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1  ÚVOD 

Dizertační práce je zaměřena na porovnání různých metod měření koncentrace 
přísadových prvků, založených na principu energiově disperzní spektrální analýzy, a 
na posouzení vhodnosti použití jednotlivých metod kvantitativního hodnocení 
heterogenity matrice LKG včetně konstrukce segregačních křivek, vyjádření 
rozdělovacích koeficientů a indexu heterogenity. Nově zavádí pojem „normovaný 
rozdělovací koeficient“. Prostřednictvím vyhodnocení značně rozsáhlého souboru 
experimentálních prací si klade za cíl prověřit možnost využití homogenizačního 
žíhání u LKG k odstranění segregace křemíku a zejména niklu jako perlitizační 
přísady a karbidotvorného prvku na hranici eutektické buňky. Výsledkem je potom 
návrh optimalizovaného postupu homogenizačního žíhání LKG z hlediska 
maximálního snížení segregace křemíku a niklu a s přihlédnutím k minimalizaci 
finančních nákladů a nebezpečí zhrubnutí zrna.  

2  SOUČASNÝ STAV ZNALOSTÍ 

2.1 SOUVISLOST MEZI CHEMICKÝM SLOŽENÍM A 
MIKROHETEROGENITOU STRUKTURY 

V litin ě existují oblasti s rozdílným chemickým složením a strukturou. Díky 
mikrosegregaci v průběhu krystalizace dochází v hraničních oblastech eutektických 
buněk ke zvýšení koncentrace karbidotvorných prvků (např. Mn, Cr, P, S a Mo), a 
naopak ke snížení obsahu grafitotovorných prvků (např. Si, Ni, Mg a Cu). Při 
současném legování grafitotvornými a karbidotvornými prvky dosahuje obsah 
karbidotvorného prvku v segregované oblasti až několikanásobku jeho jmenovitého 
obsahu v litině [1]. V některých případech navíc dochází k tzv. drive efektu, kdy 
grafitotvorné prvky doslova vytlačí karbidotvornou přísadu na hranice eutektické 
buňky a její koncentrační průběh je pak nesrovnatelně strmější (na hranici eutektické 
buňky byly dokonce zjištěny obsahy karbidotvorného prvku až o dva řády vyšší ve 
srovnání s jeho jmenovitým obsahem) [4]. Chemická mikroheterogenita se např. v 
průběhu bainitické přeměny v podstatě nemění. V odmíšených hraničních oblastech 
eutektických buněk se po izotermickém zušlechtění vyskytují oblasti tvořené 
martenziticko-austenitickou strukturou, u taveb s vyšším podílem karbidotvorných 
prvků se v těchto oblastech rovněž vyskytují eutektické karbidy [5]; [6].  

Heterogenní oblasti na hranicích eutektických buněk se strukturou tvořenou 
martenziticko-austenitickou směsí, ve které se mohou vyskytovat i eutektické 
karbidy, příp. mikrostaženiny, jsou hlavní příčinou horších mechanických vlastností 
nízkolegované izotermicky zušlechtěné litiny v porovnání s litinou nelegovanou. [2] 
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2.2 POSUZOVÁNÍ CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITY 

2.2.1 Rozdělovací koeficienty 

Rozdělovací koeficienty definují termodynamická omezení pro rozdělení příměsí, 
a proto hrají důležitou roli ve všech mikrosegregačních teoriích. Z literatury je 
zřejmé, že neexistuje dostatek přesných hodnot rovnovážných rozdělovacích 
koeficientů pro slitiny železa, zvláště pro systémy multikomponentní. [7] 

Rovnovážný rozdělovací koeficient 

Pro dvě fáze, tuhou (S) a kapalnou (L), je rovnovážný rozdělovací koeficient k0 
prvku j definován jako 

,
)(

)(
0 jC

jC
k

L

S=
        (1) 

kde CS(j) a CL(j) jsou koncentrace prvku v okamžiku, kdy jsou tyto dvě fáze za 
dané teploty v rovnováze. Efekt rozdělení je tím menší, čím více se k0 blíží jedné. 
Rovnovážný rozdělovací koeficient lze vyjádřit na základě znalosti vzájemné 
rozpustnosti prvků v tuhé a tekuté fázi, která je graficky znázorněna v rovnovážných 
diagramech slitin. Podle polohy křivek v rovnovážném diagramu může rovnovážný 
rozdělovací koeficient nabývat hodnot větších nebo menších než jedna. Vzhledem k 
tomu, že příměsi slitin železa jsou převážně eutektického typu, jsou rozdělovací 
koeficienty u těchto slitin menší než jedna. Polohy křivek solidu a likvidu jsou pro 
každou příměs charakteristické, rozdělovací koeficient bude tudíž pro každou látku 
charakteristikou jejích segregačních schopností při primární krystalizaci. 

Mezifázový rozdělovací koeficient 

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, rovnovážný rozdělovací koeficient 
platí jen při rovnovážných podmínkách, které však při dendritické krystalizaci 
nejsou splněny. [9] Proto byl zaveden pojem mezifázového rozdělovacího 
koeficientu k* a efektivního rozdělovacího koeficientu kef, které závisí na rychlosti 
tuhnutí a koncentraci příměsi v tavenině. Další práce související se studiem 
usměrněné krystalizace [10] umožnily nalézt vztah mezi mezifázovým rozdělovacím 
koeficientem k*, množstvím ztuhlé taveniny g od chlazeného povrchu a koncentrací 
příměsi: 

,)1( )1(
0

* −−⋅= k
S gCkC

       (2) 

kde CS je koncentrace příměsi v tuhé fázi, C0 – koncentrace původní příměsi 
v tavenině, g – poměrná část ztuhlého kovu k celkovému množství taveniny na 
počátku tuhnutí, k* – mezifázový rozdělovací koeficient, který charakterizuje 
kinetiku krystalizace na mezifázovém rozhraní a zahrnuje vliv koncentrace příměsi 
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na změnu teploty tuhnutí vznikajícího krystalu, a lze ho definovat jako CS/Cm, kde 
Cm je koncentrace příměsi na mezifázovém rozhraní. Hodnotu k*  nemůžeme 
kvantitativně stanovit, a pokud není rychlost krystalizace příliš vysoká, považujeme 
k* = k0. Rovnice (2) platí pouze za předpokladu, že v tavenině dochází k 
dokonalému promíchávání příměsi a difúze v již ztuhlé části se zanedbává.  

Efektivní rozdělovací koeficient 

Nedochází-li k úplnému vyrovnávání koncentrace příměsi v tavenině, pak rovnice 
(2) neplatí. Z toho důvodu byla na základě dalšího studia [9] odvozena závislost 
efektivního rozdělovacího koeficientu na rychlosti tuhnutí. Tato závislost v širším 
pojetí platí i pro tuhnutí odlitků a ingotů. 

Před rovinou krystalizace vzniká difúzní vrstva o tloušťce δ, která má jinou 
koncentraci příměsi než tavenina. Z rychlosti tuhnutí v a hodnoty koeficientu difúze 
D byl odvozen [11] vztah mezi rovnovážným a efektivním rozdělovacím 
koeficientem, daný rovnicí: 

,
)1( /

00

0
Dvef ekk

k
k δ−⋅−+

=
      (3) 

kde v je rychlost tuhnutí [cm·s-1], δ – tloušťka difúzní vrstvy před mezifázovým 
rozhraním [cm], D – difúzní koeficient příměsi v tavenině [cm2·s-1].  

Efektivní rozdělovací koeficient kef definujeme poměrem  

,
L

S
ef C

C
k =

       (4) 

a po dosazení za CS = k*·Cm platí 

,
*

L

m
ef C

Ck
k

⋅=
       (5) 

kde koncentrace CS, CL a Cm jsou nerovnovážné a nejsou totožné s koncentracemi 
v rovnici (5).  

2.2.2 Stanovení segregačních křivek  

Rozložení koncentrace prvků v rámci jedné eutektické buňky popisují segregační 
křivky. Jejich průběh lze matematicky modelovat a popis provést nejlépe 
statistickým logaritmicko-normálním rozdělením, popř. rozdělením Weibullovým, 
pouze ojediněle vyhovuje rozdělení normální (Gaussovo). Vhodnost použití toho 
kterého rozdělení je závislá na reálném chování soustavy a je zapotřebí ji posuzovat 
v konfrontaci se segregačními křivkami prvků, stanovenými na podkladě 
experimentálních dat a měření. Ukazuje se tedy, že stanovení efektivního 
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rozdělovacího koeficientu kef z koncentračních křivek prvků změřených v určitém 
úseku, a z nich stanovených segregačních křivek, má zcela zásadní význam. Metoda 
vychází z práce [12], v níž Gungor při popisu dendritické segregace prvku v rámci 
jednoho dendritu seřadil změřené koncentrace odměšujícího prvku ve směru od osy 
dendritu k jeho hranici podle rostoucí (neklesající) hodnoty koncentrací. 

Pro predikci velikosti dendritické segregace reálných odlitků, a to jak na 
buněčných, tak i kolumnárních dendritických strukturách, zavedli Brody, Flemings a 
Bower (cit. v [17]) metodu objemového elementu. Objemový element je definován 
jako taková část struktury, která je dostatečně malá, aby ji bylo možné sledovat, ale 
zároveň dostatečně velká, aby poskytovala přehled o charakteristických vlastnostech 
studované oblasti tuhé fáze. Pro buněčnou strukturu, vztaženo na litinu s 
kuličkovým grafitem, je za objemový element považován úsek od grafitu po hranici 
eutektické buňky. 

Praktická aplikace spočívá ve změření hmotnostních koncentrací prvků na 
vybraném, dostatečně dlouhém úseku mikrostruktury na metalografickém výbrusu. 
U grafitických litin závisí délka stopy na vzdálenosti částic grafitu, tj. na velikosti 
eutektické buňky.  

Za předpokladu, že se motiv struktury více méně pravidelně opakuje, změřená 
(příp. vypočtená) koncentrační křivka daného prvku vyjadřuje jeho pravděpodobné 
rozdělení v rámci jednoho průměrného (typického či ideálního) strukturního prvku 
(eutektická buňka). Stanovíme-li takto experimentálně z distribučních křivek 
statistické rozdělení, můžeme z něj stanovit a posoudit rozdělovací koeficient, 
popřípadě i mechanismus tuhnutí. Průběhy rozdělovacích koeficientů v rámci 
daného objemového elementu pak korelují se změřenými segregačními křivkami. 

