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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austenitických 

chromniklových ocelích. V první části se teoreticky pojednává o procesu 

makrosegregačních a mikrosegregačních pochodů. Druhá část této práce je zaměřena na 

výzkum těchto pochodů v experimentálním odlitku. Makrosegregace byla měřena 

spektrometrickým analyzátorem a současně i simulována v simulačním programu MAGMA. 

Mikrosegregace byla měřena pomocí elektronového mikroskopu. Cílem této práce je ověření 

vlivu podmínek tuhnutí na heterogenitu chemického složení austenitické chromniklové 

oceli. U experimentálního odlitku s tloušťkou stěny cca 500 mm bude ověřen vliv doby 

tuhnutí, doby setrvání mezi teplotou likvidu a solidu a dalších parametrů na makrosegregaci 

a mikrosegregaci vybraných prvků.  

Klíčová slova 

Makrosegregace, mikrosegregace, korozivzdorné oceli, austenitická chromniklová ocel 

 

ABSTRACT  

This diploma thesis deals with segregation cycles in austenitic CrNi steels. In first section 

deals with theory of macrosegregation and microsegregation cycles. The second part is 

focused on this cycles in experimental casting. Macrosegregation was measured by 

spectrometric analyser and by MAGMA simulation program. Microsegregation was 

measured by electron microscope. The aim of this diploma thesis is verify the influence of 

setting conditions on heterogenity chemical composition in austenitic CrNi steel.  

For experimental casting with a wall thickness of about 500 mm will be verified effect of 

the setting time, residence time between solid and liquid phases and others parameters for 

macrosegregation and microsegregation in selected elements. 

Keywords 

Macrosegregation, microsegregation, stainless steels, austenitic CrNi steels  
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ÚVOD 

Vysocelegované austenitické chromniklové oceli mají v dnešní době široké použití.  

Ve snaze zvyšování jakosti těchto materiálů se neustále vyvíjí a zdokonalují výrobní 

technologie a postupy jejího zpracování. Austenitická chromniklová ocel nachází použití 

v mnoha průmyslech, mezi které patří například průmysl petrochemický, energetický, 

potravinářský a mnoho dalších. 

 Výroba odlitků z chromniklových austenitických ocelí splňující náročné požadavky 

zákazníka klade podstatně větší nároky na celý proces výroby odlitků od fáze 

metalurgického zpracování, přes slévárenskou technologii až po fáze tepelného zpracování, 

svařování a obrábění.  

Výsledné vlastnosti odlitku jsou významně ovlivňovány segregačními pochody, které 

v odlitku probíhají během tuhnutí a chladnutí. Segregace je způsobená změnou rozpustnosti 

prvků v kapalné a tuhé fázi. Rozsah segregačních pochodů přímo souvisí s dobou tuhnutí. 

Chemická heterogenita může výrazně ovlivnit mechanické a technologické vlastnosti 

odlitku. Míra segregace se hodnotí k určitému objemu, podle velikostí těchto objemů se dá 

segregace rozdělit jako makrosegregace, mikrosegrace a nanosegregace.  Ve snaze 

zvyšování těchto mechanických a technologických vlastností se segregačním pochodům 

věnuje stále větší pozornost.  

Výsledky výzkumu prováděného a popsaného v předložené diplomové práci jsou dílčí 

součásti výzkumu prováděného v rámci společného výzkumného projektu VUT v Brně a 

ŽĎAS, a. s. v projektu grantové agentury TAČR v projektu TA04010113 pod názvem 

Výzkum a vývoj technologie výroby těžkých odlitků z progresivních austenitických ocelí 

pro energetický průmysl. 
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1 ROZDĚLENÍ OCELÍ [1,2,3,4] 

Oceli, jak uvádí literatura [1] tvoří jednu z nejpočetnějších skupin technických materiálů. 

Vlastnosti těchto materiálů jsou rozdílné a závisí nejen na chemickém složení, ale také na 

použitém způsobu následného tepelného zpracování. 

 

Oceli jsou slitiny železa, uhlíku a dalších prvků, které můžeme označit za legující, 

doprovodné a nečistoty. Obsah uhlíku dle metastabilního diagramu je nižší než 2,14 %, od 

této hodnoty již nespecifikujeme slitinu jako ocel, ale jako litinu.  

 

Rozdělení ocelí lze provést více způsoby přibližně však takto: 

 

 Nelegované oceli 

 S obsahem Mn nižším než 1,2 %. Do této sekce ocelí patří i oceli, které byly 

ve starých normách ČSN řazeny jako nízkolegované s obsahem Mn 1,60 až 

1,80 %. Dále se rozdělují dle použití na nelegované oceli pro tváření a oceli 

na odlitky. Tato práce se pohybuje v oblasti odlitků, jejichž chemické složení 

nelegovaných ocelí jsou uvedeny v tab.1 a v tab. 2. Nelegované oceli jsou ve 

velké míře nahrazovány litinou s kuličkovým grafitem. 
 

Tabulka 1. Chemické složení nelegovaných ocelí na odlitky s Mn nižším než 1,2 % [2] 

Označení  Maximální povolený obsah v hmotnostních % 

Značkou Číslem C Si Mn P S 

GE 200 1.0420 - - - 0,035 0,030 

GS 200 1.0449 0,18 0,60 1,20 0,030 0,025 

GE 240 1.0446 - - - 0,035 0,030 

GS 240 1.0455 0,23 0,60 1,20 0,030 0,025 
 

Tabulka 2. Chemické složení nelegovaných ocelí na odlitky s obsahem Mn 1,60 až 1,80 % [2] 

Označení Chemické složení v hmotnostních % Ekvivalent 

ve staré 

ČSN 
Značkou číslem C 

min. 

C 

max. 

Si 

max. 

Mn 

min. 

Mn 

max. 

P 

max. 

S 

max. 

G17Mn5 1.1131 0,15 0,20 0,60 1,00 1,60 0,020 0,020 42 27 13 

G20Mn5 1.6220 0,17 0,23 0,60 1,00 1,60 0,020 0,020 42 27 14 

G24Mn6 1.1118 0,20 0,25 0,60 1,50 1,80 0,020 0,015 42 27 12 

G28Mn6 1.1165 0,25 0,32 0,60 1,20 1,80 0,035 0,030 42 27 09 
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 Nízkolegované oceli 

 S jednotlivými přísadami, nebo jejich kombinací manganu, vanadu, 

křemíku, chromu, molybdenu a niklu. U skupiny nízkolegovaných Cr-Mo je 

obsah chromu v rozmezí 0,80 až 1,20 %. chemické složení nízkolegovaných 

ocelí na odlitky je uvedeno v tab. 3. 

 
Tabulka 3. Chemické složení nízkolegovaných Cr-Mo-(V) [2] 

Označení 

značkou 

Chemické složení v hmotnostních % 

C 
Si 

max. 
Mn 

P 

max. 

S 

max. 
Cr Mo V 

G20Mo5 0,15-0,23 0,60 0,50-1,00 0,025 0,020 - 
0,40 

0,60 
- 

G10MnMoV6-3 max. 0,12 0,60 1,20-1,80 0,025 0,020 - 
0,20 

0,40 
0,05-0,10 

G15CrMoV6-9 0,12-0,18 0,60 0,60-1,00 0,025 0,020 1,30-1,80 
0,80 

1,00 
0,15-0,25 

G17CrMo9-10 0,13-0,20 0,60 0,50-0,90 0,025 0,020 2,00-2,50 
0,90 

1,20 
- 

G26CrMo4 0,22-0,29 0,60 0,50-0,80 0,025 0,020 0,80-1,20 
0,15 

0,30 
- 

G42CrMo4 0,38-0,45 0,60 0,60-1,00 0,025 0,020 0,80-1,20 
0,15 

0,30 
- 

G30CrMoV6-4 0,27-0,34 0,60 0,60-1,00 0,025 0,020 1,30-1,70 
0,30 

0,50 
0,05-0,15 

 

 Vysocelegované oceli 

 Feritické 

o S obsahem uhlíku do 0,08 % a chromu nad 17 %. Při tuhnutí se 

vylučuje chromový ferit, který nadále netransformuje. S obsahem 

uhlíku pod 0,01 % jsou oceli označovány jako superferity.  

 Martenzitické 

o Oceli legovány chromem, niklem často i molybdenem. Po tepelném 

zpracování těchto ocelí vzniká martenzit, který vzniká při vhodném 

obsahu chromu i při nízkých rychlostech ochlazování. 

