 

346 
± 6 

338 
± 2 

- - - - - - - - 
375,87 
± 7,3 

Pevnosť v 
ťahu 

Rm 
(MPa) 

589 
± 15 

581 
± 15 

550 
± 15 

- - - - - - - - 
636,87 
± 3,39 

Ťažnosť A (%) 
49 ± 

5 
51 ± 

5 
56 ± 

5 
- - - - - - - - 

32,45 ± 
0,96 

Kontrakcia Z (%) 
59 ± 

2 
63 ± 

3 
67 ± 

2 
- - - - - - - - - 

Tvrdosť 
(Vickers) 

HV - - - 
245 

± 
21 

271 ± 
25 

215 ± 
14 

212 
± 20 

209,
0 / 

212,
2 / 

212,
0 

201,
8 / 

215,
5 / 

204,
0 

181,
7 / 

186,
0 / 

191,
5 

173,
3 / 

185,
7 / 

170,
8 

- 

Tvrdosť 
(Vickers) 

HV10 
172 
± 4 

172 
± 4 

172 
± 4 

- - - - - - - - - 

Tvrdosť 
(Rockwell 

B) 
HR B - - - - - - - - - - - 

87,55 ± 
6,21 / 

90,96 ± 
3,32 

P
o
v
rc

h
o
v
é
 

v
la

s
tn

o
s
ti
 

Stredná 
aritmetická 
odchýlka 

profilu 

Ra 
(µm) 

9 ± 1 9 ± 1 9 ± 1 - - - - - - - - - 

Výška 
nerovností 
povrchu 

Rz 
(µm) 

61 ± 
4 

61 ± 
4 

61 ± 
4 

- - - - - - - - - 

Zdroj: DS – Datasheet, V – Výskum ; Technológia výroby: KV – Konvenčná výroba, SLM – Selective Laser Melting ; Druh tepelného spracovania: Ž – Žíhanie, RŽ – Rozpúšťacie žíhanie; 

Hodnota: Typ. – Typická hodnota, Max. – Maximálna hodnota 
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Príloha 6 – Tabuľka vlastností ocele 1.4542 [2, 6, 12, 20, 22] 

Zdroj: DS – Datasheet, V – Výskum ; Technológia výroby: KV – Konvenčná výroba, SLM – Selective Laser Melting ; Druh tepelného spracovania: Ž – Žíhanie, RŽ – Rozpúšťacie žíhanie; 

Hodnota: Typ. – Typická hodnota, Max. – Maximálna hodnota  

- Autor - Atlas Steels [6] / AK Steel [20] 
Atlas 
Steels 

[6] 

Atlas 
Steels 
[6] / 
AK 

Steel 
[20] 

AK 
Steel 
[20] 

Fofanov et al. [2] 

- Zdroj - DS DS DS DS DS DS DS DS V V V 

Výrob
a 

Technológi
a 

- KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV 

Výška 
vrstvy 

(µm) - - - - - - - - - - - 

Orientácia (°) - - - - - - - - - - - 

T
e

p
. 
s
p
ra

c
. 

Druh - RŽ RŽ RŽ RŽ RŽ RŽ RŽ RŽ Ž Ž Ž 

Teplota t (°C) 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 560 575 610 

Čas 
t 

(hh:mm
) 

00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 - - - 

Chladenie - 
vzduc

h 
vzduc

h 
vzduc

h 
vzduc

h 
vzduc

h 
vzduc

h 
vzduc

h 
vzduc

h 
- - - 

T
e

p
. 
s
p
ra

c
. 
2

 

Druh - - H900 H925 H1025 H1075 H1100 H1150 
H1150

-M 
- - - 

Teplota t (°C) - 480 495 550 580 595 620 760 - - - 

Čas 
t 

(hh:mm
) 

- 1 4 4 4 4 4 2 - - - 

Chladenie  - 
vzduc

h 
vzduc

h 
vzduc

h 
vzduc

h 
vzduc

h 
vzduc

h 
vzduc

h 
- - - 

Teplota 2 t (°C) - - - - - - - 621 - - - 

Čas 2 
t 

(hh:mm
) 