2.2.3 Stanovení indexu heterogenity 

Ze změřených hodnot koncentrací lze nejen stanovit segregační křivky nebo 
průběhy efektivních rozdělovacích koeficientů, ale také, za pomoci stanovení střední 
hodnoty naměřených koncentrací Cstř a směrodatné odchylky sn-1, lze určit další 
charakteristickou veličinu, index heterogenity Ihet, podle [7] vztahem 

stř

n
het C

s
I 1−= .       (6) 

Index heterogenity, vyjadřující jak chemickou heterogenitu prvku, a efektivní 
rozdělovací koeficient, by spolu měly korelovat. Přitom s rostoucím obsahem 
jednotlivých legujících prvků jeví index heterogenity klesající tendenci [14]. 
Zároveň větší hodnota indexu heterogenity odpovídá menší hodnotě efektivního 
rozdělovacího koeficientu téhož prvku a naopak, jak bylo experimentálně prokázáno 
v práci [7], kdy byl vzájemný vztah těchto veličin vyčíslen jako  

),ln(1521,106139,0 Xhet kI −=
    (7) 

kde kX je rozdělovací koeficient prvku X a je definován vztahem  
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),()( iCCik ZiX =
      (8) 

kde Ci je koncentrace v i-tém bodě měřené posloupnosti a CZ(i) je průměrná 
koncentrace prvku ve zbylé části segregační křivky. 

2.3 VZÁJEMNÁ INTERAKCE PRVK Ů 

Rozdělení prvků v eutektické buňce LKG je řízeno jejich vztahem k 
termodynamické aktivitě uhlíku. Prvky i, které zvyšují termodynamickou aktivitu 
uhlíku v tavenině železa i v austenitu a jejichž termodynamický interakční koeficient 
εεεεC

i má kladnou hodnotu, mají tendenci se soustřeďovat v buňce u grafitické nodule 
(grafitotvorné prvky), naproti tomu prvky, které snižují termodynamickou aktivitu 
uhlíku a jejichž termodynamický interakční koeficient εεεεC

i má zápornou hodnotu, 
mají tendenci se soustřeďovat na periferii buňky. V práci [14] dále bylo prokázáno, 
že s rostoucí přísadou legujících prvků tvárné litiny se téměř přímo úměrně zvětšuje 
jejich lokální maximální koncentrace v eutektické buňce. 

2.4 HOMOGENIZA ČNÍ PROCESY  

Pro vyrovnání mikrosegregace lze využít procesu homogenizačního žíhání, které 
řadíme do způsobů žíhání s překrystalizací. Lokální rozdíly v chemickém složení se 
vyrovnávají difúzí, jejíž účinnost závisí na parametru p, který je dán vztahem  

,2−⋅⋅= LtDp i         (9) 
kde Di je difúzní koeficient prku i, jehož hodnota je výrazně závislá na době 

žíhání, t – doba žíhání, 2L – u LKG velikost eutektické buňky. Teploty 
homogenizačního žíhání se volí co nejvyšší, tak, aby na jedné straně byly vytvořeny 
co nejlepší podmínky pro difúzi, na druhé straně je omezujícím faktorem nebezpečí 
zhrubnutí zrna; obvykle v rozmezí 1100 – 1250 °C. Výdrž na teplotě je určena 
hrubostí struktury a obvykle postačí 5 – 15 hodin. [8] 

Kinetiku procesu změny tvaru původní segregační křivky lze pomocí 2. Fickova 
zákona popsat v závislosti na parametrech homogenizačního žíhání: , poloviční 
velikosti eutektické buňky (L/2) a času t: 

,
2

2

x

C
D

t

C
S ∂

∂=
∂
∂

        (10) 
kde C je koncentrace uvažovaného prvku, t je doba homogenizace, DS je difúzní 

koeficient daného prvku v solidu (je funkcí teploty) a x je vzdálenost od hranice 
eutektické buňky.  

Při praktickém použití metody modelování difúzních procesů se pomocí bodové 
energiově disperzní spektrální analýzy na pokud možno neleptaném 
metalografickém výbrusu změří v dané oblasti odlitku rozložení základních prvků i 
příměsí a nečistot. Z naměřených dat se nejprve matematicko-statistickým 
zpracováním stanoví segregační křivky jednotlivých prvků. Pokud tyto závislosti 
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stanovíme jak v litém stavu, tak i po provedeném homogenizačním žíhání, lze z 
naměřených hodnot a matematicko-statisticky zpracovaných koncentrací před a po 
žíhání a z vypočteného průběhu homogenizace stanovit kriteriální závislost 
homogenizace pro každý příslušný prvek. Praktický smysl uvedeného přístupu 
spočívá v možnosti stanovit pro požadovaný stupeň heterogenity prvků parametry 
homogenizačního žíhání odlitků, tj. dobu, popřípadě teplotu žíhání. 

2.5 URČOVÁNÍ CHEMICKÉ HETEROGENITY V LKG 

Chemickou mikroheterogenitu lze stanovovat principielně třemi různými 
způsoby, a to kvalitativně, nebo kvantitativně, buďto pomocí měření, nebo pomocí 
výpočtu. Je třeba mít na paměti, že ke kvantitativnímu posouzení heterogenity 
rozložení prvků v LKG jsou nezbytné dostatečně velké koncentrační soubory 
sledovaných prvků, změřené optimálním způsobem a ve vhodných oblastech 
dodaných vzorků. [15] 

2.5.1 Kvantitativní ur čování heterogenity pomocí měření 

Měření koncentrací jednotlivých prvků se provádí prostřednictvím rentgenové 
spektrální mikroanalýzy za použití mikroanalyzátoru ve spojení s rastrovacím 
elektronovým mikroskopem. Tyto techniky umožňují provést jak kvalitativní, tak i 
kvantitativní bodovou mikroanalýzu jednotlivých prvků. 

Analyzované místo se ve struktuře vzorků volí tak, aby se základní 
mikrostrukturní parametry, tj. poloměr globulárních částic grafitu rg, vzdálenosti 
mezi grafitickými nodulemi Lg a poloměr eutektických buněk Rb, v analyzované 
oblasti co nejvíce přibližovaly průměrným parametrům grafitu ve vzorku, které lze 
změřit kvantitativní metalografickou analýzou, nebo ji případně nahradit dostatečně 
velkým statistickým souborem měření.  

V zásadě je možno použít dvě odlišné metody rtg. mikroanalýzy, a to metodu 
vlnové disperze, nebo energiové disperze. 

Vlnově disperzní mikroanalýza (VDS) poskytuje o řád přesnější výsledky, 
umožňuje kvantitativní vyhodnocení obsahů prvků reálně v setinách procenta. Tato 
přesnost metody je však vykoupena značnou časovou náročností a pracností 
takového měření. Navíc, a to je podstatné, je současně možno analyzovat pouze 
takové množství prvků, kolika rtg. spektrometry je použitá mikrosonda vybavena.  

Energiově disperzní mikroanalýza (EDS) poskytuje sice méně přesné výsledky, 
reálná detekční schopnost se pohybuje v desetinách procenta, je však metodou 
podstatně rychlejší a i z ekonomického hlediska dostupnější. Navíc umožňuje 
současně analyzovat celé spektrum přítomných prvků (od atomového čísla 11 výše).  

Základní metodou uspořádání měření je lineární mikroanalýza na spojnici mezi 
dvěma náhodně zvolenými zrny grafitu (obr. 1a). Metoda ale nezaručuje, že měřící 
stopy zachytí místo extrémní koncentrace prvku. Při aplikaci metody lineární síťové 
analýzy (obr. 1b) jsou měřící stopy vedeny rovnoběžně ve tvaru pravidelné sítě. 
Nevýhodou této metody je značná pracnost vlastního měření a zpracování záznamů 
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analýzy. Značnou předností této metody je získání názorné představy o chemické 
heterogenitě matrice v měřeném místě. Nedostatečná spolehlivost metody lineární 
analýzy vedené na spojnici mezi dvěma sousedními zrny grafitu a její značná 
pracnost vedly k návrhu a ověření lineární křížové analýzy (obr. 1c), kdy se zvolené 
místo proměří dvěma lineárními stopami vedenými mezi dvěma zrny grafitu a 
protínající se v místě očekávané extrémní koncentrace sledovaného prvku. 
Provádění měření touto metodou je ovšem komplikováno obtížným vyhledáváním 
vhodně rozložených buněk. Nepoměrně snazší je nalézt vhodnou konfiguraci pro 
modifikovaný postup - lineární paprskovou analýzu (obr. 1d). Měřící stopy vychází 
od zrn grafitu a směřují do oblasti styku několika eutektických buněk. Z tohoto 
postupu pak vychází metoda bodových analýz (obr. 1e), kdy jsou porovnávány 
koncentrace prvků naměřených u grafitu a na rozhraní trojice eutektických buněk.  

 

 
V práci [1] bylo provedeno srovnání metody lineární síťové analýzy a metody 

lineární křížové analýzy. Z  porovnání výsledků vyplynulo, že obě metody dávají 
srovnatelné hodnoty kef.  

Důležitým faktorem přesnosti celého měření je rovněž volba kroku měření v 
případě bodových analýz v linii, která je na jedné straně dána snahou o co nejvyšší 
počet měření na daném úseku, omezujícím faktorem je velikost interakčního objemu 
elektronového svazku se zkoumaným materiálem, případně velikost kontaminační 
stopy na povrchu výbrusu po měření. V literatuře, např. [15], se většinou vyskytuje 
měření s krokem 3 µm.  

Z výše uvedených poznatků a zkušeností vychází nový přístup k měření chemické 
heterogenity prvků v LKG. Měřené úseky v této aplikaci jsou voleny tak, aby 
spojovaly zrna grafitu ležící v centrech tří navzájem sousedících charakteristických 
buněk LKG. Nový přístup k měření chemické heterogenity prvků v LKG poskytuje 

 
Obr. 1. Schématické znázornění metody bodové liniové analýzy.  [1] 
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možnosti rozsáhlého matematicko-statistického zpracování změřených 
koncentračních dat prvků a také možnosti jejich strukturní interpretace. [16] Cílem 
této metody je stanovení segregačních křivek, indexů jejich chemické heterogenity a 
dalších parametrů, jak bylo popsáno výše.  

3  FORMULACE CÍL Ů PRÁCE 

Pro zpracování dizertační práce byly stanoveny následující cíle: 
� porovnat různé metody měření koncentrace přísadových prvků založené na 

principu energiově disperzní spektrální analýzy; 
� posoudit vhodnost použití jednotlivých metod kvantitativního hodnocení 

heterogenity matrice LKG, včetně konstrukce segregačních křivek; 
� experimentálně prověřit možnost využití homogenizačního žíhání u LKG  

k odstranění segregace křemíku a zejména niklu jako perlitizační přísady a 
karbidotvorného prvku na hranici eutektické buňky; 

� posoudit, jaké nastávají tendence v kvantitativních změnách matrice po 
homogenizaci ve srovnání s litým stavem; 

� experimentálně prověřit vliv nominálních obsahů křemíku a niklu na 
segregační pochody, a tudíž na změnu stupně heterogenity jednotlivých 
přísadových prvků po homogenizačním žíhání; 

� navrhnout optimalizovaný postup homogenizačního žíhání LKG – z hlediska 
maximálního snížení segregace křemíku a niklu a zároveň minimalizace 
finančních nákladů a nebezpečí zhrubnutí zrna. 