 Austenitické 

o Austenitická struktura vzniká při dosažení austenitických prvků (Ni, 

Mn, C, N). S kombinací prvků Cr, Ni, Mn vznikají vlastnosti, jako je 

žáruvzdornost, žárupevnost a otěruvzdornost. Žáruvzdornost je 

schopnost materiálu odolávat žáru. Žárupevnost je schopnost 

materiálu dlouhodobě přenášet určité namáhání za vyšších teplot. 

S vysokým obsahem legujících prvků označovány jako plně 

austenitické. Chemické složení austenitických ocelí je uvedeno na 

následující straně v tab. 4. 
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Tabulka 4. Chemické složení austenitických ocelí [2] 

Označení Chemické složení v hmotnostních % 
Značkou číslem C 

max. 

Si 

max. 

Mn 

max. 

P 

max. 

S 

max. 

Cr Mo Ni N 

max. 

GX2CrNi19-11 1.4309 0,03 1,50 2,00 0,035 0,025 18,0 

20,0 

- 9,0 

12,0 

0,20 

GX5CrNi19-10 1.4308 0,07 1,50 1,50 0,040 0,030 18,0 

20,0 

- 8,0 

11,0 

- 

GX2CrNiMo19-11-2 1.4409 0,03 1,50 2,00 0,035 0,025 18,0 

20,0 

2,00 

2,50 

9,0 

12,0 

0,20 

GX2CrNiMoN17-13-4 1.4446 0,03 1,00 1,50 0,040 0,030 18,0 

20,0 

4,00 

4,50 

12,5 

14,5 

0,12 

2,22 

 

 Dvoufázové 

o Kombinace přechozích struktur, například Austeniticko-feritické. 

 

Pro zjištění strukturní fáze ocelí s nízkým množstvím legujících a ostatních prvků se používá 

metastabilních a stabilních diagramů, které jsou na obrázku 1. Z něj je možné stanovit 

strukturu ocelí při určité teplotě a obsahu uhlíku. Stabilní diagram se liší od diagramu 

metastabilního čerchovanou čarou a jeho strukturní fáze jsou v závorce. 

 
Obr. 1. Metastabilní a stabilní diagram tuhnutí slitin železa a uhlíku [3] 

V metastabilním diagramu je uvedena oblast austenitu body G, S, E, J, N. Pro získání této 

struktury je třeba rozšířit oblast austenitu k pokojovým teplotám. Pro toto rozšíření se 

používá nejčastěji austenitických prvků zejména Ni a Mn. Je zde uveden eutektoidní bod 

písmenem S. tento bod obsahuje 0,765 % uhlíku a rozděluje oceli na pod-eutektoidní a nad-

eutektoidní.  
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Pro zjištění struktury vysocelegovaných ocelí se používá tzv. Schaefflerův diagram, který je 

znázorněn na obr. 2. Z obrázku je zřejmé, že pro získání austenitické chromniklové oceli je 

za potřebí dodat určitou koncentraci legur, především niklu a chromu. Tento diagram byl 

definován v roce 1949. Zde je strukturní složení hodnoceno dle prvků s různým charakterem 

obsažených v oceli, které jsou zahrnuty v niklovém a chromovém ekvivalentu.

 

Obr. 2. Schaefflerův diagram [5] 

Na ose y u výše uvedeného obrázku je niklový ekvivalent, který se skládá z prvků, které 

mají podobné účinky na strukturu jako nikl. Na ose x je chromový ekvivalent, který se skládá 

z prvků s podobnými účinky na strukturu jako chrom. Vhodná kombinace těchto prvků 

zaručuje požadovanou strukturu. 

Jsou zde uvedeny i pásma přechodu strukturních fází, takovým ocelím se říká dvoufázové. 

Austenitická chromniklová ocel má obvykle Nieq v rozmezí 12–14 % a Creq v rozmezí  

18–20 %. 

1.1 Austenitické chromniklové oceli [2,5,6,7] 

Austenit je intersticiální roztok v železe γ, který je stabilní 

v systému Fe-Fe3C nad teplotou 723 °C.  

Má plošně středěnou mřížku FCC z anglického výrazu 

Face Centered Cubic Lattice, která je zobrazena  

na obr. 3. Pro potlačení vzniku feritu se používá obsah 

niklu a chromu, který je větší než 20 až 25 %.  Část niklu 

se může nahradit dusíkem, což zajistí náklady na výrobu. 

Austenitické chromniklové oceli jsou nemagnetické,  

odolné proti korozi, hůře obrobitelné a nepodléhají 

fázovým přeměnám, což znamená, že nejsou kalitelné. Obr. 3. Plošně středěná mřížka    
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Mangan obsažený v těchto ocelích způsobuje zpevnění austenitu během opracovávání  

a dusík zvyšuje pevnostní vlastnosti. Svary jsou houževnaté a žáruvzdornost je omezena 

podle obsahu legujících prvků. Austenitické oceli mají v porovnání s feritickými  

a martenzitickými nejlepší odolnost proti korozi, která je uvedena níže.  

Vývoj austenitických korozivzdorných ocelí směřuje ke zvýšení odolnosti v prostředích, 

které obsahují chloridy. Tomuto se daří materiálům s nízkým obsahem uhlíku a síry. 

Korozivzdornost lze zvýšit přidáním niklu, molybdenu a dalších prvků. U moderních 

korozivzdorných ocelí se požaduje tzv. PRE hodnota (Pitting Resistance Equivalent), někdy 

označováno jako PI (Pitting Index), je to hodnota, která vyjadřuje koncentraci prvků 

zvyšujících odolnost oceli vůči důlkové korozi, tato hodnota se vypočítá vztahem 1.1.1, 

který je uveden níže. [2] 

 

𝑃𝑅𝐸 =  [%𝐶𝑟] + 3,3 ∙ [%𝑀𝑜] + 16 ∙ [%𝑁] (1.1.1) [2] 

 

Současně při přidání prvků, které jsou obsaženy ve vztahu výše uvedeném, se leguje 

dusíkem, a to až do 0,5 %. Korozivzdornost ocelí s hodnotou PRE roste lineárně a 

s dosažením hodnoty nad PRE > 40 se již slitina může nazývat pojmem super-austenit. 

 

Odolnost proti korozi [6,8,9] 

Materiály, které jsou odolné proti korozi mají široké uplatnění, a to především ve 

specifických oborech jako je potravinářský, chemický, energetický, hutní průmysl a jiné. 

Omezující faktor pro použití těchto materiálů je především cena. Prvky podporující sklon ke 

korozi se nazývají prvky elektrochemicky pozitivní, a naopak prvky zmírňující sklon ke 

korozi se nazývají elektrochemicky negativní.  

Historicky je známo, že pro dosažení korozivzdorné povahy, musí daná ocel obsahovat 

nejméně 12,5 % chromu. Na korozní vlastnosti slitin železa a chromu bylo poukázáno již ve 

20. letech 20. století. Korozí se rozumí chemická nebo elektrochemická heterogenní reakce, 

která vzniká na povrchu kovu tzv. okysličení neboli oxidace, je to reakce, při níž kov ztrácí 

elektrony. [9] 

Povrch zoxidovaného materiálu ocelí tvoří oxidovaná vrstva z hematitu, magnetitu a 

wüstitu, který je při legování chromem a niklem nahrazován těmito prvky.  Většina materiálu 

samovolně přechází do zoxidovaného stavu, do stavu, kde má soustava nižší volnou entalpii, 

změna volné entalpie je znázorněna ve vztahu 1.1.2, který říká kolik energie přijme nebo 

odevzdá jeden mol sloučeniny, aby mohl vzniknout za konstantního tlaku a teploty. 

 

𝛥𝐺 = 𝛥𝐻 − 𝑇𝛥𝑆 (1.1.2) [6] 

Kde: ΔG je změna volné entalpie 

 ΔH je změna entalpie 

 ΔS je změna entropie 

 T je termodynamická teplota  
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Korozní pravděpodobnost a rychlost koroze se liší od daného materiálu a je zajímavé, že 

některé materiály, které mají vyšší pravděpodobnost vzniku koroze jsou postupem času více 

odolnější proti korozi. Tato postupná odolnost se nazývá pasivace a spočívá ve vytvoření na 

povrchu materiálu nových fází (tenkých vrstev), které omezují další šíření koroze do 

materiálu, toto je známo např. u hliníku a chromu. V případě chromu se na povrchu materiálu 

vytvoří oxid chromitý (tendence absorbovat elektrony). Korozivzdorné austenitické slitiny 

s obsahem chromu 15 % a vyšším jsou schopny pasivace. 