- - - - - - - 4 - - - 

Chladenie 2 - - - - - - - - 
vzduc

h 
- - - 

M
a
g

n
e

ti
c
k
é

 

v
la

s
tn

o
s
ti
 

Koercívna 
intenzita 

Hc 
(kA/m) 

- - - - - - - - 
2,17

5 
2,20

0 
2,28

0 

Remanentn
á indukcia 

Br (T) - - - - - - - - 0,60 0,65 0,55 

Saturačná 
indukcia 

Bs (T) - - - - - - - - 1,20 1,30 1,20 

Maximálna 
permeabilit

a 
µmax - - - - - - - - 130 150 120 

M
e
c
h
a

n
ic

k
é
 v

la
s
tn

o
s
ti
 

Zmluvná 
medza klzu 

Rp0,2 

(MPa) 

Typ. 
1000 / 
Typ. 
793 

1170 / 
Typ. 
1275 

1070 / 
Typ. 
1207 

1000 / 
Typ. 
1138 

860 / 
Typ. 
1103 

795 
725 / 
Typ. 
896 

Typ. 
765 

- - - 

Pevnosť v 
ťahu 

Rm 
(MPa) 

Typ. 
1105 / 
Typ. 
1103 

1310 / 
Typ. 
1379 

1170 / 
Typ. 
1310 

1070 / 
Typ. 
1172 

1000 / 
Typ. 
1138 

965 
930 / 
Typ. 
1034 

Typ. 
945 

- - - 

Ťažnosť A (%) 
Typ. 
15 / 

Typ. 5 

10 / 
Typ. 9 

10 / 
Typ. 9 

12 / 
Typ. 
10 

13 / 
Typ. 
11 

14 
16 / 
Typ. 
12 

Typ. 
17 

- - - 

Tvrdosť 
(Rockwell 

C) 
HR C 

Max. 
38 / 
Typ. 
35 

40 / 
Typ. 
45 

38 / 
Typ. 
43 

35 / 
Typ. 
38 

32 / 
Typ. 
37 

31 
28 / 
Typ. 
33 

Typ. 
31 

- - - 

Tvrdosť 
(Brinell) 

HB 
Max. 

363 / - 
388 / - 375 / - 331 / - 311 / - 302 277 / - - - - - 
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Zdroj: DS – Datasheet, V – Výskum ; Technológia výroby: KV – Konvenčná výroba, SLM – Selective Laser Melting ; Druh tepelného spracovania: Ž – Žíhanie, RŽ – Rozpúšťacie žíhanie; 

Hodnota: Typ. – Typická hodnota, Max. – Maximálna hodnota 

  

- Autor - Rolled Alloys [12] SLM Solutions [22] 

- Zdroj - DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS 

Výroba 

Technológia - KV KV SLM SLM SLM SLM SLM SLM SLM SLM 

Výška 
vrstvy 

(µm) - - 30 30 30 30 50 50 50 50 

Orientácia (°) - - 0 90 0 90 0 90 0 90 

T
e

p
. 

s
p
ra

c
. 

Druh  - Ž - -   - -   

Teplota t (°C) - - - - 1040 1040 - - 1040 1040 

Čas 
t 

(hh:mm) 
- - - - 00:30 00:30 - - 00:30 00:30 

Chladenie - - - - - - - - - - - 

T
e

p
. 
s
p
ra

c
. 
2

 