4  EXPERIMENT 

4.1 POUŽITÝ MATERIÁL 

Pro experimenty byla zvolena řada pěti taveb litiny s kuličkovým grafitem  
s odstupňovaným obsahem niklu. Rozsah legování a označení jednotlivých je 
uvedeno v tab. 1. 

Tab. 1. Chemické složení experimentálního materiálu 

ozn.

tavby C Mn Si P S Cr Ni Cu Mg Mo

K1 3,61 0,15 1,96 0,03 0,021 0,01 0,56 0,03 0,083

K2 3,54 0,15 2,4 0,04 0,02 0,01 0,94 0,03 0,044

K25 3,54 0,23 2,04 0,03 0,011 0,05 1,99 0,04 0,043 0,1

K3 3,52 0,14 2,47 0,04 0,017 0,01 2,71 0,03 0,049

K4 3,51 0,11 2,4 0,04 0,021 0,01 3,12 0,03 0,043

obsah prvků v hm.%
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4.2 POSTUP EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ 

4.2.1 Homogenizační žíhání 

Za základ experimentu byly použity vzorky odebrané z jednotlivých taveb v litém 
stavu, jak je uvedeno výše. Byl navržen následující postup tepelného zpracování: 
homogenizační žíhání na 1100°C s výdrží 24, resp. 10, příp. 5 hodin s následným 
ochlazením do vody (pro zabránění difúzním procesům a zafixování stavu po 
homogenizačním žíhání).  

4.2.2 EDS mikroanalýza 

Chemické mikroanalýzy byly prováděny s využitím analytického komplexu 
tvořeného rastrovacím elektronovým mikroskopem JEOL JXA 840A ve spojení s 
energiově disperzním mikroanalyzátorem. Nejdříve to byl analyzátor AN10000 
firmy LINK, který byl v průběhu experimentů nahrazen novým analyzátorem 
AVALON firmy PGT (Princeton Gamma-Tech, Inc.) vybaveným softwarem 
SPIRIT. Pomocí téhož mikroskopu pak byla pořízena ilustrační fotodokumentace. 
Poslední sada kontrolních měření liniových analýz byla z technických důvodů 
(porucha původně používaného systému) provedena na analytickém komplexu 
Philips XL 30 s energiově disperzním analyzátorem EDAX. 

Analýzy EDS byly prováděny na metalografických výbrusech připravených 
běžným postupem. Jednalo se o bodové analýzy v zásadě ve dvojí konfiguraci: jako 
výchozí byla použita lineární mikroanalýza na spojnici mezi dvěma zvolenými zrny 
grafitu (obr. 1a), označená dále jako metoda A; tato metoda pak byla konfrontována 
s metodou bodových analýz (obr. 1e), označenou dále jako metoda B, kdy byly 
porovnávány koncentrace prvků naměřených u grafitu a na rozhraní trojice 
eutektických buněk.  

U lineární mikroanalýzy na spojnici mezi dvěma zrny grafitu však, na rozdíl od 
základního postupu popsaného v [1], nešlo o náhodně zvolená zrna grafitu; naopak, 
zde se jednalo o zrna velmi pečlivě volená tak, aby grafitické nodule ležely pokud 
možno ve vrcholech rovnostranného trojúhelníka, byly v rovině výbrusu pokud 
možno shodné velikosti (aby byl splněn předpoklad, že řez jde středem kulového 
tvaru), a navíc tak, aby jejich vzdálenosti byly co největší, tj. aby na linii mezi 
dvěma grafitickými nodulemi, resp. v rámci jedné eutektické buňky, bylo možno 
naměřit co možná nejvyšší počet bodů (minimálně však cca 30). Z každého 
takovéhoto rovnostranného trojúhelníka byla pro měření zvolena pouze jediná stopa, 
další dvě stopy byly stejným způsobem naměřeny vždy v jiné oblasti výbrusu, tak, 
aby byl postižen statistický rozptyl hodnot a naopak vyloučena možnost 
dokumentace anomálního místa. Krok měření byl zvolen, s ohledem na velikost 
excitačního objemu ve slitinách železa a velikost kontaminační stopy po 
jednotlivých bodových analýzách, v hodnotě 1,5 µm (výjimečně 1,0 µm). 
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Způsob výběru měřeného úseku a měření koncentrace prvků mezi dvěma zrny 
grafitu na analytickém komplexu JEOL 840A/LINK, resp. AVALON, demonstrují 
obr. 2 a obr. 3. 

Pro zjištění lokálního chemického složení byly provedeny bezstandardové 
analýzy se ZAF korekcí a normalizací. 

V případě diskrétních bodových analýz v okolí grafitické nodule a na styku tří 
eutektických buněk bylo voleno místo, které se svým uspořádáním grafitických 
nodulí co nejvíce blížilo vrcholům rovnostranného trojúhelníka. Příklady rozložení 
takto uspořádaných analyzovaných bodů jsou patrné z obr. 4. a obr. 5. 

 
Obr. 2. Příklad analyzovaného místa.  

Liniová analýza, vzorek K3 
v litém stavu. Zv. 1000×. 
Analyzátor LINK AN 10000. 

 
Obr. 3. Příklad analyzovaného místa. 

Liniová analýza, vzorek K3, 
homog .5h. Zv. 500×. 
Analyzátor AVALON. 

 
Obr. 4. Příklad analyzovaného místa.  

Bodová analýza, vzorek K25, 
homog. 5 hod. Zv. 500×. 
Analyzátor AVALON. 

 
Obr. 5. Příklad analyzovaného místa. 

Bodová analýza, vzorek K3, 
homog.5hod. Zv. 500×. 
Analyzátor AVALON. 
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4.3 NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

4.3.1 EDS analýzy a statistické vyhodnocení naměřených dat 

Metoda liniových bodových analýz (lineární mikroanalýzy) – metoda A, byla 
uplatněna na celé sérii vzorků s odstupňovaným obsahem niklu, a to v litém stavu a 
ve stavech po provedené homogenizaci s výdrží 5 a 10 hodin. 

Metodou měření diskrétních bodových analýz – metoda B, byly proměřeny opět 
vzorky všech sledovaných taveb, a to v litém stavu a ve stavech po homogenizaci 
s výdrží 10 a 24 hodin. 

Z koncentrací sledovaných prvků, tj. křemíku a niklu, naměřených metodou A, 
byly stanoveny v první fázi vyhodnocování jejich střední hodnoty a směrodatné 
odchylky. Obdobně byly zpracovány i hodnoty koncentrací, naměřených metodou 
B. V tomto případě byly však stanovovány samostatně střední hodnoty pro hodnoty 
u grafitu a na styku tří eutektických buněk.  

4.3.2 Grafické zpracování naměřených dat  

Tato kapitola, stejně jako kapitoly následující, byla věnována zpracování 
grafických závislostí naměřených koncentračních průběhů na jednotlivých vzorcích, 
zjištěných výhradně pomocí metody A. 

První část zpracovaných grafických závislostí zobrazuje naměřené průběhy 
koncentrací obou sledovaných prvků, tj. křemíku a niklu, tedy závislost  

( )ifCS = ,       (11) 

kde CS je koncentrace příměsi v hm.% v tuhé fázi v i-tém bodě vzdálenosti mezi 
dvěma grafitickými nodulemi.  

Závislosti jsou v dizertační práci řazeny po jednotlivých tavbách v pořadí podle 
odstupňovaného obsahu niklu, tj. K1, K2, K25, K3 a K4, vždy po třech (tři měřené 
linie na vzorku).  

Druhá část grafických závislostí uvedených v této kapitole popisuje setříděné 
koncentrace křemíku a niklu v objemovém elementu a je charakterizována vztahem 

( )gfCS = ,       (12) 

kde g je objemový element, který je definován jako bezrozměrné číslo ležící v 
intervalu (0;1). Objemový element je dán, za předpokladu respektování směru 
segregace obou sledovaných prvků směrem ke grafitu, vzdáleností od hranice 
eutektické buňky ke grafitické noduli. V práci bylo použito setřídění koncentrací 
podle Gungora [12], které v měřené linii mezi dvěma grafitickými nodulemi reálně 
představuje zrcadlové převrácení poloviny měřených bodů, kdy osou zrcadlení je 
hranice eutektické buňky.  
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4.3.3 Stanovení segregačních křivek 

V této kapitole jsou graficky shrnuty průběhy segregačních křivek přes objemový 
element, tj. závislost  

( )gf
C

CS =
0

,       (13) 

kde CS je koncentrace příměsi v hm.% v tuhé fázi v i-tém bodě měření přes 
objemový element g a C0 je rovno střední hodnotě koncentrace sledovaného prvku 
na dané stopě (tj. v tomto případě ze všech tří měřených linií). Příklad grafického 
zpracování je, uveden pro tavbu K4 v litém a jednom z homogenizovaných stavů 
(obr. 6). 

4.3.4 Průběh efektivních rozdělovacích koeficientů v objemovém elementu 

Tato část práce se zabývá stanovením efektivních rozdělovacích koeficientů a 
jejich průběhů v objemovém elementu, který reálně představuje vzdálenost od 
hranice eutektické buňky ke grafitické noduli.  

Za výchozí pro výpočet efektivního rozdělovacího koeficientu v jednotlivých 
měřených bodech byl použit základní definiční vztah (4), který byl modifikován pro 
hodnoty koncentrací získané měřením v linii mezi dvěma grafitickými nudulemi do 
tvaru 

minC

C
k ii

ef = ,       (14) 

  
Obr. 6. Segregační křivky. Porovnání litého a homogenizovaného stavu. Tavba K4.. 
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kde kef 
i je efektivní rozdělovací koeficient v i-tém bodě měření v dané linii (stopě) 

přes objemový element, vyčíslený z koncentrace Ci v tomto bodě vztažené na 
minimální koncentraci prvku měřené stopy Cmin. Příklad je uveden na obr. 7. 