Druhy koroze: 

 Celková koroze (povrch koroduje rovnoměrně) 

 Bodová koroze (místní rozrušení pasivačního filmu) uvedena na obr. 4 

 Štěrbinová koroze (probíhající v jemných kapilárách) 

 Mezikrystalová koroze (probíhající na hranicích zrn) uvedena na obr. 5 

 Koroze za napětí (již při nízkých koncentrací agresivních iontů) 

 Vibrační koroze (mechanická a chemická složka) 

 Vodíková koroze neboli vodíková křehkost 

 Kavitace (mechanické opotřebení a následná elektrochemická koroze) 

 Extrakční koroze (koroduje jedna chemická složka slitiny) 

 Biologická koroze (napadení bakteriálního charakteru) 

 

Obr. 4. Bodová koroze [8] 

 

Obr. 5. Mezikrystalová koroze [8] 
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1.2 Materiál experimentu 

Tato diplomová práce je zaměřena na segregace ve vysocelegované oceli s austenitickou 

strukturou. Přesněji jde o austenitickou chromniklovou ocel. Zkoumaný materiál byl odlitek 

ve tvaru krychle s délkou strany 500 mm. Formování, tavba, odlití a oddělení nálitku a 

vtokové soustavy proběhlo v akciové společnosti ŽDAS. Schéma sestavy odlitku je uvedena 

na obr. 6.  

Aby bylo vše zřejmé je uvedena i tabulka č. 5, kde jsou spojeny části soustavy s barvou, 

která odpovídá obrázku. Práce se zabývá sledováním pochodů, které jsou doprovázeny při 

tuhnutí a chladnutí odlitku.  

 

 

Tabulka 5. Barevné označení částí soustavy 

Část soustavy Barva části 

Oranžová Odlitek tvaru krychle 

Zelená Chladítka 

Modrá  Krček nálitku 

Žlutá  Nálitek 

Růžová Izolace nálitku 

Červená Vtoková soustava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Schéma sestavy odlitku 

Obrázek č. 6, který je uveden výše naznačuje, jak byla sestava odlitku s nálitkem, chladítky 

a vtokovou soustavou zaformována. Uvádí také místa, kde byli umístěny termočlánky pro 

měření teploty v době tuhnutí a chladnutí odlitku. Písmeno před uvedeným místem znamená, 

jaký typ termočlánku byl použit.  Rozdělení použitých typů termočlánků je uvedeno v  

tab. č. 6.  
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Tabulka 6. Rozdělení použitých termočlánků [10] 

Typ termočlánku Materiál termočlánku Teplotní rozsah 

K NiCr-Ni 0–1000 °C 

B PtRh-PtRh 0-1500 °C 

S Pt-RhPt 0-1300 °C 

 

Zmíněná soustava byla zaformována do samotuhnoucí furanové směsi s křemenným 

pískem. V lícní vrstvě směsi v kontaktu s odlitkem byla vrstva 2-3 cm chromitového písku. 

Chromitový písek a chladítka měly zajistit usměrněné tuhnutí. Forma připravená k odlití je 

na obr. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr. 7. Připravená forma pro odlití 

 

Vtoková soustava byla zaústěna do horní části jedné ze 4 vertikálních stěn. Pro dostatečnou 

funkci nálitku bylo zvoleno izolačního obkladu IZOSPAR. 
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Austenitická chromniklová ocel byla tavena dle tavební normy, která nesla firemní označení 

Global/GX3CrNiMoN18_14_3. Chemické složení analýzy tavebního vzorku je uvedeno 

v tab. 7. Licí teplota byla 1535 °C, teplota likvidu oceli byla 1420,0 °C.  

Tabulka 7. Chemická složení dle normy a z tavebního vzorku v hmotnostních % 

 Norma  

Tavební vzorek 
Prvek Minimálně Maximálně 

C - 0,03 0,03 

Mn - 1,50 0,74 

Si - 1,50 0,53 

P - 0,040 0,023 

S - 0,040 0,005 

Cr 17,0 21,0 20,50 

Ni 9,00 13,0 9,70 

Mo 2,00 3,00 2,75 

V - - 0,06 

Al - - 0,008 

Nb - - 0,043 

H - - 2,0 

N - - 0,125 

 

Při rozboru koncentrací uvedených v tabulce 7 se složení molybdenu a chromu blíží k horní 

hranici normy, naopak nikl je spíše ke spodní hranici. V tabulce je uvedený i obsah niobu, 

který slouží ke stabilizaci oceli. Stabilizované oceli mají lepší odolnost proti mezikrystalické 

korozi. 

Chemická analýza tavebního vzorku také ukazuje, že příprava taveniny proběhla sekundární 

metalurgií. Zvolené vakuované pochody byly VOD (Vakuum Oxygen Decarburisation) a 

následně VD (Vakuum Degassing).  
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Oxidační pochody v kesonu (VOD) spočívají zejména pro oduhličení vysocelegovaných 

ocelí. Oxidace kyslíkem probíhá za nízkých tlaků. Kyslík se na konci pochodu přestává 

dmýchat a tlak se snižuje pod 100 Pa. [11] 

Po procesu VOD následuje proces vakuování oceli v kesonu (VD), který slouží především 

k odplynění oceli a vakuové dezoxidaci po předchozím VOD procesu. V průběhu VD je 

prováděno stálé dmýchání inertního plynu. [11] 

Soustava termočlánků, která je uvedena na straně 16 na obrázku 6 a v tabulce číslo 6 měřila 

teploty v určitých místech.  Tyto místa byly snímány v časových intervalech 30 s po vyjmutí 

surového odlitku z formy. Doba mezi odlitím a rozebrání formy činila téměř 15 hodin.  

Teplotní závislost vybraných termočlánků na čase je uvedena v grafu 1. 

 

Graf 1. Teplotní závislost termočlánků na čase 

Z grafu, znázorněného výše je uvedená závislost různých termočlánků v čase. Z průběhu 

teplot v nálitku, který je označen fialovou barvou lze usoudit, že v tomto měření došlo 

k poruše termočlánku. Průběh všech ostatních teplot jsou očekávatelné. Všechny měřené 

teploty se po určité době ustálí k podobné teplotě, která je cca 850 °C. Co se týče strmosti 

teplot, tak termočlánek v chladítku ji mělo největší naopak izolace nejnižší. Z tohoto 

porovnání strmostí je patrné že funkce chladítka i izolace byla zajištěna.  
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Rozdíl mezi průběhem teplot měřených termočlánkem B umístěným na odlitku a 

termočlánkem K umístěným ve formě ve vzdálenosti 15 mm je minimální. Tohoto mohlo 

být docíleno tím, že nebyl zajištěn dotek mezi termočlánkem typu B a odlévaným kovem. 

K tomuto se přiklání i maximální hodnota teploty naměřená termočlánkem B. Tato teplota 

je asi 1060 °C. Tato teplota by měla být více podobná teplotě v nálitku. Termočlánek typu 

S v nálitku dosahuje do jeho porušení teploty okolo 1470 °C. Po rozebrání formy a oddělení 

nálitku, chladítek a vtokové soustavy byla vyříznuta ze středu odlitku část, která je 

znázorněna na obr. 8. 

 

Obr. 8. Vyřezaná část odlitku 

Tato část byla rozřezána na tři díly a dopravena i s nálitkem do VUT v Brně. Dopravená část 

je znázorněna na obr. 9.  

 

Obr. 9. Dopravená část odlitku 

Na předchozím obrázku je rozřezaný odlitek na tři díly, je zde i nálitek, ale tato diplomová 

práce se zabývá pouze odlitkem. Odlitek je pro lepší dopravu rozdělen hrubě do tří částí, ale 

pro manipulaci při zkoumání je zřejmé, že se tyto části bylo nutné dále rozřezat na menší 

části.  
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Postupnými řeznými operacemi se dopravená část odlitku nařezala do podoby vhodné pro 

manipulaci. Tato podoba je znázorněna v rozřezovém plánu na obr. 10. 

 

Obr. 10. Rozřezový plán výřezu ze zkušebního odlitku 

Na obrázku 10 jsou uvedeny nařezané segmenty, které slouží pro výzkum prováděný v rámci 

této diplomové práce. Označení X11 nebo X22 je značení postupných řezů, kdy byly 

rozřezány hrubé tři části na menší s označením X1 nebo X2. tyto části byli však stále velké, 

a proto se z nich odebrala deska o tloušťce 15 mm s výsledným označením. 