Druh - - 
Precipitačné 

vytvrdzovanie 
- - - - - - - - 

Teplota t (°C) - 
482 / 580 / 

621 
- - 480 480 - - 480 480 

Čas 
t 

(hh:mm) 
- 

01:00 / 04:00 
/ 04:00 

- - 01:00 01:00 - - 01:00 01:00 

Chladenie  - vzduch - - - - - - - - 

Teplota 2 t (°C) - -         

Čas 2 
t 

(hh:mm) 
- - - - - - - - - - 

Chladenie 2 - - - - - - - - - - - 

M
a
g

n
e

ti
c
k
é

 

v
la

s
tn

o
s
ti
 

Maximálna 
permeabilita 

µmax 95 
135 / 136 / 

71 
- - - - - - - - 

Permeabilita 
pri H = 7958 

A/m 
µr 74 90 / 88 / 59 - - - - - - - - 

Permeabilita 
pri H = 

15915 A/m 
µr 48 56 / 52 / 38 - - - - - - - - 

M
e
c
h
a

n
ic

k
é
 v

la
s
tn

o
s
ti
 

Modul 
pružnosti 

E (GPa) - - 
171 ± 

28 
154 ± 

19 
154 ± 

5 
182 ± 

4 
177 ± 

36 
148 ± 

3 
162 ± 

16 
151 ± 

5 

Zmluvná 
medza klzu 

Rp0,2 

(MPa) 
- - 

517 ± 
27 

506 ± 
25 

1024 
± 11 

1091 
± 27 

508 ± 
17 

511 ± 
1 

897 ± 
54 

866 ± 
41 

Pevnosť v 
ťahu 

Rm 
(MPa) 

- - 
987 ± 

22 
931 ± 

45 
1359 
± 9 

1308 
± 88 

966 ± 
13 

907 ± 
5 

1267 
± 23 

1189 
± 16 

Ťažnosť A (%) - - 26 ± 2 28 ± 2 16 ± 2 14 ± 6 26 ± 1 33 ± 0 20 ± 1 22 ± 1 

Kontrakcia Z (%) - - 56 ± 2 56 ± 8 
27 ± 
10 

26 ± 
17 

62 ± 2 66 ± 2 47 ± 3 53 ± 5 

Tvrdosť 
(Vickers) 

HV - - - - - - - - - - 

Tvrdosť 
(Vickers) 

HV10 - - 
226 ± 

2 
226 ± 

2 
352 ± 

22 
352 ± 

22 
229 ± 

32 
229 ± 

32 
367 ± 

24 
367 ± 

24 

P
o
v
rc

h
o
v
é
 

v
la

s
tn

o
s
ti
 

Stredná 
aritmetická 
odchýlka 

profilu 

Ra (µm) - - 9 ± 2 9 ± 2 9 ± 2 9 ± 2 10 ± 1 10 ± 1 10 ± 1 10 ± 1 

Výška 
nerovností 
povrchu 

Rz (µm) - - 
60 ± 
10 

60 ± 
10 

60 ± 
10 

60 ± 
10 

64 ± 7 64 ± 7 64 ± 7 64 ± 7 



129 

 

Príloha 7 – Vyhodnocovací program 

Na obr. 13-1 je možné vidieť schému vyhodnocovacieho programu. Červenou farbou sú 

označené operácie pri vyhodnocovaní meraní paramagnetického materiálu a šedou naopak 

feromagnetického. V prípade označenia obomi farbami prebieha daná operácia pri 

vyhodnocovaní oboch druhov materiálov. 

 

obr. 13-1 Schéma vyhodnocovacieho programu 
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Vyhodnocovací program funguje v programovacom prostredí MATLAB (verzia R2020a) 

s rozšírením “Curve Fitting Toolbox”. K jeho použitiu je potrebný tiež Microsoft Excel. Celý 

program, vrátane popisov v zdrojovom kóde je v anglickom jazyku, za účelom rozšírenia jeho 

potenciálneho použitia. 

Vstupy 

Súbory (.csv) získané pomocou meracieho zariadenia Vitrek PA900 nie je potrebné nijakým 

spôsobom upravovať, za predpokladu dodržania poradia stĺpcov s jednotlivými veličinami. 

Súbor s podrobnosťami o vzorkách (geometria_vzorky.xlsx) musí byť vytvorený podľa 

šablóny. Všetky tieto súbory je potrebné uložiť do zložky spolu s vyhodnocovacím programom. 