4.3.5 Zavedení pojmu normovaný rozdělovací koeficient, jeho stanovení a 
zpracování průběhů v objemovém elementu 

S ohledem na nízkou vypovídací schopnost vzájemného porovnání uvedených 
závislostí pro jednotlivé sledované stavy se ukázalo žádoucí hledat jinou možnost 
vyjádření rozdělovacího koeficientu. Na základě těchto úvah byl nově zaveden 
pojem normovaný rozdělovací koeficient, který byl definován jako  

sm

iN
ef C

C
k = ,        (15) 

kde kef 
N je normovaný rozdělovací koeficient v i-tém bodě měření v dané linii 

(stopě) přes objemový element, vyčíslený z koncentrace Ci
 v tomto bodě vztažené na 

jmenovitou koncentraci prvku (směrné složení z tavební analýzy) daného prvku Csm. 
Hodnota takto definovaného normovaného rozdělovacího koeficientu je, na rozdíl 

od hodnoty efektivního rozdělovacího koeficientu, nezávislá na minimální hodnotě 
koncentrace sledovaného prvku na dané stopě (v tomto konkrétním případě třech 
měřených liniích), což umožňuje provést objektivní vzájemné porovnání hodnot 
rozdělovacího koeficientu na jednotlivých sledovaných vzorcích, tj. v jednotlivých 
stavech pro sledované tavby. 

Příklad průběhů normovaných rozdělovacích koeficientů přes objemový element 
je pro tavbu K4 uveden na obr. 8 

  
Obr. 7. Průběhy efektivních rozdělovacích koeficientů v objemovém elementu.  

Porovnání litého a homogenizovaného stavu. Tavba K4... 
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4.3.6 Závislosti efektivních rozdělovacích koeficientů na jmenovitých 
obsazích prvků 

Pro stanovení závislosti efektivních rozdělovacích koeficientů na jmenovitých 
obsazích sledovaných prvků bylo použito stanovení středních hodnot efektivních 
rozdělovacích koeficientů křemíku a niklu získaných dvěma odlišnými metodami 
měření. Obě metody vycházejí při stanovení efektivního rozdělovacího koeficientu 
ze základního definičního vztahu (4), který však popisuje eutektickou krystalizaci. V 
pojetí přerozdělování prvků při tepelném zpracování chápeme efektivní rozdělovací 
koeficient jako poměr změřené koncentrace prvku M u grafitu k jeho koncentraci na 
periferii eutektické buňky. Princip měření koncentrací sledovaných prvků u obou 
použitých metod měření pomocí EDS znázorňuje obr. 9. 

 
Obr. 9. Uspořádání měření koncentrací sledovaných prvků. 

První metoda, označená jako metoda A, používá pro stanovení efektivního 
rozdělovacího koeficientu upravený vztah (4) ve tvaru 

min

max

C

C
k A

ef = ,        (16) 

  
Obr. 8. Průběhy normovaných rozdělovacích koeficientů v objemovém elementu.  

Porovnání litého a homogenizovaného stavu. Tavba K4. 
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kde Cmax a Cmin je maximální a minimální koncentrace uvažovaného prvku na 
měřené stopě. Vzhledem k tomu, že na každém vzorku byly proměřeny tři stopy, byl 
na každé ze stop stanoven efektivní rozdělovací koeficient kef

A, ze zjištěných hodnot 
vypočtena střední hodnota, teprve ta byla použita pro stanovení hledané závislosti na 
jmenovitém obsahu sledovaných prvků ve sledovaných tavbách (obr. 10 a obr. 11).  

  
Obr. 10. Závislosti efektivních rozdělovacích koeficientů pro křemík ve sledovaných stavech 

na jmenovitém obsahu obou sledovaných prvků. Metoda A. 

 

  
Obr. 11. Závislosti efektivních rozdělovacích koeficientů pro nikl ve sledovaných stavech na 

jmenovitém obsahu obou sledovaných prvků. Metoda A. 
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Druhá metoda, označená jako metoda B, vychází ve stanovení efektivního 
rozdělovacího koeficientu opět ze základního definičního vztahu (4), avšak 
vzhledem k uspořádání měřených bodů je vztah upraven do tvaru 

EB
stř

G
střB

ef C

C
k = ,        (17) 

kde Cstř
G
 je střední obsah sledovaného prvku v oblasti u grafitu, Cstř

G je jeho 
střední obsah na styku tří eutektických buněk. Obdobně jako u předcházející 
metody, i zde byla na každém ze vzorků (tj. u každé tavby a každého sledovaného 
stavu) zvolena tři na sobě nezávislá místa měření koncentrací (soubor bodů u 
grafitických nodulí vs. soubor bodů na styku tří eutektických buněk), pro ně 
stanoven efektivní rozdělovací koeficient kef

B,a z něj vyčíslena střední hodnota a 
směrodatná odchylka.  

Právě tyto střední hodnoty byly pak použity pro určení závislosti efektivních 
rozdělovacích koeficientů pro každý ze sledovaných prvků v jednotlivých 
studovaných stavech na jmenovitém obsahu obou sledovaných prvků, a to pro každý 
prvek samostatně. Závislosti efektivních rozdělovacích koeficientů pro křemík na 
jmenovitém obsahu obou sledovaných prvků jsou uvedeny na obr. 12 a pro nikl na 
obr. 13. Hodnoty průměrných efektivních rozdělovacích koeficientů sledovaných 
prvků u jednotlivých taveb byly, stejně jako u výsledků metody A, pro znázornění 
tendence růstu/poklesu ve všech případech proloženy pro jednoduchost přímkami, 
které navíc mají ve srovnání s ostatními základními funkcemi poněkud vyšší 
koeficient determinace. 

  
Obr. 12. Závislosti efektivních rozdělovacích koeficientů pro křemík ve sledovaných stavech 

na jmenovitém obsahu obou sledovaných prvků. Metoda B. 
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4.3.7 Statistická analýza měření koncentrací po homogenizaci 10 hodin vs. 
24 hodin 

Nejdelší testovanou výdrží homogenizačního žíhání na teplotě 1100°C byla doba 
24 hodin. Vzhledem k tomu, že porovnání výsledných hodnot efektivních 
rozdělovacích koeficientů, ani grafické zpracování závislostí efektivních 
rozdělovacích koeficientů (obr. 12 a obr. 13) neposkytlo dostatečně průkazné 
výsledky pro rozhodnutí o optimální délce výdrže na homogenizační teplotě, byla 
naměřená data podrobena statistické analýze pro posouzení existence statisticky 
významných rozdílů u těchto dvou stavů.  

Pro testování byly použity tři na sobě nezávislé neparametrické statistické 
metody, a to t-test, Wilcoxonův test a Kolmogorovův-Smirnovův test ve vzájemné 
kombinaci. Testovací hladina významnosti byla u všech tří metod zvolena 0,05. 

4.3.8 Stanovení indexů heterogenity 

Index heterogenity je dle vztahu (6) definován jako poměr směrodatné odchylky 
ke střední hodnotě naměřených koncentrací sledovaného prvku. Pro stanovení 
indexu heterogenity u jednotlivých prvků, taveb a stavů byly použity naměřené 
hodnoty koncentrací sumárně vždy ze tří stop, tj. vždy všechny koncentrace 
naměřené na daném vzorku, takže vztah (6) lze pro metodu liniových analýz zapsat 
ve tvaru  
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Obr. 13. Závislosti efektivních rozdělovacích koeficientů pro nikl ve sledovaných stavech na 

jmenovitém obsahu obou sledovaných prvků. Metoda B. 
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kde Ihet
1-3 je index heterogenity vyjádřený sumárně ze tří měřených stop, Cstř

1-3 a 
sn-1

1-3 odpovídající střední hodnota koncentrací a její směrodatná odchylka.  
Obdobně lze stanovit také indexy heterogenity pro hodnoty zjištěné pomocí 

metody B, avšak v tomto případě je žádoucí, na rozdíl od postupu při stanovení 
efektivního rozdělovacího koeficientu, od sebe neoddělovat hodnoty koncentrací 
zjištěných u grafitu a na styku tří eutektických buněk, ale naopak, střední hodnotu a 
směrodatnou odchylku pro výpočet indexu heterogenity stanovit sumárně ze všech 
naměřených hodnot. Index heterogenity je pro metodu B možno definovat vztahem 

EBG
stř

EBG
nEBG

het C

s
I

/

/
1/ −= ,       (19) 

kde Cstř
G/EB je sumární střední hodnota koncentrací naměřených v okolí 

grafitických nodulí a na styku tří eutektických buněk a sn-1
G/EB odpovídající 

směrodatná odchylka. 

4.3.9 Závislost indexů heterogenity na jmenovitých obsazích prvků 

Rovněž u indexů heterogenity se jeví, že zřejmě nejvyšší vypovídací schopnost 
bude mít porovnání v závislosti na hodnotách jmenovitých obsahů jednotlivých 
prvků ve studovaných tavbách. Na základě těchto úvah byly zkonstruovány 
závislosti indexů heterogenity na jmenovitých obsazích prvků, které jsou pro 
metodu A uvedeny na obr. 14 a na obr. 15, pro metodu B na obr. 16 a na obr. 17. 

 

 

Obr. 14. Závislosti indexů heterogenity křemíku ve sledovaných stavech na jmenovitém 
obsahu obou sledovaných prvků. Metoda A. 
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Graficky vynesené hodnoty závislostí indexů heterogenity sledovaných prvků u 
jednotlivých taveb byly pro znázornění tendence růstu/poklesu ve všech případech 
proloženy mocninnými funkcemi, které mají v tomto případě ve srovnání s ostatními 
základními funkcemi nejvyšší koeficient determinace. 

 

 

  
Obr. 15. Závislosti indexů heterogenity niklu ve sledovaných stavech na jmenovitém obsahu 

obou sledovaných prvků. Metoda A. 

  
Obr. 16. Závislosti indexů heterogenity křemíku ve sledovaných stavech na jmenovitém 

obsahu obou sledovaných prvků. Metoda B. 
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5  DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Experiment byl zaměřen na porovnání dvou různých metod měření koncentrace 
základních přísadových prvků, využívajících bodovou EDS mikroanalýzu – bodové 
analýzy v linii (lineární mikroanalýza) mezi dvěma zvolenými zrny grafitu a 
metody, spočívající v provedení bodových analýz v okolí grafitu v kombinaci s 
bodovými analýzami na styku tří eutektických buněk. 

Cílem obou těchto postupů bylo naměřit experimentální data potřebná pro 
porovnání heterogenity matrice v litém stavu a stavu po homogenizačním žíhání.  
K tomuto účelu bylo zvoleno sestrojení segregačních křivek a na základě 
statistického zpracování naměřených dat stanovení efektivního rozdělovacího 
koeficientu a indexu heterogenity v dosažených stavech u jednotlivých sledovaných 
taveb. Dalším výstupem těchto experimentů prověření vlivu nominálních obsahů 
základních legujících prvků, tj. křemíku a niklu na segregační pochody, a tudíž na 
změnu stupně heterogenity jednotlivých přísadových prvků po homogenizačním 
žíhání.  