 

2 KRYSTALIZACE [3,12,13,14] 

Krystalizací se rozumí přeměna látky z kapalné fáze do fáze pevné. Je to mechanismus, který 

se uskutečňuje několika procesy, a to především přenosem tepla, mírou podchlazení, vzniku 

a stavem krystalizačních zárodků a schopností jejich růstu atd. Kapalná fáze je na rozdíl od 

tuhé fáze látkou izotropní, což znamená, že vlastnosti této látky nejsou závislé na směru. 

Z termodynamických dějů je 

známo, že uvažovaný proces bude 

probíhat tím směrem, kterým má 

jeho soustava nižší volnou 

entalpii. Závislost volné entalpie 

je znázorněna na obr. 11.  

Na obrázku jsou uvedeny křivky 

volných entalpií. Soustava 

přechází do stavu nižší volné 

entalpie, kdy je tento stav 

stabilnější. Pod teplotou varu Tv 

bude termodynamicky stabilní 

kapalná fáze a pod teplotou Ts 

bude termodynamicky stabilní 

tuhá fáze.  

Obr. 11. Závislost volné entalpie na teplotě [12] 
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Růst tuhé fáze je opačného směru než odvod tepla, čehož se využívá především u odlitků 

s řízenou krystalizací pro dosažení sloupcových zrn či monokrystalu. Krystalizace, jakožto 

uvažovaná přeměna fáze kapalné na fázi tuhou probíhá na krystalizačních zárodcích, které 

vznikají homogenní nebo heterogenní nukleací. 

 

 2.1 Homogenní nukleace 

Nukleace znamená vytváření nových objemů v původní fázi. Homogenní nukleace je vznik 

krystalizačních zárodků shlukem atomů 

v čisté tavenině bez pomocí heterogenních 

částic. Pravděpodobnost vzniku zárodků 

v tavenině je pro celý objem stejná. 

Předpokládá se zárodek ve tvaru koule 

s poloměrem r. Závislost poloměru 

zárodku a volné entalpie je uvedena na  

obr. 12. 

Z obrázku je patrné, že zárodek kritického 

poloměru rK je v rovnováze s taveninou. 

Při zvětšení tohoto poloměru dojde k růstu 

zárodku, a naopak při zmenšení tohoto 

poloměru dojde k rozpuštění zárodku.  

  

Obr. 12. Závislost poloměru zárodku a volné entalpie [13] 

2.2 Heterogenní nukleace 

Heterogenní nukleace je v běžné praxi 

častější, tato nukleace je z energetického 

hlediska výhodnější než homogenní 

nukleace. Heterogenní nukleace je 

uskutečňována mikročásticemi tuhé fáze, 

které nejsou v tavenině rozpuštěné. Na 

povrchu cizí tuhé fáze se vytváří seskupení 

taveniny ve tvaru krystalu. Tyto mikročástice 

mohou pocházet z reakcí taveniny s okolním 

prostředím nebo se stěnou formy. Při 

heterogenní nukleaci je za potřebí nižšího 

přechlazení. Závislost homogenního a 

heterogenního růstu zárodku na podchlazení 

je uvedena na obr. 13. Z tohoto obrázku je 

patrné, že růst heterogenního zárodku 

potřebuje pouhé 2 % přechlazení vůči 

rovnovážné teplotě krystalizace zárodku 

homogenního. 

 

Obr. 13. Závislost homogenního a heterogenního 

 růstu zárodku na podchlazení [12] 
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Vztah mezi energií heterogenní nukleace a energií nukleace homogenní je uveden ve 

vztahu 2.1. 

∆𝐺(ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑛í) =
1

4
∙ [(2 + cos 𝜃) ∙ (1 − cos 𝜃)2] ∙ ∆𝐺(ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑛í) (2.1) [15] 

Kde:  úhel 𝜃 charakterizuje smáčivost heterogenního zárodku 

Vztah je funkcí smáčivosti. Ze vztahu je patrné, že když smáčivosti úhel bude  𝜃 = 180° tak 

zárodek bude nesmáčivý a energie heterogenní bude stejná jako energie homogenní 

nukleace. Naopak při 𝜃 = 0° může probíhat krystalizace bez podchlazení. [15] 

 

3 SEGREGACE [3,2,9]  

Segregace je odmíšení či oddělení prvků, nebo jejich fází od matečné taveniny. Segregační 

pochod nedoprovází čisté kovy, nýbrž jejich slitiny. Proces segregace začíná těsně pod 

teplotou likvidu, kdy se začíná vylučovat pevná fáze.  Poměr koncentrace segregačních 

prvků v tavenině při různých teplotách se dá spočítat pomocí tzv. rozdělovacího koeficientu 

mezi tuhou a kapalnou fází, který je uveden jako rovnice 3.1.  

𝑘(𝑖) =
𝐶𝑠

(𝑖)

𝐶𝑜
(𝑖)   (3.1.) [2] 

Kde:  𝑘(𝑖)rozdělovací koeficient mezi tuhou a kapalnou fází 

𝐶𝑠
(𝑖)

 je koncentrace prvku v tuhém roztoku 

𝐶𝑜
(𝑖)

 je výchozí koncentrace prvku 

Při předpokladu přímek solidu a likvidu bude koncentrace prvku „i“ konstantní v tuhé fázi i 

v tavenině. Prvky tuhé fáze vylučující se z taveniny jako první jsou osy dendritů, obsahují 

nejnižší koncentraci prvku „i“, naopak při předpokladu vylučování poslední fáze bude 

koncentrace prvku „i“ nejvyšší.  

 

Rozdělovací koeficient se dá použít i pro řadu jiných koeficientů a indexů, pro příklad index 

segregace 𝐼𝑠
(𝑖)

, který slouží jako základní představa o koncentraci prvku „i“. Rovnice tohoto 

indexu je uvedena ve vztahu 3.2. 

 

𝐼𝑠
(𝑖)

=
𝐶𝑠

(𝑖)

𝐶𝑙
(𝑖) = (𝑘(𝑖))2  (3.2.) [2] 

Kde: 𝐼𝑠
(𝑖)

 je index segregace 

        𝐶𝑠
(𝑖)

 je koncentrace prvku v tuhém roztoku, 

         𝐶𝑙
(𝑖)

 je koncentrace prvku v kapalné fázi. 
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Dále je znám vztah mezi dvěma koeficienty, který je uveden ve vztahu 3.3. Efektivní 

rozdělovací koeficient popisuje segregaci při známých podmínkách krystalizace. 

 

 

𝑘𝑒𝑓
(𝑖)

=  
𝑘𝑜

(𝑖)

𝑘𝑜
(𝑖)

+(1−𝑘𝑜
(𝑖)

)exp (−
𝑣∙𝛿

𝐷
𝑙
(𝑖))

  (3.3.) [2] 

 

Do této rovnice vstupují jako nové veličiny: 

 𝑘𝑜
(𝑖)

 je rovnovážný rozdělovací koeficient 

 v je rychlost postupu krystalizační fronty 

 δ je tloušťka difúzní zóny v tavenině při rozhraní tuhé fáze a taveniny 

 𝐷𝑙
(𝑖)

 je difúzní koeficient segregujícího prvku v tavenině 

 

Důležitý parametr při stanovení efektivního rozdělovacího koeficientu je i rychlost postupu 

krystalizační fronty. Když rychlost této fronty bude vysoká tak k segregaci daného prvku 

téměř nedojde a hodnota efektivního rozdělovacího koeficientu se blíží k jedné. Naopak, 

když se bude rychlost posuvu mezifázového rozhraní blížit nule, tak dojde k významné 

segregaci a hodnota efektivního rozdělovacího koeficientu se rovná hodnotě rovnovážného 

rozdělovacího koeficientu. 

Vybrané rovnovážné rozdělovací koeficienty 𝑘𝑜
(𝑖)

, které se uplatňují v binárních soustavách 

pro slitiny železa jsou znázorněny v tabulce 8. 