Po spustení programu sa otvorí dialógové okno (viď obr. 13-1 – vľavo hore). Užívateľ zadá 

o aký materiál sa jedná (feromagnetický/paramagnetický), číslo vzorky zo súboru 

s podrobnosťami, číselné označenia analyzovaných súborov z meraní a hodnoty Bmax a Hmax, 

pre ktoré chce vypočítať charakteristiky popísané nižšie. Okrem toho je vyžadovaná frekvencia 

použitého striedavého prúdu a rozsahy jednotlivých charakteristík pre výsledné vykreslenie 

výsledkov. 

Spracovanie jednotlivých meraní 

V tejto časti programu sa v cykle postupne spracovávajú jednotlivé súbory, ktoré vznikli 

meraním pri rôznych magnetizačných prúdoch (resp. intenzitách magnetického poľa). 

Výsledkom sú B-H krivky a hodnoty charakteristík prislúchajúce jednotlivým meraniam 

a potrebné pre ďalšie výpočty. 

Výpočet veličín pre B-H krivku (feromag./paramag.) 

Prepočet elektrických veličín na magnetické prebieha podľa nasledujúcich vzťahov: 

𝐵(𝑡) =
∫ 𝑢2(𝑡)∙𝑑𝑡

𝑁2∙𝑆𝐹𝑒
  (3) 𝐻(𝑡) =  

𝑁1∙𝑖1(𝑡)

𝑙𝐹𝑒
  (4) 

Elektrické veličiny do týchto vzťahov ((3) a (4)) vstupujú, ako ich okamžité hodnoty. Napätie 

u2(t) na sekundárnom vinutí je integrované pomocou lichobežníkovej numerickej metódy. N1 

označuje počet závitov na primárnom vinutí, N2 analogicky na sekundárnom. Hodnota SFe je 

rovná ploche priečneho prierezu toroidného jadra a lFe označuje strednú dĺžku železa. V tomto 

prípade ide o priemer ekvidištanty vonkajšieho a vnútorného priemeru toroidu. Pomocou týchto 

vzťahov je vypočítaná okamžitá hodnota magnetickej indukcie B a intenzity mag. poľa H a 

vzniká tak tzv. B-H krivka.  
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Operácie s B-H krivkou (feromag./paramag.) 

Z úseku signálov elektrických veličín, zaznamenaného v rámci jedného merania, môže 

vzniknúť hneď niekoľko B-H kriviek, keďže magnetizácia stihne prebehnúť počas 

zaznamenávania viackrát. Perióda B-H krivky je totiž zhodná s periódou použitého striedavého 

prúdu. Program z tohto dôvodu oreže jednu B-H krivku, ktorá sa vyznačuje najvyššou hodnotou 

magnetickej indukcie a ďalej využíva iba túto časť. Krivka je následne posunutá symetricky 

voči stredu súradnicového systému. 

Polarita zaznamenaného sekundárneho napätia u2(t) závisí na spôsobe pripojenia svoriek na 

vinutie testovanej vzorky. Pri prepojení svoriek medzi jednotlivými meraniami sa môžu vrcholy 

výsledných B-H kriviek nachádzať v rozdielnych kvadrantoch. Pre ich správne zobrazenie 

a ďalšie výpočty (v prípade potreby) program vykoná zrkadlenie okamžitých hodnôt 

magnetickej indukcie B(t) voči osi H. 

Výpočet veličín pre krivku prvotnej magnetizácie (feromag./paramag.) 

Pre následné zostavenie krivky prvotnej magnetizácie je potrebný výpočet Hmax a Bmax. Tieto 

hodnoty predstavujú súradnice vrcholu B-H krivky v prvom kvadrante. Hodnota Hmax 

predstavuje maximálnu hodnotu okamžitej intenzity magnetického poľa H(t) v rámci danej B-

H krivky. Bmax zodpovedá okamžitej magnetickej indukcii B(t) v momente, keď sa hodnota 

okamžitej intenzity magnetického poľa H(t) rovnala Hmax. Pre každú B-H krivku program 

vypočíta spomínanú dvojicu súradníc. Tieto body budú neskôr slúžiť na zostavenie krivky 

prvotnej magnetizácie, viď nižšie. 