5.1 EDS MIKROANALÝZA  

U vzorků ze všech pěti dostupných taveb s odstupňovaným obsahem niklu, jejichž 
chemické složení je uvedeno v tab. 1, bylo provedeno tepelné zpracování, 
spočívající v homogenizačním žíhání na teplotě 1100°C s odstupňovanou výdrží na 
této teplotě, a to po dobu 5, 10 a 24 hodin. Ve všech případech bylo po 
homogenizaci provedeno ochlazení do vody, aby byla minimalizována difúze a 
zafixován stav po provedeném homogenizačním žíhání. Tímto postupem vznikly, 

  
Obr. 17. Závislosti indexů heterogenity niklu ve sledovaných stavech na jmenovitém obsahu 

obou sledovaných prvků. Metoda B. 
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včetně vzorků v litém stavu, čtyři kompletní sady vzorků, na kterých byly prováděny 
experimenty. Základ experimentu spočíval v měření koncentrací jednotlivých 
legujících prvků, a to metodou energiové disperze s využitím analytického 
komplexu rastrovacího elektronového mikroskopu ve spojení s mikroanalyzátorem 
EDS.  

U všech taveb byly analyzovány prvky: mangan, křemík, hořčík, chrom, nikl, 
měď a u tavby K25 navíc ještě molybden. Pro další zpracování pak byly, s ohledem 
na limitní rozlišení použité metody, použity pouze prvky se spolehlivě 
detekovatelným obsahem ve všech tavbách, tj. křemík a nikl.  

Jak již bylo uvedeno výše, pro měření hodnot koncentrací byly použity dvě 
odlišné metody, a to liniová analýza (metoda A) a diskrétní bodové analýzy u grafitu 
a na styku tří eutektických buněk (metoda B). Z důvodu značné časové náročnosti 
prováděných měření na takto rozsáhlém souboru vzorků, kdy navíc u obou metod na 
každém vzorku byla proměřována, s cílem vyloučení případných anomálií, vždy tři 
na sobě nezávislá místa, nebyly obě metody aplikovány v plném rozsahu 
vzorkového materiálu. Byl zvolen následující optimalizovaný postup, který umožnil 
popsat dostatečně spolehlivě hledané závislosti, aniž by bylo nutno nadměrně 
vytěžovat analytický komplex: Vzorky litého stavu byly proměřeny z 
pochopitelných důvodů oběma metodami, stejně tak i vzorky se střední dobou 
výdrže (10 hod.). Vzorky s nejdelší výdrží (24 hod.) byly proměřeny pouze časově 
relativně nejméně náročnou metodou B, vzorky s nejkratší výdrží (5 hod.) byly 
proměřeny časově náročnější metodou A. 

5.2 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ NAM ĚŘENÝCH DAT  

Pro vyhodnocení výsledků zjištěných oběma metodami na sadách vzorků s 
příslušným tepelným zpracováním bylo použito stanovení středních hodnot a 
směrodatných odchylek pro všechny sledované tavby a stavy. 

Na základě provedeného statistického vyhodnocení naměřených dat je možno 
konstatovat několik následujících zjištění:  

� z porovnáním litého a obou homogenizovaných stavů je naprosto jednoznačně 
patrná tendence ke snížení rozdílů v koncentracích obou sledovaných prvků 
po provedené homogenizaci; 

� u křemíku se tato tendence nejvýrazněji projevila u tavby K1, která je 
charakterizována jeho nejnižším obsahem (směrné složení 1,96 hm.% Si); 

� naopak u niklu je nejvýraznější tendence k vyrovnání segregace po 
homogenizaci patrná u tavby K4, tj. tavby s nejvyšším obsahem niklu (směrné 
složení 3,12 hm.% Ni). 

5.3 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ NAM ĚŘENÝCH DAT 

Ze zpracovaných grafických závislostí ( )ifCS =  jsou zřetelně patrné rozdíly  
v segregaci sledovaných prvků na jednotlivých měřených stopách u stejného vzorku. 
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Nicméně na většině průběhů v litém stavu lze zaznamenat zhruba ve středové oblasti 
stopy výrazný pokles koncentrací obou sledovaných prvků. Tato minima nám 
umožňují vizuálně sledovat polohu rozhraní eutektických buněk, což je v plně v 
souladu s všeobecně uznávanou, např. [1], [2], [3], [8], [9], [13], a mnohokrát 
experimentálně prověřenou teorií segregace křemíku i niklu ve směru ke grafitu.  

Ve srovnání se stavem litým můžeme pozorovat na koncentračních průbězích 
naměřených po obou sledovaných homogenizacích výrazně nižší rozptyl hodnot, což 
je opět v souladu s očekáváním. V některých případech můžeme ještě po 
homogenizaci s výdrží 5 hodin na stopách zaznamenat nepříliš výrazná minima 
koncentračních průběhů zhruba kolem střední části (v místě předpokládané polohy 
hranice eutektických buněk. 

Ve druhé části kapitoly 4.3.2 byl definován objemový element jako bezrozměrné 
číslo z intervalu (0;1), dané relativní vzdáleností od hranice eutektické buňky po 
grafitickou noduli. Poté byly naměřené koncentrace na každé jednotlivé stopě 
setříděny podle Gungora [12] od nejmenší po největší a graficky zpracovány 
závislosti takto setříděných hodnot v objemovém elementu, tedy závislosti určené 
rovnicí ( )gfCS = , kde g je objemový element definovaný výše popsaným 
způsobem. Setřídění koncentrací podle Gungora znamená kromě přeskládání hodnot 
podle velikosti zároveň zrcadlové převrácení hodnot naměřených v první části stopy 
(tj. od grafitické nodule po hranici eutektické buňky) do druhé části stopy, což má 
mimo jiné za následek dvojnásobnou hustotu bodů přispívající např. přesnosti 
vykreslování segregačních křivek (kap. 4.3.3 a 5.4). 

Takto vynesené závislosti navíc již nejsou závislé na reálné délce měřené 
koncentrační stopy (vzdálenosti dvou grafitických nodulí, mezi nimiž byla bodová 
liniová analýza uskutečněna), ani na reálné poloze hranice eutektické buňky, a 
skýtají tak lepší možnosti vzájemného porovnání více měřených míst.  

Z průběhů setříděných koncentrací přes objemový element je opět, a to ještě ve 
větší míře než z vynesených naměřených hodnot, patrný vliv homogenizačního 
žíhání na vyrovnání hladin segregace obou sledovaných prvků ve všech tavbách. 

Z těchto závislostí lze jen těžko vyjádřit nějaký soud o vzájemném porovnání 
stavu po 5 a 10 hodinovém homogenizačním žíhání. Přesto však z průběhů 
setříděných koncentrací přes objemový element, kromě poznatku o výrazném 
snížení hladiny segregace už po žíhání s výdrží 5 hodin, jeden zásadní poznatek 
vyplývá:  

� homogenizační žíhání na zvolené teplotě 1100°C má naprosto prokazatelně 
vyšší vliv na vyrovnání hladiny koncentrací u křemíku ve srovnání s 
vyrovnáním koncentrací u niklu, a to dokonce i v případech, kdy byla 
segregace křemíku v litém stavu výraznější než u niklu; tento poznatek je 
velmi dobře demonstrován u tavby K1; 

� uvedený efekt se projevuje naprosto jednoznačně už po homogenizaci s výdrží 
5 hodin. 
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5.4 VYHODNOCENÍ SEGREGAČNÍCH K ŘIVEK  

V kapitole 4.3.3 jsou uvedeny příklady segregačních křivek, tj. závislostí 
( )gfCCS =0 , kde koncentrace příměsi v tuhé fázi je vztažena na střední hodnotu 

koncentrace sledovaného prvku na dané stopě, a to sumárně ze všech tří měřených 
linií. Takto definované segregační křivky pak slouží k přímému porovnání 
sledovaného litého a obou homogenizovaných stavů. 

Až dosud se vyhodnocení rozdílů v jednotlivých stavech opíralo do značné míry o 
zkušenost v porovnávání grafických záznamů, a tudíž se jednalo o vyhodnocení s 
nepříliš vysokou mírou průkaznosti. Se vztažením okamžité koncentrace 
sledovaného prvku na její střední hodnotu (i když se jedná pouze o střední hodnotu 
měřených hodnot na stopě pro daný stav) došlo ve vyhodnocení ke značnému 
posunu a hodnoty je možno, vždy alespoň pro daný stav, považovat za 
normalizovány. Výsledné grafické průběhy takto normalizovaných koncentrací přes 
jednotkový element mají tudíž podstatně vyšší vypovídací schopnost. Zde je však 
nutno upozornit, že metoda umožňuje pouze vzájemné porovnání vzorků jedné 
tavby v jednotlivých sledovaných stavech, navíc s omezením (s ohledem na to, že 
střední hodnota koncentrace C0 je pro každý ze sledovaných stavů poněkud odlišná), 
separátně pro každý sledovaný prvek. 

Průběh segregačních křivek křemíku a niklu na vzorcích tavby K1 vypovídá o 
výrazném vyrovnání segregace u křemíku už po výdrži 5 hodin a naopak o nepříliš 
velkém vlivu homogenizačního žíhání na segregaci niklu, kde se výraznější změna 
neprojevila ani po 10-tihodinové výdrži na homogenizační teplotě.   

U tavby K2 bylo opět možno pozorovat výraznější srovnání hladiny koncentrací u 
křemíku, a to už po 5-tihodinové výdrži na homogenizační teplotě, kde po 10 
hodinách žíhání opět nedošlo k viditelnější změně. Naproti tomu u niklu bylo možno 
konstatovat mírnější vyrovnání hladiny koncentrací s tím, že po 10 hodinách 
homogenizace se opět žádné výraznější snížení segregace neprojevilo, spíše by se 
dala, ovšem velmi opatrně, vyslovit domněnka o opačné tendenci, tj. o zdánlivém 
nárůstu heterogenity. 

U vzorků tavby K25 bylo možno konstatovat pro křemík stejné poznatky, jako u 
tavby K2, tj. výrazný vliv homogenizace už po 5 hodinách výdrže (bez další patrné 
změny po 10 hodinách výdrže). Jinak je tomu (ve srovnání s předchozími 
konstatováními) pro nikl. U tavby K25 došlo, poprvé ze sledovaných dějů, k 
výrazné homogenizaci (naprosto srovnatelné s tendencí u křemíku) už po 5 hodinách 
výdrže na homogenizační teplotě. Průběh segregační křivky niklu pro vzorek 
K25M5 se velmi výrazně přiblížil hodnotě 10 =CCS , která představuje ideální 
stav, tj. nulovou segregaci. U výdrže 10 hodin opět nebyla pozorována další 
prokazatelná změna. 