Tabulka 8. Vybrané rovnovážné rozdělovací koeficienty [2] 

Prvek „i“ 𝑘𝑜
(𝑖)

 Prvek „i“ 𝑘𝑜
(𝑖)

 Prvek „i“ 𝑘𝑜
(𝑖)

 

H 0,32 Ar <0,001 Zr 0,42 

B 0,05 Ti 0,34 Nb 0,22 

C 0,13 V 0,82 Mo 0,72 

N 0,28 Cr 0,9 Ag 0,09 

O 0,13 Fe 1 Sn 0,27 

Mg 0,17 Co 0,85 Sb 0,13 

Al 0,87 Ni 0,69 La 0,04 

Si 0,64 Cu 0,8 Ce 0,02 

P 0,13 Zn 0,77 W 0,85 

S 0,06 Y 0,05 Au 0,31 

 

Segregace jako taková se dá rozdělit vícero způsoby. Rozdělení může být dle velikosti 

zkoumané oblasti (makrosegregace, mikrosegregace, nanosegregace). Dále pak o jaký typ 

segregací se jedná, např. rovnovážnou segregaci, nerovnovážnou segregaci, segregaci na 

hranicích zrn a dendritickou segregaci.  
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Rovnovážná segregace, jak je z názvu patrno – jedná se o segregaci, která je konstantní 

v celém objemu a časem se blíží rovnovážnému rozdělení, naopak segregace nerovnovážná 

se časem neustále mění a není konstantní v celém objemu. Segregace na hranicích zrn, nebo 

také mezikrystalová segregace či vnitřní absorpce se vyskytuje na rozhraní zrn,  

které jsou od sebe odděleny různě velkým úhlem. Dendritická segregace se vyskytuje mezi 

primárními a sekundárními osy dendritů. 

 

Z praktického hlediska má značný vliv na segregační pohody tloušťka stěny odlitku a doba 

tuhnutí. Dendritické odmíšení prvků lze přibližně stanovit podle vztahu (3.4), který 

definoval Nikolaj Chvorinov a je znázorněn níže. 

 

 
𝑉𝑜𝑑𝑡𝑙𝑖𝑡𝑘𝑢

𝑆𝑜𝑑𝑡𝑙𝑖𝑡𝑘𝑢
= 𝑘𝑡𝑢ℎ𝑛𝑢𝑡í ∙ √𝜏𝑡𝑢ℎ𝑛𝑢𝑡í  (3.4.) [2] 

 

 

Kde poměr objemu a povrchu odlitku neboli geometrický modul symbolizuje relativní 

tloušťku odlitku a konstanta tuhnutí se udává v [cm] a čas tuhnutí v [min]. Segregací 

způsobená nehomogenita odlitku může nabývat různých charakteristických rozměrů, které 

jsou uvedeny v tabulce č. 9.  

 

 

Tabulka 9. Charakteristická nehomogenita odlitku [3] 

Charakteristika Rozměr [cm] 
Příklady charakteristického 

znečištění 

 

Vycezeniny 

 

100 až 101 

Makrosegregace S a P, 

nahromadění oxidických a 

sulfidických vměstků 

 

Mezidendritické prostory 

 

10-1 až 10-3 

Dendritická segregace legur i 

doprovodných prvků, místa 

vzniku vměstků 

 

Hranice primárních a 

sekundárních austenitický zrn 

 

10-4 až 10-5 

Segregace leguri 

doprovodných příměsí a 

následně vznik sulfidů, 

nitridů, karbosulfidů, atd. 

Hranice zrn 10-6 až 10-9 
Segregace prvků (P, S, Sn, As, 

Sb, …) 
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3.1 Makrosegregace [12,16,17]  

Makrosegregační pochody 

v odlévání odlitků byly známy po 

století, jako první je v roce 1540 

sepsal italský metalurg Vannoccio 

Biringuccio, který se s nimi 

poprvé setkal při výrobě 

bronzových dělových zbraní.  

V šedesátých letech dvacátého 

století bylo sepsáno, že jediné 

formy segregace v tuhnutí ingotu 

jsou ve tvaru „A“ a „V“, což je 

znázorněno na obr.14. Z obrázku 

je také patrné, že krystaly tuhé 

fáze se v ingotu usazují a vytlačují 

kapalnou fázi směrem vzhůru. 

Zde bývá z chemického rozboru 

patrná nižší koncentrace 

segregujících prvků, a proto se 

tato oblast nazývá kužel negativní 

segregace, naopak v horní 

pozitivní segregaci bývá obsah 

segregujících prvků vyšší.     Obr. 14. Oblast segregací v ingotu [16] 

Makrosegregace vzniklá ve všech odlitcích či ingotech je způsobena změnou rozpustnosti 

v tuhé fázi a v tavenině a je ovlivňována charakterem a rychlostí tuhnutí. Dále je 

ovlivňována konvekcí kovu, která se způsobena změnou objemu (tuhá fáze má menší objem 

než tavenina).  Některé typy makrosegregací jsou uvedeny v Obr. 15. 

 

Na tomto obrázku je vidět makrosegregaci 

vzniklou konvekcí kovu (a), usazováním 

krystalů tuhé fáze (b), prouděním taveniny 

vlivem smrštění pevné fáze (c), kašovitou 

deformací dendritů (d). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15. Typy makrosegregací [17]  



 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 27 

3.1.1 Makrosegregace ve zkoumaném odlitku 

Výzkum v rámci projektu spočíval v několika etapách, prvním úkolem bylo zjistit spojení 

velikosti zrna s makroodmíšením a mechanickými vlastnostmi.  

Předpoklad je takový že velikost zrna může souviset s mnoha parametry, které doprovázejí 

samotné odlévaní a chladnutí odlitku. Tyto související parametry mohou být například míra 

segregace prvků a doba tuhnutí.  

Pro vyvolání makrostruktury byly připraveny výbrusy, které byly následně vyleštěny a 

naleptány.  

Velikost zrna se počítala v hlavách trhacích vzorků. Proto je za potřebí si sjednotit kde tato 

místa byla. Sjednocení rozřezového plánu pro odběr vzorků na mechanické vlastnosti a 

rozřezového plánu pro chemickou heterogenitu odlitku je uvedeno na obr. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16. Sjednocení rozřezových plánů. 

 

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nařezané segmenty pro zjištění chemické 

heterogenity v ose odlitku obsahovaly jeden až dva vzorky pro mechanické vlastnosti. 

Segment C11, který je blíže hraně odlitku obsahoval dva odběry pro mechanické vlastnosti, 

tyto odběry se liší písmeny H a S, což označuje horní nebo dolní část segmentu  

(spodní strana).  

Horní odběr je z míst bližších nálitku a spodní odběr je blíže spodní straně odlitku. Odběr 

vzorků na zjištění mechanických vlastností byl proveden s využitím symetrie ve stejné 

vzdálenosti od osy odlitku, jako zkoumané segmenty pro chemickou heterogenitu odlitku. 
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Pro přehled je uvedena i tabulka číslo 10, která udává, v jakém segmentu byli jaké hlavy 

trhacích vzorků pro mechanické vlastnosti. 

Tab.10 Umístění trhacích hlav vzorků v nařezaných segmentech 

Segment Trhací hlava 

A11 A1SN 

A22 A2SN 

B11 B1SN 

B22 B2SN 

C11 
C1SN 

C1HN 

C22 C2SN 

D11 D1HN 

D22 D2SN 

E22 E2SN 

F22 F2SN 

G22 G2SN 

H22 H2SN 

 

3.1.2 Chemické leptání makrostruktury [1] 

Princip chemického leptání je založen na působení chemických činidel na nejlépe vyleštěný 

povrch vzorku. Po působení chemického činidla by měly vystoupit jednotlivé strukturní 

složky.  

V našem případě bylo v očekávání vystoupení jednotlivých zrn či dokonce jednotlivých 

dendritů. Bylo použito plošného leptání kdy u jednotlivých doteků zrn je porušena 

krystalická mřížka a jsou zde vyloučeny atomy cizích prvků, které byly v průběhu tuhnutí 

vylučovány do posledních míst tekuté fáze. 

K místnímu naleptání dochází právě proto, protože doteky jednotlivých zrn mají nižší volnou 

entalpii než samotné zrno či dendrit. Dále pro vyšší rozpustnost atomů vytlačených právě do 

těchto mezikrystalových míst. Ke snazší detekci zrn, by mohla pomoci i různá prostorová 

orientace krystalografické mřížky. Jednotlivá zrna mají anizotropní vlastnosti, z čehož 

plyne, že rozpustnost vůči chemickému činidlu je různá k jednotlivému natočení.  
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Pro naleptání makrostruktury lze obecně říci, že lze použít dvě metody. Obě byly 

vyzkoušeny v této práci. První metoda je naleptávání leštěného povrchu namočenou 

vatičkou v chemickém činidle.  

Druhá metoda spočívá v namáčení leptaného vzorku v chemickém činidle leštěnou plochou. 