Merné straty v železe PFe (feromag./paramag.) 

Celkové straty v obvode Pcelk sa skladajú zo strát v železe PFe a Joulových strát v primárnom 

vinutí PCu. Celkové straty Pcelk boli vypočítané, ako priemerná hodnota súčinu okamžitých 

hodnôt napätia u1(t) a  prúdu i1(t) na primárnom vinutí za jednu periódu. Joulové straty PCu boli 

vypočítané, ako priemerná hodnota súčinu odporu primárneho vinutia RCu a druhých mocnín 

okamžitých hodnôt i1(t) za jednu periódu. Merné straty v železe PFe sú následne vypočítané viď 

rovnica (5), kde mFe predstavuje hmotnosť toroidného jadra. Táto hodnota merných strát 

v železe je platná pre jednu konkrétnu B-H krivku. 

𝑃𝐹𝑒 =
𝑃𝑐𝑒𝑙𝑘−𝑃𝐶𝑢

𝑚𝐹𝑒
  (5) 

Koercívna intenzita magnetického poľa Hc (feromag.) 
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Koercívna intenzita magnetického poľa Hc predstavuje hodnotu okamžitej intenzity 

magnetického poľa H zodpovedajúcu priesečníku B-H krivky s osou H (resp. pri B = 0 T). 

Jedna B-H krivka feromagnetického materiálu však s osou H zdieľa dva priesečníky a z tohto 

dôvodu výsledná hodnota Hc predstavuje aritmetický priemer absolútnych hodnôt okamžitej 

intenzity magnetického poľa H zodpovedajúcich týmto priesečníkom.  

Remanentná indukcia Br (feromag.) 

V prípade remanentnej indukcie Br sa jedná o okamžitú hodnotu magnetickej indukcie B 

zodpovedajúcu priesečníku B-H krivky s osou B (resp. pri H = 0 A/m). Výsledná hodnota Br 

je rovnako (ako v prípade Hc) určená aritmetickým priemerom absolútnych hodnôt B 

prislúchajúcich jednotlivým priesečníkom. 

Spoločné spracovanie meraní 

V tejto časti vyhodnocovacieho programu sa ďalej pracuje s hodnotami veličín získaných 

z jednotlivých meraní (Bmax, Hmax, PFe, Hc a Br). Kompletné B-H krivky v tejto fáze nie sú 

potrebné pre ďalšie výpočty. 

Hmotnostné straty v železe (feromag./paramag.) 

Hodnoty PFe získané pre jednotlivé merania sú zobrazené v závislosti na hodnotách Bmax 

prislúchajúcich daným meraniam. Táto závislosť je preložená exponenciálnou funkciou (viď 

rovnica (6)). 

𝑃𝐹𝑒 = 𝑎 ∙ 𝑒𝑏∙𝐵𝑚𝑎𝑥 + 𝑐 ∙ 𝑒𝑑∙𝐵𝑚𝑎𝑥  (6) 

Vzniká tak spojitá závislosť medzi týmito veličinami, ktorá je následne vykreslená do grafu. 

V rámci vstupov vyžiadaných na začiatku výpočtu boli definované hodnoty Bmax, pre ktoré sú 

v tejto fáze určené príslušné hodnoty PFe, zodpovedajúce rovnici (6). Dôvodom pre použitie 

popísaného interpolačného postupu je absencia vyhodnocovania merania v reálnom čase, 

ktoré by umožňovalo presnú reguláciu Bmax počas samotného merania, ako je tomu 

u profesionálnych meracích zariadení. 

Krivka prvotnej magnetizácie Bmax-Hmax (feromag./paramag.) 