S rostoucím jmenovitým obsahem prvků logicky roste i střední hodnota 
koncentrace na jednotlivých stopách C0 , a segregační křivky se v důsledku toho 
stávají i v litém stavu plošší. Nicméně i u vzorků tavby K3 bylo již po 5 hodinách 
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výdrže na homogenizační teplotě jednoznačně patrné velmi výrazné vyrovnání 
segregace, a to jak u křemíku, tak i niklu. U vzorků této tavby byla však navíc 
detekována nová skutečnost: zatímco segregace niklu se po 10 hodinách 
homogenizace nijak prokazatelně nemění, stejná doba výdrže u křemíku způsobuje 
další vyrovnání heterogenity ve srovnání se stavem po homogenizaci  
s 5-tihodinovou výdrží. 

U vzorků tavby K4 bylo možno vyslovit obdobná zjištění jako u vzorků tavby K3. 
Tedy: výrazná homogenizace jak křemíku, tak i niklu, a to již po 5 hodinách výdrže 
na homogenizační teplotě s tím, že k dalším prokazatelným změnám u niklu už 
nedochází ani po 10 hodinách výdrže; oproti tomu u křemíku je, s prodloužením 
výdrže na 10 hodin, pozorovatelné další vyrovnání koncentračního profilu. 

5.5 EFEKTIVNÍ ROZD ĚLOVACÍ KOEFICIENTY A JEJICH PR ŮBĚH 
V OBJEMOVÉM ELEMENTU 

Kapitola 4.3.4 se zabývá stanovením průběhů efektivních rozdělovacích 
koeficientů, které jsou definovány vztahem (14), v závislosti na poloze v 
definovaném jednotkovém objemovém elementu g, zkoumá tedy závislosti 

( )gfk i
ef = . Na tomto místě je třeba podotknout, že takto definovaný efektivní 

rozdělovací koeficient (je vztažen na minimální koncentraci relevantního prvku na 
dané stopě, tj. vždy celkovou minimální hodnotu pro tři měřené linie v daném stavu) 
má pouze semikvantitativní vypovídací schopnost. 

Výsledky předkládané práce jsou v částečném souladu s [7], kde průběhy 
efektivních rozdělovacích koeficientů korespondují se změřenými segregačními 
křivkami. Průběhy efektivních rozdělovacích koeficientů v objemovém elementu 
neposkytují, stejně jako průběhy segregačních křivek, kompletní informaci o 
vyrovnávání chemické heterogenity v průběhu homogenizace matrice. 

Opět zde, s odkazem na zpracované grafické závislosti, můžeme vyslovit pouze 
obdobná zjištění jako v předcházející kapitole. V případě průběhů takto 
definovaného efektivního rozdělovacího koeficientu však navíc ještě dalším 
omezením, které vyplývá z faktu, že je zde koncentrace v i-tém bodě měření 
vztažena vždy k minimální hodnotě dané stopy (která zdaleka nedosahuje 
„objektivity“ střední hodnoty na stopě). Průběhy v litém a jednotlivých 
homogenizovaných stavech tudíž nejsou mezi sebou vzájemně porovnatelné ani na 
té úrovni, na které byly porovnatelné v případě segregačních křivek.  

Ve prospěch tohoto tvrzení hovoří hned zkraje např. porovnání závislosti kef  pro 
nikl u tavby K1 v litém stavu a stavu po homogenizaci s 5-tihodinovou výdrží, kdy 
by se z pouhého grafického vyjádření bez znalosti širších souvislostí dalo dojít k 
naprosto mylnému závěru, že heterogenita po homogenizaci vzrostla. Přitom tento 
fakt je velmi jednoduše zdůvodnitelný velkým rozsahem hodnot naměřených 
koncentrací niklu pro daný vzorek (0,1 až 0,82 hm.%), což je při poměrně nízkém 
jmenovitém obsahu niklu v tavbě (0,56 hm.%) snadno pochopitelný fakt.  
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Ukazuje se tedy, že stanovování průběhů efektivních rozdělovacích koeficientů, 
definovaných vztahem (14), není v případě posuzování kinetiky homogenizačního 
procesu tím nejvhodnějším řešením. 

5.6 NORMOVANÉ ROZD ĚLOVACÍ KOEFICIENTY, STANOVENÍ A 
PRŮBĚH V OBJEMOVÉM ELEMENTU 

Úvahy, uvedené v předcházející kapitole, evokovaly nutnost najít alternativní 
řešení, tj. jinou možnost vyjádření rozdělovacího koeficientu, tak aby bylo možno 
jeho pomocí popsat kinetiku homogenizačního procesu. Tento postup vedl posléze v 
kapitole 4.3.5 k zavedení nového pojmu tzv. normovaného rozdělovacího 
koeficientu kef

N, definovaného vztahem (15), který porovnává koncentraci v i-tém 
bodě měřené posloupnosti se jmenovitým obsahem sledovaného prvku. Tento 
postup byl autorkou předkládané práce zvolen jako zřejmě nejobjektivnější možnost 
pro vzájemné porovnání hodnot rozdělovacího koeficientu relevantních prvků na 
jednotlivých vzorcích, tedy stavů sledovaných materiálů. Zavedení pojmu 
normovaný rozdělovací koeficient tedy ve svém důsledku umožnilo provést 
posouzení kinetiky homogenizačního procesu.  

Takto definovaný rozdělovací koeficient zároveň, jako jediný z dosud uvedených 
parametrů, umožňuje i vzájemné porovnání zjištěných hodnot mezi jednotlivými 
tavbami, protože se díky tomu, že je vztažen na jmenovitý obsah prvku, stává 
nezávislým na absolutní hodnotě koncentrace.  

Tab. 2. Intervaly hodnot normovaných rozdělovacích koeficientů 

%Si %Ni min max min max

K1 0,90 0,59 0,32 0,00 0,19 0,00
K2 0,82 0,86 0,57 0,00 0,30 0,00

K25 0,82 0,86 0,53 0,00 0,53 0,00
K3 0,97 1,01 0,11 0,00 0,65 0,00
K4 0,99 1,27 0,28 0,00 0,80 0,00

K1 1,96 0,56 0,94 0,00 0,14 0,00
K2 2,40 0,94 0,39 0,00 0,56 0,00

K25 2,04 1,99 0,21 0,00 0,74 0,00
K3 2,47 2,71 0,23 0,00 0,58 0,00
K4 2,40 3,12 0,33 0,00 0,51 0,00

K1 1,96 0,56 0,39 0,00 0,33 0,00
K2 2,40 0,94 0,23 0,00 0,59 0,00

K25 2,04 1,99 0,66 0,00 0,84 0,00
K3 2,47 2,71 0,24 0,00 0,89 0,00
K4 2,40 3,12 0,33 0,00 0,91 0,00

L

M5

M10

Tavba Stav jmenovitý obsah prvku k ef  
N (Si) k ef  

N (Ni)

 

Pro diskusi porovnání průběhů normovaných rozdělovacích koeficientů v 
objemovém elementu pro litý stav a stavy po provedeném homogenizačním žíhání s 
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výdrží 5 a 10 hodin na teplotě 1100°C je třeba si uvědomit, že dokonale 
zhomogenizovaný stav je charakterizován hodnotou kef

N = 1. 
Pro porovnání rozpětí hodnot normovaného rozdělovacího koeficientu pro 

jednotlivé tavby a stavy je přehled těchto hodnot uveden v tab. 2 
Největší rozpětí hodnot normovaných rozdělovacích koeficientů bylo ve všech 

stavech zjištěno u tavby K1, tedy tavby s nejnižšími jmenovitými obsahy prvků. S 
rostoucími jmenovitými obsahy prvků se tato rozpětí snižují. Uvedená skutečnost 
bezesporu souvisí s relativně vyšší přesností měření při vyšších hodnotách 
koncentrací sledovaných prvků. 

Následující část diskuse výsledků je zaměřena na posouzení kinetiky 
homogenizačního procesu u jednotlivých sledovaných taveb.  

U tavby K1 došlo u křemíku k jeho téměř dokonalé homogenizaci již po 5 
hodinách výdrže, oproti tomu homogenizace niklu (směrné složení 0,56 hm.%) 
probíhala ve velmi malém měřítku i po 10 hodinách výdrže. 

U tavby K2 došlo opět k velmi dobré homogenizaci křemíku již po 5 hodinách 
výdrže, po 10 hodinách bylo, ve srovnání s výsledky 5-tihodinové homogenizace, 
pozorováno pouze nepatrné snížení mikrosegregace křemíku. U niklu (směrné 
složení 0,94 hm.%) byla homogenizace v obou případech úspěšná pouze částečně s 
tím, že po 10 hodinách výdrže bylo možno pozorovat mírnou tendenci ke zlepšení. 
Na tomto místě lze však konstatovat, že ve srovnání s homogenizací niklu u tavby 
K1 bylo u tavby K2 dosaženo podstatně výraznějšího vyrovnání chemické 
mikroheterogenity. 

U tavby K25 s nižším jmenovitým obsahem křemíku než u tavby K2 se tato 
skutečnost promítla i do výsledků homogenizačního procesu. Zdánlivě nejlepšího 
výsledku bylo dosaženo po 5 hodinách homogenizace, po 10 hodinách nebylo 
pozorováno žádné výrazné zlepšení stavu.  U niklu (zhruba dvojnásobný jmenovitý 
obsah ve srovnání s K2) bylo tentokrát dosaženo relativně dobrých výsledků už po 5 
hodinách homogenizace, a po 10 hodinách došlo k dalšímu vyrovnání jeho chemické 
mikroheterogenity, což dokazují mimo grafické závislosti průkazněji hodnoty 
uvedené v tab. 2. 

U tavby K3 bylo u křemíku (srovnatelný obsah s K2) dosaženo téměř dokonalé 
homogenizace už po 5 hodinách výdrže na homogenizační teplotě, bez dalšího 
patrného zlepšení po 10 hodinách výdrže. U niklu (směrné složení 2,71 hm.% ve 
srovnání s 1,99 hm.% u tavby K25) bylo opět dosaženo velmi dobrých výsledků ve 
vyrovnání chemické mikroheterogenity už po 5 hodinách homogenizace, a po 10 
hodinách došlo k dalšímu vyrovnání, viz tab. 2, což ale bohužel bylo provázeno 
mírným posunem závislosti směrem k vyšším hodnotám. Tento fakt poněkud 
komplikuje interpretaci výsledků a činí je pro vyjádření závěru o celkové tendenci 
mírně diskutabilními. 

U tavby K4 bylo u křemíku (shodný obsah s K2 a srovnatelný s K3) dosaženo 
velmi kvalitní homogenizace po 5 hodinách výdrže s tím, že po 10 hodinách došlo 
ještě k dalšímu mírnému pozorovatelnému vyrovnání chemické mikroheterogenity. 