Při tomto způsobu leptání se musí zkoumaným materiálem pohybovat, aby bylo docíleno 

rovnoměrného leptání, výměny chemického činidla pod leštěnou plochou a také aby se 

zabránilo případnému usazování vzniklých či vznikajících bublinek. 

Nejdříve byla vyzkoušena první metoda, a to leptání vatičkou. Tato metoda byla 

nedostačující, a to z důvodu nerovnoměrného a slabého naleptání struktury. Při zkoušení této 

metody bylo však vybráno nejlepšího chemického leptadla. Tento výběr byl velice obtížný, 

z dostupných chemických činidel bylo vyzkoušeno Vilella, 8 %Nital, Marble a Lučavka 

královská.  

Výsledky těchto chemických činidel byly slabé, ale nakonec bylo zvoleno leptadlo Marble. 

Složení zvoleného leptadla je uvedeno v tabulce č. 11. Pro naleptání makrostruktury byla 

zvolena druhá metoda leptání. Níže uvedeného leptadla bylo namícháno 0,4l. Toto množství 

již stačilo pro vytvoření dostatečně vysoké hladiny v nádobě, kde byla makrostruktura 

leptána. Leptání probíhalo v časových úsecích 30-50 sekund. 

 

Tabulka 11. Chemické složení použitého leptadla 

Marble 

Skalice modrá (CuSO4)  10g 

Kyselina chlorovodíková (HCl)  50 ml 

Destilovaná voda  50 ml 

 

V celém procesu leptání makrostruktury byl brán zřetel na bezpečnost a po naleptání různých 

míst byl vzorek řádně opláchnut vodnou a následně lihem. 

Obecně je výsledek z leptání na makrostrukturu závislý na mnoha faktorech, a to především 

na materiálu, chemickém činidle, době a způsobu leptání. Pro přiblížení výsledků 

v provedené experimentální části se musí podotknout, že materiál působil chemicky netečně 

pro větší část zkoušených chemických činidel, což může být způsobeno vysokou korozní 

odolností austenitických ocelí. 

Pro makroskopické pozorování naleptaných ploch se pozoruje předmět ve skutečné 

velikosti, nebo při pomněrně malém zvětšení. Jak udává literatura [1], jedná se obvykle o 

zvětšení od pětinásobného do hraničního třicetinásobného. Pro pozorování makrostruktury 

bylo zvoleno vizuální hodnocení bez zvětšení a následně se zvětšením.  
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Pro pozorovaní se zvětšením byl zvolen stereoskopický mikroskop, který umožnil pohled na 

naleptanou oblast s pětinásobným zvětšením. Tento pohled je znázorněn na obrázku 17. 

 

 

Obr. 17. Makrostruktura pod stereoskopickým mikroskopem 

 

Předchozí obrázek zobrazuje strukturní složky po naleptání pod pětinásobným zvětšením. Je 

zde znázorněna velikost zrna, která je lemována tmavými oblastmi. Tyto oblasti jsou místa 

s vyšší heterogenitou prvků. 

Po naleptání vystoupila struktura materiálu. Struktura byla hodnocena vizuálně  a pro 

počítání veliosti  zrn, ve snaze eliminovat početní chybu, bylo zvoleno stereoskopického 

mikroskopu.  
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Velikost zrna se v odlitku výrazně lišila a to od oblastí kde nebylo možné zrna počítat, přes 

oblasti kde byly zrna pomněrně nahusto, až po oblasti kde byly jasně zřetelné a spočítatelné. 

Velikost zrna v podnálitkové oblasti je uveden na obr.18. 

 

 

Obr. 18. Struktura materiálu po naleptání  

 

Na obrázku lze odhadnout velikost zrna, velikost jednotlivých zrn, která jsou počítána 

v oblastích, kde jsou umístěny hlavy trhacích vzorků. Funkce měřítka stereoskopickému 

mikroskopu chybí, tudíž je zde přiloženo pravítko k porovnání velikosti zrna. 

Velikost zrna byla hodnocena improvizovanou metodou, kdy byla jednotlivá zrna počítána 

k určité ploše, jejíž obsah činil 100 mm2. Místa pro spočítání byla zvolena v hlavách trhacích 

klínů a to proto, aby se tato veličina dala spojit s mechanickými vlastnostmi.  
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Pro výpočet zrn v určitých místech bylo zvoleno metody makrofotografie, která byla 

následně převedena do papírové podoby a odtud bylo vyjádřeno kolik zrn v různých místech 

se nachází na ploše 100mm2. Velikost zrn, která jsou počítána v oblastích kde jsou hlavy 

trhacích vzorků je uvedena v tab. 12. 

 

Tabulka 12. Velikost zrn v trhacích hlavách vzorku 

Označení trhací hlavy vzorku Počet zrn na 100mm2 

A1SN - 

A2SN - 

B1SN - 

B2SN 38 

C1SN 28 

C1HN 30 

C2SN 23 

D1HN 26 

D2SN 19 

E2SN 13 

F2SN 15 

G2SN 14 

H2SN 12 

 

V místech s vysokým odvodem tepla (A1SN, A2SN a B1SN) se nepodařilo spočítat zrna, 

naopak při přibližování se do míst s nízkým odvodem tepla se daly velikost zrn počítat 

znatelně lépe.  

Z tabulky je zřejmé, že velikost zrn se značně liší.  Místa s rychlým odvodem tepla mají více 

než o 200 % více zrn než místa, která měly nízký odvod tepla a tuhly v odlitku mezi 

posledními. 
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Velikosti zrn v oblasti trhacích hlav A1SN, A2SN a B1SN nebylo možné hodnotit. V těchto 

místech se nepodařilo naleptat na strukturu z které by bylo možné něco hodnotit. Některé 

nehodnocená místa jsou uvedeny na obr. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19. Nehodnocené oblasti A1SN vlevo, B1SN vpravo 

Pro porovnání jsou uvedeny vybrané oblasti, kde byla velikost zrna hodnocena. Tyto oblasti 

jsou uvedeny na obr. 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20. Hodnocené oblasti D2SN vlevo, F2SN vpravo 

Z porovnání předchozích obrázků je patrný rozdíl ve viditelnosti hranic zrn. Ve vzorcích 

D2SN a F2SN již jde odhadnout velikost zrna. Naopak vzorky A1SN a B1SN zůstaly téměř 

nedotčené chemickým činidlem a velikost zrna není prakticky vizuálním hodnocením ani 

pod stereoskopickým mikroskopem hodnotitelná. 
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3.1.3 Chemická heterogenita odlitku 

Další krok pro posouzení makrosegregaci spočíval ve vytvoření sítě pro zkoumání chemické 

heterogenity. Chemická heterogenita odlitku byla zkoumána s ohledem na symetrii 

v polovině celého průřezu odlitku. 

Vytvořená síť by měla splňovat několik parametrů, které jsou: dostatečná oblast (cca 25mm2, 

dostatečný počet bodů se spojitosti s makroodmíšením, co možná nejrovnější a nejčistší 

zkoumaný povrch). 

 Vytvořená síť je uvedena na obr. 21. Tato síť měla příhodné podmínky, jaké by měla mít. 

Jen dosedací plocha byla mírně zakřivená, a to z důvodu, protože austenitická ocel je hůře 

obrobitelná a při vedení řezného nástroje (pás pásové pily) je obtížné ho udržet 

v požadovaném směru. Tento směr je těžké dodržet i za použití kvalitních řezných pásu jako 

jsou Maraton X3000 nebo pásů typu Selekta, které se jevily jako nejlepší.  

Vytvořená mezera zmíněnou zakřivenou plochou snižuje přesnost sledování dusíku ze 

spektrometrického analyzátoru, protože nám atmosférický dusík v určité míře vtéká do okolí 

sledovaného místa a netečný plyn argon vytéká. 

 

 

Obr. 21. Zkoumaná oblast makrosegregací 

Na obrázku jsou uvedeny svislé a vodorovné osy. Vodorovné osy jsou od sebe vzdáleny  

60 mm a svislé 30 mm. Průsečíky těchto os značí místa, ve kterých bylo pomocí 

spektrometrického analyzátoru měřeno chemické složení, tj. stanovena heterogenita odlitku.  

Každý tento průsečík obsahuje nejméně 4 analýzy chemického složení. Hodnoty z těchto 

analýz byly následně zprůměrovány.  
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Pro toto posouzení bylo použito spektrometrické metody, která využívá toho, že má každý 

prvek svoje určité spektrum, které má v dnešní době již přesně změřenou vlnovou délku. 