Krivka prvotnej magnetizácie v prípade meraní striedavým prúdom vzniká, spojením vrcholov 

jednotlivých B-H kriviek. Jedná sa teda o závislosť získaných hodnôt Bmax na Hmax. V prípade 

feromagnetického materiálu bol použitý, pre vytvorenie spojitej závislosti Hermitov 

interpolačný polynóm (metóda PCHIP), ktorý najlepšie kopíroval predpokladaný priebeh 

závislosti. V prípade paramagnetického materiálu bola závislosť aproximovaná priamkou 

prechádzajúcou počiatkom súradnicových osí. 

Relatívna permeabilita (paramag.) 
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Permeabilita μ paramagnetického materiálu predstavuje smernicu priamky, ktorou bola 

aproximovaná krivka prvotnej magnetizácie. Relatívna permeabilita μr je následne vypočítaná 

vydelením μ hodnotou permeability vákua μ0. 

 

 

Statická a diferenciálna relatívna permeabilita (feromag.) 

V prípade feromagnetického materiálu sa však hodnota permeability mení v závislosti na 

aktuálnej hodnote Bmax (resp. Hmax). Je preto potrebné poznať priebeh týchto závislostí. Statická 

permeabilita predstavuje smernicu priamky prechádzajúcej počiatkom súradnicového systému 

a aktuálneho bodu na krivke prvotnej magnetizácie [Hmax, Bmax]. Po jej vydelení permeabilitou 

vákua µ0 dostaneme statickú relatívnu permeabilitu μrs. Diferenciálna permeabilita predstavuje 

smernicu dotyčnice v aktuálnom bode na krivke prvotnej magnetizácie. Diferenciálna relatívna 

permeabilita μrd je rovnako vypočítaná vydelením diferenciálnej permeability permeabilitou 

vákua μ0. 

Interpolácia veličín pre zadané Bmax a Hmax (feromag.) 

Pri spracovávaní jednotlivých meraní boli vyhodnotené hodnoty koercívnej intenzity 

magnetického poľa Hc a remanentnej magnetickej indukcie Br prislúchajúce hodnote Bmax 

(resp. Hmax) pre dané meranie. Body závislostí Hc a Br na Bmax (resp. Hmax) boli preložené 

pomocou Hermitovho interpolačného polynómu (metóda PCHIP) a vznikli tak spojité priebehy.  

Jedným zo vstupov vyžadovaných dialógovým oknom boli hodnoty Bmax (resp. Hmax), pre ktoré 

sú v tejto časti zistené zodpovedajúce hodnoty Hc a Br. Rovnako ako v prípade interpolácie 

hodnôt magnetických strát je dôvodom absencia vyhodnocovania merania v reálnom čase, 

ktoré by umožňovalo reguláciu Bmax (resp. Hmax) už počas samotného merania, ako je tomu 

u profesionálnych meracích zariadení. 

Výstupy 

V okne „command window“ sa zobrazí tabuľka obsahujúca v prvom stĺpci čísla meraní, 

v druhom stĺpci hodnoty Bmax a v treťom Hmax prislúchajúce danému meraniu. Tabuľka slúži na 

identifikáciu chybných meraní. Za týmto účelom je tiež zobrazené diagnostické okno so 

všetkými potrebnými grafmi pre rozhodnutie o správnosti výsledkov jednotlivých meraní (viď 

obr. 13-1 dole vľavo).  

Okrem toho vzniká prehľad výsledkov vo forme dvoch grafov. V prvom je krivka prvotnej 

magnetizácie Bmax-Hmax a priebeh rel. statickej permeability μrs (iba u feromagnetického 

materiálu) v závislosti na Hmax. V druhom grafe je závislosť merných strát v železe PFe a rel. 

statickej permeability μrs (iba u feromagnetického materiálu) na Bmax. 
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Všetky vyššie uvedené závislosti a grafy (vrátane diagnostického okna a prehľadu výsledkov) 

sú uložené vo forme grafov vo formátoch .png a .fig. Všetky premenné a grafy vzniknuté pri 

výpočte sú tiež súhrnne uložené vo formáte .mat. Hodnoty všetkých vypočítaných veličín sú 

prehľadne uvedené v súbore (.xlsx) spoločne s poznámkami. 