31 
 

U niklu (směrné složení 3,12 hm.%) bylo po 5 hodinách výdrže dosaženo pouze 
částečné homogenizace, po 10 hodinách  došlo sice k velmi výraznému zlepšení, 
avšak ani po takto dlouhé výdrži nebylo dosaženo u niklu stejně kvalitního 
vyrovnání chemické mikroheterogenity jako u křemíku. 

5.7 ZÁVISLOSTI EFEKTIVNÍCH ROZD ĚLOVACÍCH KOEFICIENT Ů 
NA JMENOVITÝCH OBSAZÍCH PRVK Ů   

V návaznosti na práce Fleminga a Treshe, kteří posuzovali rozsah chemické 
heterogenity tzv. stupněm odmíšení, definovaným jako poměr maximální a 
minimální koncentrace přísadového prvku, Dorazil [1] s odvoláním na Drápala a 
Turkdogana uvádí tzv. efektivní koeficient odmíšení jako poměr koncentrace 
přísady ve středu a na okraji eutektické buňky jako nejvhodnější parametr pro 
posouzení segregace v matrici litiny. Takto definovaný koeficient určuje nejen 
velikost, ale i směr segregace. Grafitotvorné prvky se soustřeďují ve středových 
oblastech eutektických buněk a mají hodnotu kef > 1. Oproti tomu karbidotvorné 
prvky, soustřeďující se na okraji eutektické buňky, se vyznačují kef < 1.   

V předkládané práci byl tento princip využit ze dvou různých úhlů pohledu, a to v 
kapitole 4.3.6.  

První varianta vychází z dosud diskutovaných výsledků, kdy do uvedeného 
principu bylo navíc zapracováno setřídění naměřených hodnot podle Gungora [12], 
tato varianta je v práci označena jako metoda A. Pak výsledky takto získaných 
efektivních rozdělovacích koeficientů, definovaných vztahem (16), je možno 
prezentovat nejen v tabelární podobě, porovnávající hodnoty efektivních 
rozdělovacích koeficientů, vyjádřených jako podíl maxim a minim na daných 
stopách, a jejich směrodatných odchylek, ale stejně tak i v podobě závislostí takto 
stanovených hodnot kef

A na jmenovitém obsahu obou sledovaných prvků, uvedených 
na obr. 10 a obr. 11. 

Druhá varianta používá výsledků měření koncentrací v diskrétních bodech v okolí 
grafitických nodulí, které porovnává s koncentracemi naměřenými na styku tří 
eutektických buněk (metoda B). Efektivní rozdělovací koeficient kef

B je dán 
definičním vztahem (17). Rovněž v tomto případě byla na základě provedených 
výpočtů sestavena porovnávací tabulka, obsahující střední hodnoty a směrodatné 
odchylky takto stanovených efektivních rozdělovacích koeficientů, a zkonstruovány 
závislosti hodnot kef

B na jmenovitém obsahu obou sledovaných prvků, které jsou 
uvedeny na obr. 12 a obr. 13. 

Dorazil v [1] zdůvodňuje přesnější výsledky měření metodou B skutečností, že 
koncentrace přísady v sousedství grafitu, zjišťovaná ve větším počtu eutektických 
buněk, není pro dané jmenovité složení litiny výrazně odlišná, ve srovnání s faktem, 
že koncentrace přísady podél hranice eutektické buňky se může velmi podstatně 
měnit. Dále uvádí, že na hranici dvou sousedních buněk nebyla nalezena ve srovnání 
s oblastí grafitu koncentrace výrazně rozdílná, v místě styku tří nebo více buněk se 
vyskytuje extrémní hodnota koncentrace. Na základě měření provedených v rámci 
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předkládané práce takto jednoznačné výsledky ve prospěch metody B zjištěny 
nebyly. Naopak lze konstatovat, že hodnoty kef

B byly pro všechny srovnatelné 
kombinace nižší než hodnoty kef

A. Zmíněná skutečnost může být zapříčiněna 
subjektivním přístupem v určení místa měření na styku tří eutektických buněk. Tato 
chyba nemůže být vnesena do měření metodou A, poněvadž linie mezi dvěma zrny 
grafitu je jednoznačně definována.  

Na tomto místě je nutno podotknout, že pro zpracování metodou B byla v práci 
[1], na rozdíl od této předkládané práce, použita značně časově náročná metoda 
lineární síťové a křížové analýzy, která umožnila metodou vykreslení 
vrstevnicových koncentračních diagramů naprosto přesné stanovení místa styku tří 
nebo více eutektických buněk. 

Ze zpracovaných grafických závislostí hodnot efektivních rozdělovacích 
koeficientů na jmenovitém obsahu obou sledovaných prvků bylo získáno několik 
následujících poznatků:  

� hodnoty kef
A (Si) v litém stavu jsou mírně (přímo úměrně) determinovány 

jmenovitým obsahem křemíku a niklu v tavbě, ve stavech po homogenizaci 
jsou na jmenovitém obsahu křemíku a niklu v zásadě nezávislé;  

� hodnoty kef
A (Ni) jak v litém stavu, tak i ve stavech po homogenizaci jsou 

determinovány jmenovitým obsahem křemíku a niklu v matrici nepřímo 
úměrnou závislostí; 

� obdobně hodnoty kef
B (Si) na jmenovitém obsahu křemíku a niklu v matrici 

prakticky nezávisí; 
� hodnoty kef

B (Ni) vykazují ve srovnání s výsledky zjištěnými metodou A 
nepřímou závislost pouze na jmenovitém obsahu křemíku, a to pouze v litém 
stavu, ve všech ostatních případech mají průběhy jak závislosti na jmenovitém 
obsahu křemíku, tak i niklu mírně stoupající (přímo úměrnou) tendenci. 

Další poznatky, které lze na tomto místě vyslovit, jsou poněkud obecnějšího 
charakteru: 

� rozdíl mezi hodnotami kef (M) litého a homogenizovaného stavu představuje 
stupeň heterogenity a ukazuje na přerozdělování sledovaných prvků při 
tepelném zpracování; 

� stupeň heterogenity je u taveb s nižšími obsahy křemíku a niklu vyšší. 
Ke vzájemnému porovnání obou použitých metod lze na základě provedených 

experimentů konstatovat: 
� výsledky zjištěné dle metody A ukazují na nedokonalou homogenizaci, 

zatímco dle metody B na téměř dokonalou homogenizaci (kef
B → 1), což 

znamená, že metody skutečně nejsou rovnocenné;  
� metoda A sice neumožňuje přesně určit polohu hranice eutektické buňky, 

takže stanovení kef
A (M) by mělo, ovšem pouze zdánlivě, být zatíženo větší 

chybou, avšak použijeme-li pro analýzu koncentrace setříděné podle Gungora, 
tento negativní efekt je zcela eliminován; 
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� z uvedeného plyne, že z těchto dvou použitých metod je za objektivnější, a ve 
svém důsledku tudíž i přesnější, metodu možno považovat metodu A, tedy 
metodu liniových analýz mezi dvěma grafitickými nodulemi. 

5.8 STATISTICKÁ ANALÝZA M ĚŘENÍ KONCENTRACÍ PO 
HOMOGENIZACI S VÝDRŽÍ 10 A 24 HODIN 

S ohledem na skutečnost, že ve většině sledovaných případů nedošlo u niklu k 
uspokojivému vyrovnání chemické mikroheterogenity ani po 10-tihodinové výdrži 
na homogenizační teplotě, bylo provedeno na další sérii vzorků homogenizační 
žíhání s extrémní dobou výdrže na homogenizační teplotě, a to 24 hodin. Hodnoty 
koncentrací obou sledovaných prvků na této sérii vzorků byly stanovovány časově 
méně náročnou metodou B. 

Vzhledem k tomu, že porovnání výsledných hodnot efektivních rozdělovacích 
koeficientů, ani následné grafické zpracování závislostí efektivních rozdělovacích 
koeficientů (obr. 12 a obr. 13), neumožnilo vyslovit jednoznačný závěr o optimální 
délce výdrže na homogenizační teplotě, byla naměřená data podrobena statistické 
analýze. Testování shody statisticky významných rozdílů na hladině významnosti 
0,05 vykázalo negativní výsledek. Z tohoto faktu vyplývá, že prodlužování výdrže 
na homogenizační teplotě nemá reálný dopad na výsledné vyrovnání chemické 
mikroheterogenity jak u křemíku, tak ani u niklu. 

5.9 STANOVENÍ INDEX Ů HETEROGENITY   

Další možností porovnání výsledků homogenizačního žíhání je stanovení indexů 
heterogenity. Numericky lze výsledky výpočtů indexů heterogenity oběma 
použitými metodami vzájemně porovnat pro litý stav a stav po homogenizaci s 
výdrží 10 hodin.  

V litém stavu bylo pro křemík dosaženo oběma metodami téměř shodných 
výsledků s tím, že hodnoty získané metodou B byly o poznání vyšší, stejně tak i pro 
nikl (s výjimkou K2, kdy byla metodou B zjištěna hodnota nepatrně nižší). 

Ve stavu po homogenizaci s výdrží 10 hodin už stejný poznatek vyslovit nelze. 
Výsledky dosažené metodou B byly ve srovnání s metodou A pro křemík výrazně 
vyšší (násobek se pohyboval od zhruba 0,5 u tavby K25 až po extrémní hodnotu 
téměř trojnásobku u tavby K3). Pro nikl byly hodnoty zjištěné metodou B opět 
vyšší, ovšem zdaleka ne tak výrazně jako u křemíku, extrémnější hodnoty, blížící se 
dvojnásobku, byly zaznamenány u taveb K2 a K3.  

I tyto výsledky tedy hovoří ve prospěch již vyslovené teorie o různých výstupech 
dosažených metodou A a metodou B, jak bylo uvedeno výše. 