Princip spočívá v tom, že se udělí elektrickým výbojem zkoumanému prvku určitá energie, 

která způsobí přeskočení elektronů do vyšších energetických hladin (excitovaný stav). Dobu 

návratu z těchto hladin má každý prvek jinou, a právě tento fakt umožní rozpoznat daný 

prvek.  

Spektrometrické metody se dají rozdělit na: 

 Kvalitativní (posoudí jeli prvek obsažen, či ne) 

 Polokvantitativní (Podává informaci o přibližném obsahu prvku) 

 Kvantitativní  

o Tato metoda byla použita i pro zkoumané prvky v odlitku a je 

založená na myšlence, že každý obsažený prvek vyzáří optickou 

hustotu úměrnou obsahu tohoto prvku. 

Použitý spektrometrický analyzátor Q4 Tasman je na obr. 22. 

 

Obr. 22. Spektrometrický analyzátor Q4 Tasman 
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Pro stanovení rozložení vybraných prvků v průřezu experimentálního odlitku byly 

provedeny simulace segregace. Tyto simulace byly vytvořeny programem magma a 

poskytnuty akciovou společností ŽDAS.  

Z výsledků simulací byly zjištěny např. doba tuhnutí, doba setrvání mezi teplotou likvidu a 

solidu nebo segregace vybraných prvků. Doby tuhnutí jednotlivých míst v odlitku a nálitku 

jsou uvedeny na obr. 23. Hodnoty jsou vyjádřeny v sekundách a každému rozmezí času je 

udělena určitá barva. 

 

 

 

Obr. 23. Doby tuhnutí jednotlivých mít v odlitku 

 

Na obrázku jsou uvedeny místa, ve kterých byla zkoumána velikost zrna a brány vzorky pro 

zjištění mechanických vlastností.  Z obrázku je patrné že jednotlivé doby tuhnutí uvedených 

míst se výrazně liší, doby jsou uvedeny v sekundách. Je také zřejmé, že tuhnutí odlitku 

probíhalo od spodní zachlazené stěny. Rozdíl doby tuhnutí mezi podnálitkovou plochou a 

spodní stěnou odlitku činil cca 3,4 hod.  
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Doba setrvání mezi teplotou likvidu a solidu je uvedena na obr. 24. Obrázek uvádí modrou 

barvou místa, kde doba setrvání mezi teplotou likvidu a solidu byla nízká. Jedná se 

především o místa v povrchových oblastí odlitku. Z obrázku je také zřejmé, že nejdelší doby 

setrvání mezi teplotou likvidu a solidu v odlitku se nacházejí v podnálitkové oblasti.  

 

 

 

Obr. 24. Doba setrvání mezi teplotou likvidu a solidu 

V simulačním programu i v experimentálním odlitku byly sledovány segregace těchto 

prvků: 

 Uhlík (C) 

 Chrom (Cr) 

 Nikl (Ni)  

 Molybden (Mo) 
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3.1.4 Makrosegregace uhlíku 

Obsah uhlíku v analýze tavebního vzorku ukazuje 0,03 %. Výsledný obsah uhlíku v 

experimentálním odlitku je uveden v grafu č.2. Nízké obsahy C se dosahují vedením tavby 

na obloukových pecí s následnou sekundární metalurgií pochody VOD a VD.  Pro 

korozivzdorné oceli je charakteristický nízký obsah uhlíku, a to především z důvodu toho, 

že uhlík tvoří s chromem karbidy. [2] Vyšší obsahy uhlíku mohou vést ke zcitlivění 

austenitické oceli k mezikrystalické korozi při ohřevu. [3] Výsledné rozložení uhlíku 

v experimentálním odlitku může mít vliv na mechanické i technologické vlastnosti odlitku. 

 

Graf 2. Obsah uhlíku v odlitku 

Graf ukazuje rozložení uhlíku v určité výšce – ose nad spodní hranou odlitku (vrstva B), dále 

ve středu odlitku (vrstva E) a v podnálitkové ploše (vrstva E). Hodnoty reprezentují 

koncentraci uhlíku od kraje až po tepelnou osu odlitku. Osy E22 a H22 mají nízký odvod 

tepla (delší doba tuhnutí) a obsah uhlíku se snižuje s rostoucí vzdáleností od tepelné osy 

odlitku. Naopak osa B22 s velkým odvodem tepla má opačný charakter. V odlitku nebylo 

analyzováno místo, kde by obsah uhlíku byl nižší než v chemické analýze tavebního vzorku. 

Z grafu dále vyplývá, že závislost obsahu uhlíku na vzdálenosti od tepelné osy není u osy E 

a H statisticky významná. Rozložení uhlíku v odlitku ve vyšších vrstvách je ovlivněno 

jinými parametry. Ve vrstvě B, která se nachází ve druhé hodnocené vrstvě (obr. 21), je 

závislost již statisticky významná, což ukazuje, že je rozložení uhlíku v experimentálním 

odlitku funkcí polohy pouze v případě srovnatelné doby tuhnutí a setrvaní mezi solidem a 

likvidem.  

  

y = 1E-05x + 0,0299
R² = 0,7281

y = -8E-06x + 0,0378
R² = 0,2958

y = -3E-06x + 0,0359
R² = 0,0133

0,025

0,026

0,027

0,028

0,029

0,03

0,031

0,032

0,033

0,034

0,035

0,036

0,037

0,038

0,039

0,04

0 30 60 90 120 150 180 210

O
b

sa
h

 u
h

lík
u

 [
%

]

Vzdálenost od tepelné osy [mm]

Rozložení uhlíku v odlitku

B22

E22

H22



 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 39 

Koncentrace uhlíku v tepelné ose experimentálního odlitku v závislosti na vzdálenosti od 

spodní strany odlitku jsou uvedeny v grafu č. 3. Koncentrace uhlíku v závislosti na době 

tuhnutí a době setrvání mezi likvidem a solidem ve vzdálenosti cca 42 mm od tepelné osy 

odlitku jsou uvedeny v grafu č.4. 

 

Graf 3. Závislost koncentrace uhlíku v tepelné ose na vzdálenosti od spodní strany odlitku 

 

 

Graf 4. Závislost koncentrace uhlíku na době tuhnutí a době setrvání mezi likvidem a solidem ve 

vzdálenosti 42 mm od tepelné osy 

Z grafu 3 a grafu 4 dále vyplývá, že závislost obsahu uhlíku na vzdálenosti od spodní hrany 

či závislost obsahu uhlíku 42 mm od tepelné osy na době tuhnutí nebo době výdrže mezi 

likvidem a solidem nejsou statisticky významné. 
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Rozložení koncentrace uhlíku v experimentálním odlitku stanovené pomocí simulace je 

uvedeno na obr. 25. Na tomto obrázku je zřejmé že rozložení uhlíku není stejnoměrné 

v celém průřezu. 

 

Obr. 25. Rozložení koncentrací uhlíku v experimentálním odlitku pomocí simulací 

V řezu odlitku jsou zachycena místa 

s obsahem uhlíku v rozmezí 0,021 % 

až 0,027 %. Tyto místa jsou 

především v povrchových oblastech. 

Naopak na horní ploše po odstranění 

nálitku jsou oblasti s vyšším 

obsahem uhlíku, který činí asi  

0,04 %. Přesycení v podnálitkové 

ploše činí cca o 30 % vyšší, než je 

uveden obsah uhlíku v tavebním 

vzorku. Koncentrace uhlíku 

v podnálitkové ploše, však nebude 

mít zásadní vliv na korozní odolnost 

ani mechanické a technologické 

vlastnosti. Na obrázku 26.  

je uvedeno koncentrační rozdělení 

uhlíku v surovém odlitku.  Obr.26. Koncentrační rozdělení uhlíku v surovém odlitku  

  



 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 41 

Stojí však za povšimnutí rozdíl uhlíku, označme jako ΔC v procentuálním vyjádření, který 

představuje maximální rozdíl uhlíku v tepelné ose ku uhlíku na hraně odlitku (počítáno ze 

všech měřených hladin). Tento rozdíl dosahuje u simulací ΔCm = 0,011 %, na rozdíl od 

rozdílu uhlíku měřeného spektrometrickou metodou, který činí ΔCs = 0,009 %.  

Z tohoto rozdílu se dá usuzovat, že výsledky simulací se spektrometrickou metodou souhlasí 

jak do hodnot vypočtených koncentrací uhlíku, tak i do jeho rozložení.  

3.1.5 Makrosegregace chromu 

Obsah chromu dle chemické analýzy tavebního vzorku by měl být 20,50 %. Výsledný obsah 

chromu v experimentálním dolitku je uveden v grafu č.5. 