 

 

 

Chyby merania 

Chyby merania môžu vznikať vzhľadom k presnosti merania rozmerov danej toroidnej vzorky. 

Pre použité digitálne posuvné meradlo je uvádzaná presnosť ± 0,02 mm, pri meraní od 0 do 

100 mm. Bola teda vykonaná analýza vplyvu tejto chyby merania na výsledné hodnoty 

magnetických charakteristík na vzorke oceli 1.4542 v stave bez spracovania. Ak by došlo 

k najhoršiemu možnému prípadu, kedy by boli reálne rozmery definujúce prierez väčšie 

o 0,2 mm a veľký priemer vzorky menší o 0,2 mm (resp. obrátene), tak by bola reálna hodnota 

statickej relatívnej permeability µsr o 1,3 % nižšia (resp. o 1,3 % vyššia) voči nameranej 

hodnote. 

Podobné rozdiely boli pozorované aj u hodnoty diferenciálnej relatívnej permeability µdr, 

remanentnej indukcie Br a maximálnej magnetickej polarizácie Jmax. V prípade koercívnej 

intenzity Hc bol rozdiel dokonca iba ± 0,12 % v opačnom smere. Najväčší vplyv bol pozorovaný 

u merných strát v železe pre dané Bmax. Namerané rozmery ovplyvňujú práve hodnotu Bmax 

a vzhľadom na to, že závislosť PFe(Bmax) má exponenciálny priebeh, tak aj veľmi malá zmena 

Bmax môže viesť k pomerne veľkej zmene PFe. Pre danú vzorku sa hodnota líšila o približne 

± 8 %, pre Bmax = 0,6 T, kedy už bol materiál veľmi blízko svojej saturácií a teda rozmerová 

chyba mala veľký vplyv. Aby tento prípad nastal, tak by muselo dôjsť ku maximálnej 

možnej chybe u všetkých dĺžkových meraní a to dokonca v rovnakom smere pre daný rozmer. 

Vzhľadom k počtu meraní a výslednému pozorovanému efektu sa dajú chyby spojené 

s meraním rozmerov vzoriek považovať za zanedbateľné. 

Možným zdrojom chýb je meranie hmotnosti vzoriek, ktoré priamo vplýva na výslednú hodnotu 

merných strát v železe PFe. Použitá váha TSCALE QHW++30k sa vyznačuje presnosťou 

± 0,2 g [48]. Táto hodnota predstavuje približne ± 1,8 % z nameranej hmotnosti danej vzorky. 

V prípade hodnoty PFe chyba v meraní hmotnosti bude znamenať rovnako veľkú zmenu, čo 

vyplýva z jej výpočtu. Na ostatné merané hodnoty nemá hmotnosť vzorky žiadny vplyv. 
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Pre výpočet merných strát v železe je potrebné tiež zistenie odporu primárneho vinutia. Táto 

chyba bola analyzovaná za rovnakých podmienok, ako v predchádzajúcich prípadoch. Presnosť 

použitého zariadenia BK PRECISION 2841 pre dané podmienky, sa skladá z dvoch zložiek: 

0,25 % nameranej hodnoty + 0,001 % rozsahu [49]. Nameraná hodnota odporu sa teda mohla 

líšiť o ± 0,23 µΩ. Výsledná hodnota PFe pri rovnakých podmienkach, ako v predošlých 

prípadoch sa líšila o cca ± 1,7 %. 

Počas samotného merania však dochádza k ohrievaniu vinutia, čím sa mení tiež jeho odpor. 

Pred každým meraním magnetických vlastností bola skontrolovaná teplota primárneho vinutia. 