5.10 ZÁVISLOST INDEX Ů HETEROGENITY NA JMENOVITÝCH 
OBSAZÍCH PRVK Ů  

V další kapitole byly opět zpracovány závislosti stanovených hodnot na 
jmenovitém obsahu obou sledovaných prvků pro všechny relevantní případy.  
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Obr. 14 a obr. 15 popisují uvedenou závislost indexů heterogenity křemíku a niklu 
pro metodu měření A. Z těchto závislostí vyplývá několik následujících poznatků: 

� index heterogenity křemíku v litém stavu se zvyšujícím se jmenovitým 
obsahem obou sledovaných prvků klesá; 

� v homogenizovaném stavu (pro obě doby výdrže) je závislost indexu 
heterogenity křemíku na jmenovitých obsazích sledovaných prvků nevýrazná, 
a tudíž neprokazatelná; 

� index heterogenity niklu jak v litém stavu, tak i v obou sledovaných 
homogenizovaných stavech, se zvyšujícím se jmenovitým obsahem obou 
sledovaných prvků klesá, přičemž tendence je výraznější v závislosti na 
odstupňovaném obsahu niklu, což lze jednoduše zdůvodnit větším 
koncentračním intervalem, v němž se jmenovité obsahy niklu pohybují (ve 
srovnání s intervalem výskytu jmenovitých obsahů křemíku); 

Závislost indexů heterogenity křemíku a niklu pro metodu měření B popisují  
obr. 16 a obr. 17. Rovněž porovnáním těchto závislostí lze dospět k několika 
následujícím zjištěním:  

� závislosti indexů heterogenity křemíku u niklu v litém stavu na obou 
sledovaných prvcích s rostoucí hodnotou jmenovité koncentrace příměsí 
klesají, stejně jako bylo zjištěno u výsledků získaných metodou A; 

� závislosti indexů heterogenity křemíku u niklu ve stavu po homogenizaci s 
výdrží 24 hodin mají obdobnou tendenci jako závislosti pro litý stav (pouze 
číselné hodnoty indexů heterogenity jsou pochopitelně ve srovnání s litým 
stavem nižší); 

� do uvedeného schématu naprosto nezapadají hodnoty zjištěné metodou B ve 
stavu po homogenizaci s výdrží 10 hodin, kdy se u závislosti Ihet (Si) = f(%Si) 
objevuje s nárůstem jmenovitého obsahu Si dokonce nárůst hodnot Ihet. 
Naopak u obou závislostí Ihet(Ni) =  f(%Si, Ni) je patrný s růstem jmenovitého 
obsahu příměsi pokles hodnot Ihet, obdobě, jako tomu bylo u závislostí 
zjištěných metodou A. U závislosti Ihet (Si) = f(%Ni) nelze trend stanovit 
vůbec. 

Obecně lze říci, že vyšší indexy heterogenity byly oběma metodami prokázány u 
niklu, a to nejen v litém, ale i homogenizovaných stavech, a že jednoznačně 
popsatelné trendy lze sledovat na výsledcích měření stanovených metodou A, tj. 
liniovou analýzou mezi dvěma grafitickými nodulemi s následným setříděním 
naměřených dat podle Gungora.  

6  ZÁVĚR 

V předkládané práci bylo na pěti tavbách s odstupňovaným obsahem niklu 
studováno z pohledu postupného vyrovnávání chemické mikroheterogenity chování 
litiny s kuličkovým grafitem v průběhu homogenizačního žíhání. 
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Četná měření rozdělovacích koeficientů, jako nejběžněji používaných indikátorů 
mikrosegregace, u grafitických litin ukazují, že prvky, které zvyšují 
termodynamickou aktivitu uhlíku, se soustřeďují u grafitu, a po ukončení 
krystalizace je jeho hodnota kef(M) >1. Jedná se o Si, Ni, Cu, Mg, Al i Co. Naopak 
karbidotvorné prvky jako Mn, Cr, V a Mo s veličinou zpravidla kef(M) < 1 se 
soustřeďují na hranici eutektické buňky.  

Dosavadní zkušenosti ukazují, že spolehlivě reprodukovatelné výsledky stanovení 
kef(M) je možno očekávat pouze při obsazích přísadových prvků řádově v jednotkách 
hmotnostních procent. Při menších obsazích (v rámci desetin procent) vzniká 
vzhledem k heterogenitě matrice LKG značná směrodatná odchylka. Z uvedeného 
důvodu byla předkládaná práce zaměřena pouze na křemík a nikl, a nikoliv na další 
doprovodné prvky. 

Pro měření koncentrací sledovaných prvků byla použita metoda EDS analýzy s 
tím, že analýzy byly prováděny ve dvou různých uspořádáních: první metoda, 
označená A, vycházela z měření koncentrací v linii mezi dvěma grafitickými 
nodulemi s následným uspořádáním naměřených hodnot podle Gungora, druhá 
metoda, označená B, vycházela z měření diskrétních bodových analýz v oblasti 
předpokládaných extrémů, tj. v okolí grafitu a na styku tří eutektických buněk. 

Data naměřená metodou A byla statisticky vyhodnocena, graficky zpracována do 
závislostí na reálné vzdálenosti i jednotkovém objemovém elementu, byly na nich 
sestrojeny a vyhodnoceny segregační křivky, byly stanoveny efektivní rozdělovací 
koeficienty a zkonstruován jejich průběh v objemovém elementu. Dále byl zaveden 
pojem normovaného rozdělovacího koeficientu, stanoveny jeho hodnoty a graficky 
zpracovány jeho průběhy v objemovém elementu. 

Pro data naměřená oběma metodami byly zkonstruovány a porovnány závislosti 
efektivních rozdělovacích koeficientů na jmenovitých obsazích obou sledovaných 
prvků v jednotlivých tavbách, stejně tak byly stanoveny indexy heterogenity a 
zpracovány jejich obdobné závislosti.  

Pro optimalizaci doby výdrže na homogenizační teplotě byla použita metoda 
zjišťování shody výskytu statisticky významných rozdílů pro tři nezávislé metody 
statistické analýzy, a to t-test, Wilcoxonův test a Kolmogorovův-Smirnovův test. 

Na základě provedených experimentálních prací a jejich vyhodnocení lze vyslovit 
následující závěry: 

� z porovnáním litého a obou homogenizovaných stavů je naprosto jednoznačně 
patrná tendence ke snížení rozdílů v koncentracích obou sledovaných prvků 
po provedené homogenizaci; 

� u křemíku se tato tendence nejvýrazněji projevila u tavby K1, která je 
charakterizována jeho nejnižším obsahem (směrné složení 1,96 hm.% Si); 

� naopak u niklu je nejvýraznější tendence k vyrovnání segregace po 
homogenizaci patrná u tavby K4, tj. tavby s nejvyšším obsahem niklu (směrné 
složení 3,12 hm.% Ni); 
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� homogenizační žíhání na zvolené teplotě 1100°C má naprosto prokazatelně 
vyšší vliv na vyrovnání hladiny koncentrací u křemíku ve srovnání s 
vyrovnáním koncentrací u niklu, a to dokonce i v případech, kdy byla 
segregace křemíku v litém stavu výraznější než u niklu. Uvedený efekt se 
projevuje naprosto jednoznačně už po homogenizaci s výdrží 5 hodin; 

� stanovování segregačních křivek a průběhů efektivních rozdělovacích 
koeficientů, definovaných jako poměr koncentrace v průběhu měřené stopy k 
minimální hodnotě koncentrace na této stopě, není v případě posuzování 
kinetiky homogenizačního procesu dostatečně vhodným řešením; 

� zavedený normovaný rozdělovací koeficient, který porovnává koncentraci v 
průběhu měřené stopy se jmenovitým obsahem sledovaného prvku, lze 
považovat za nejobjektivnější možnost porovnání hodnot relevantních prvků 
pro posouzení kinetiky homogenizačního procesu; 

� největší rozpětí hodnot normovaných rozdělovacích koeficientů byla ve všech 
stavech zjištěna u tavby K1, tedy tavby s nejnižšími jmenovitými obsahy 
prvků. S rostoucími jmenovitými obsahy prvků se tato rozpětí snižují. 
Uvedená skutečnost bezesporu souvisí s relativně vyšší přesností měření při 
vyšších hodnotách koncentrací sledovaných prvků; 

� jako další vhodná metoda pro porovnání jednotlivých stavů v průběhu 
homogenizace bylo potvrzeno stanovení indexu heterogenity, definovaného 
jako poměr směrodatné odchylky ke střední hodnotě analyzovaného souboru 
dat; 

� ze dvou použitých metod zjišťování koncentrací je za objektivnější, a ve svém 
důsledku tudíž i přesnější, metodu možno považovat metodu A, tedy metodu 
liniových analýz mezi dvěma grafitickými nodulemi s následným setříděním 
hodnot podle Gungora; 

� pro křemík došlo k téměř dokonalé homogenizaci již po 5 hodinách výdrže, 
oproti tomu homogenizace niklu neproběhla zcela dokonale ani po 10 
hodinách výdrže; 

� ze statistické analýzy vyplynula skutečnost, že další prodlužování výdrže na 
homogenizační teplotě nemá reálný dopad na výsledné vyrovnání chemické 
mikroheterogenity jak u křemíku, tak i u niklu, a je tudíž bezpředmětné; 

� za optimalizovaný postup homogenizačního žíhání na teplotě 1100°C lze z 
hlediska vyrovnání mikrosegregace křemíku prohlásit jednoznačně dobu 
výdrže 5 hodin; pro vyrovnání mikrosegregace niklu je potřebná delší výdrž 
na homogenizační teplotě, a to alespoň 10 hodin. Z pohledu minimalizace 
finančních nákladů a nebezpečí příliš výrazného zhrubnutí zrna s nepříznivým 
dopadem na mechanické vlastnosti není v žádném případě žádoucí tuto dobu 
prodlužovat. 
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ABSTRAKT 

Dizertační práce je zaměřena na porovnání různých metod měření koncentrace 
přísadových prvků, založených na principu energiově disperzní spektrální analýzy, a 
na posouzení vhodnosti použití jednotlivých metod kvantitativního hodnocení 
heterogenity matrice LKG včetně konstrukce segregačních křivek, vyjádření 
rozdělovacích koeficientů a indexu heterogenity. Nově zavádí pojem „normovaný 
rozdělovací koeficient“. Prostřednictvím vyhodnocení značně rozsáhlého souboru 
experimentálních prací si klade za cíl prověřit možnost využití homogenizačního 
žíhání u LKG k odstranění segregace křemíku a zejména niklu jako perlitizační 
přísady a karbidotvorného prvku na hranici eutektické buňky. Výsledkem je potom 
návrh optimalizovaného postupu homogenizačního žíhání LKG z hlediska 
maximálního snížení segregace křemíku a niklu a s přihlédnutím k minimalizaci 
finančních nákladů a nebezpečí zhrubnutí zrna. 

 

ABSTRACT 

This doctoral thesis deals with the comparison of different methods of alloying 
elements’ concentration measurement based on energy dispersive spectroscopy and 
also with the suitability of particular methods of quantitative assessment of 
heterogeneity of the spheroidal graphite cast iron matrix. The segregation curves 
construction, distribution coefficient and heterogeneity index formulation is also 
discussed. The notion “normalized distribution coefficient” is introduced newly. The 
goal of the thesis, which is to be achieved by means of evaluation of large 
experimental data sets, is the evaluation of applicability of homogenization 
annealing of spheroidal graphite cast iron with the aim to eliminate segregation of 
silicon, and mainly nickel, as pearlite- and carbide-forming agent at the border of an 
eutectic cell. The result is an optimized homogenization annealing schedule 
maximizing the suppression of silicon and nickel segregation while taking into 
account the minimization of financial expenses and risk of grain coarsening.  

 