Pri rôznych hodnotách magnetizačného prúdu však dochádzalo k rôzne rýchlemu zahrievaniu 

toroidného jadra a tiež vinutí. V dôsledku manuálneho nastavovania hodnoty prúdu a 

zapisovania hodnôt do pamäte osciloskopu sa tiež mohli líšiť doby jednotlivých meraní. Pri 

meraní nebol pozorovaný vplyv teploty na tvar výslednej magnetizačnej krivky. Rozdiel však 

bol pozorovateľný v prípade PFe. Vplyvom vyššej teploty vinutia dochádzalo ku zvýšeniu 

odporu a v dôsledku toho tiež výkonu na primárnom vinutí. Výsledkom bolo teda meranie 

nižších merných strát v železe PFe, než bola ich reálna hodnota. 
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Príloha 8 – Výsledky ťahových skúšok 

tab. 13-5 Výsledky ťahových skúšok 

Materiál Stav E (GPa) Rp0,2 (MPa) Rm (MPa) A (%) Z (%) 

1.4404 

AB 166,3 ± 13,2 449,6 ± 4,3 541,2 ± 1,1 40,7 ± 12,3 37,3 ± 7,1 

SA(A) 169,9 ± 10,2 323,0 ± 9,9 518,2 ± 6,3 60,0 ± 6,7 44,8 ± 5,5 

SA(O) 165,3 ± 34,1 323,5 ± 1,8 516,5 ± 5,5 55,4 ± 1,2 41,3 ± 3,0 

H480 191,0 ± 13,0 318,7 ± 4,5 513,0 ± 1,2 42,9 ± 8,5 39,3 ± 5,5 

H580 184,4 ± 5,8 328,0 ± 7,8 526,6 ± 13,8 63,8 ± 6,1 44,9 ± 6,0 

1.4542 

AB 203,8 ± 11,3 505,0 ± 5,1 895,5 ± 67,0 1,6 ± 0,2 2,8 ± 1,7 

SA(A) 186,9 ± 6,3 682,7 ± 6,8 1196,2 ± 45,5 2,1 ± 0,0 7,6 ± 5,1 

SA(O) 188,9 ± 15,1 957,0 ± 125,2 1117,4 ± 57,6 1,9 ± 0,6 4,6 ± 0,2 

H480 188,5 ± 4,0 1205,8 ± 4,1 1403,2 ± 13,1 3,1 ± 0,9 5,4 ± 0,9 

H580 195,0 ± 1,1 875,7 ± 5,0 1151,6 ± 3,3 9,6 ± 1,2 17,1 ± 4,0 
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Príloha 9 – Prehľady závislostí pre jednotlivé merania magnetických vlast. (1.4542) 

 

obr. 13-2 Prehľad závislostí magnetických veličín pre oceľ 1.4542 v stave AB (vzorka č 1) 

 

obr. 13-3 Prehľad závislostí magnetických veličín pre oceľ 1.4542 v stave AB (vzorka č. 2) 
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obr. 13-4 Prehľad závislostí magnetických veličín pre oceľ 1.4542 v stave SA(A) 

 

obr. 13-5 Prehľad závislostí magnetických veličín pre oceľ 1.4542 v stave SA(O) (vzorka č. 1) 

 

obr. 13-6 Prehľad závislostí magnetických veličín pre oceľ 1.4542 v stave SA(O) (vzorka č. 2) 
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obr. 13-7 Prehľad závislostí magnetických veličín pre oceľ 1.4542 v stave H480 (vzorka č. 1) 

 

obr. 13-8 Prehľad závislostí magnetických veličín pre oceľ 1.4542 v stave H480 (vzorka č. 2) 
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obr. 13-9 Prehľad závislostí magnetických veličín pre oceľ 1.4542 v stave H580 (vzorka č. 1) 

 

obr. 13-10 Prehľad závislostí magnetických veličín pre oceľ 1.4542 v stave H580 (vzorka č. 2) 