 

Graf 5. Obsah chromu v odliku 

V předchozím grafu došlo k vyměnění osy E22 za C22 a D22, a to z důvodu lepšího 

znázornění chování chromu v odlitku. Z výsledků spektrometrické analýzy vyplývá, že 

obsah chromu s rostoucí vzdáleností od tepelné osy odlitku mírně narůstá. Z grafu dále 

vyplývá, že závislost obsahu chromu na vzdálenosti od tepelné osy není u osy B, D, a H 

statisticky významná. Rozložení chromu v odlitku ve vyšších vrstvách je ovlivněno jinými 

parametry. Ve vrstvě C, která se nachází ve třetí hodnocené vrstvě (obr. 21), je závislost již 

statisticky významná.  
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Rozložení koncentrace chromu v experimentálním odlitku pomocí simulací je uvedena na 

obr. 27. V následné simulaci byla chybně použita koncentrace chromu pro výpočet simulací. 

Místo zadání obsahu 20,50 %, který je v analýze tavebního vzorku, byl zadán  

obsah 17,4 %. 

 

Obr. 27. Rozložení koncentrací chromu v experimentálním odlitku pomocí simulací 

Jak udává literatura [2], a to že 

uhlík má vyšší difuzní rychlost jako 

chrom a může tak dosahovat vyšší 

heterogenity tuhé fáze v odlitku se 

u obrázků 25 a 27 potvrzuje. 

Obrázek 27. znázorňuje oblasti, 

které jsou s nižším obsahem než 

17,4 %, tyto místa jsou spíše 

v povrchových oblastech.  

Naopak nejvyšších koncentrací 

bylo dosaženo v podnálitkových 

oblastí. Koncentrační rozdělení 

chromu v surovém odlitku je 

uvedeno na obr. 28. 

 

 

Obr. 28. Koncentrační rozdělení chromu v surovém odlitku  
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Je patrný rozdíl mezi simulací obsahu chromu a spektrometrickou analýzou. Z obrázku 27 

vyplývá, že obsah chromu s rostoucí vzdáleností od tepelné osy klesá. Avšak ze 

spektrometrického analyzátoru se jeví chování chromu opačně. Jestliže uvažujeme stejný 

rozdíl obsahu prvku v tepelné ose ku hraně odlitku, jako tomu bylo u detekci rozdílu uhlíku, 

tak rozdíl ze simulací je ΔCrm = 0,582 % a ze spektrometrické analýzy ΔCrs = -0,59 %.  

U porovnání rozdílů je však nutné brát zřetel na opačného znaménka. Toto znaménko je 

způsobeno z definice uvažovaného rozdílu, kdy se odečítá obsah prvku na hraně od obsahu 

prvku v tepelné ose. 

U koncentrace chromu se nehodnotí jeho závislost na době tuhnutí a době výdrže mezi 

likvidem a solidem, protože do simulací chromu již vstoupila velká chyba v podobně 

vstupních dat. 

3.1.6 Makrosegregace niklu 

Obsah niklu dle chemické analýzy tavebního vzorku byl 9,70 %. Výsledný obsah niklu v 

experimentálním dolitku je uveden v grafu č.6. 

 

Graf 6. Obsah niklu v odliku 

Z grafu, který je uveden výše vyplývá, že obsah niklu s rostoucí vzdáleností od tepelné osy 

klesá. Tato tendence je obdobná jako u uhlíku. Z grafu dále vyplývá, že závislost obsahu 

niklu na vzdálenosti od tepelné osy není u osy E a H statisticky významná. Rozložení niklu 

v odlitku ve vyšších vrstvách je ovlivněno jinými parametry. Ve vrstvě B, která se nachází 

ve druhé hodnocené vrstvě, je závislost již statisticky významná.   
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Koncentrace niklu v tepelné ose experimentálního odlitku v závislosti na vzdálenosti od 

spodní strany odlitku je uvedeno v grafu č. 7. Koncentrace niklu v závislosti na době 

tuhnutí a době setrvání mezi likvidem a solidem ve vzdálenosti cca 42 mm od tepelné osy 

odlitku je uvedeno v grafu č.8. 

 

Graf 7. Závislost koncentrace niklu v tepelné ose na vzdálenosti od spodní strany odlitku 

 

 

Graf 8. Závislost koncentrace niklu na době tuhnutí a době setrvání mezi likvidem a solidem ve 

vzdálenosti 42 mm od tepelné osy 

Z grafů výše uvedených vyplývá, že závislost koncentrace niklu na vzdálenosti od spodní 

hrany či závislosti obsahu niklu ve vzdálenosti 42 mm od tepelné osy (po výšce odlitku) na 

době tuhnutí nebo době výdrže mezi likvidem a solidem nejsou statisticky významné.  
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Rozložení koncentrace niklu v experimentálním odlitku stanovené pomocí simulací je 

uvedeno na obr. 29.  

 

Obrázek 29. Rozložení koncentrací niklu v experimentálním odlitku pomocí simulací 

Obsah niklu v tavební analýze 

vzorku byl 9,70 %, jak lze vidět na 

obrázku, který je uveden výše. 

Porovnání získaných dat 

spektrometrickou analýzou a 

simulací ukazuje, že data se od sebe 

výrazně neliší.  

Zavedeným porovnání jako u 

předchozích grafů můžeme vyčíslit, 

že porovnáním naměřených dat 

s daty simulace se dosahuje nízkých 

rozdílů. Rozdíly byly vyčísleny na 

ΔNim = 0,603 % a u spektrometrické 

analýzy dosahuje ΔNis = 0,692 %. 

Koncentrační rozdělení niklu 

v surovém odlitku je uvedeno na 

obr. 30. 

Obr. 30. Koncentrační rozdělení niklu v surovém odlitku 

Nízká segregace souvisí s hodnotou rozdělovacího koeficientu, kdy tato hodnota nabývá u 

niklu 𝑘𝑜
(𝑖)

= 0,69 na rozdíl od uhlíku, který má 𝑘𝑜
(𝑖)

= 0,13. 
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3.1.7 Makrosegregace molybdenu 

Obsah molybdenu dle chemické analýzy tavebního vzorku by měl být 2,75 %. Výsledný 

obsah molybdenu v experimentálním odlitku je uveden v grafu č. 9. 

 

 

Graf 9. Obsah molybdenu v odliku 

 

Z grafu je patrné, že obsah molybdenu v závislosti na vzdálenosti od tepelné osy se výrazně 

nemění. Je zřejmá nízká strmost křivek, a to i při poměrně nízkých jednotek na  

ose y.  

Všechny tři uvedené lineární závislosti průběhu koncentrací molybdenu v hodnocených 

vrstvách nejsou statisticky významné. Rozložení molybdenu není v dané vrstvě – ose závislé 

na vzdálenosti od tepelné osy. 
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Koncentrace molybdenu v tepelné ose experimentálního odlitku v závislosti na vzdálenosti 

od spodní strany odlitku je uvedeno v grafu č. 10. Koncentrace molybdenu v závislosti na 

době tuhnutí a době setrvání mezi likvidem a solidem ve vzdálenosti cca 42 mm od tepelné 

osy odlitku je uvedeno v grafu č.11. 

 

Graf 10. Závislost koncentrace molybdenu v tepelné ose na vzdálenosti od spodní strany odlitku 

 

Graf 11. Závislost koncentrace molybdenu na době tuhnutí a době setrvání mezi likvidem a 

solidem ve vzdálenosti 42 mm od tepelné osy 

Z grafů výše uvedených vyplývá, že závislost koncentrace molybdenu na vzdálenosti od 

spodní hrany či závislosti obsahu molybdenu ve vzdálenosti 42 mm od tepelné osy (po výšce 

odlitku) na době tuhnutí nebo době výdrže mezi likvidem a solidem nejsou statisticky 

významné.  
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Rozložení koncentrace molybdenu v experimentálním odlitku pomocí simulací je uvedena 

na obr. 31. Na tomto obrázku je zřejmé, že rozložení molybdenu není stejnoměrné v celém 

průřezu. 

 

Obr. 31. Rozložení koncentrací molybdenu v experimentálním odlitku pomocí simulací 

Na obrázku výše jsou místa 

s nižšími obsahy, tato místa jsou 

spíše na povrchu odlitku. 

Z podnálitkové plochy je zřejmé, 

že bude vykazovat nejvyšší místa 

s obsahem molybdenu. 

Pro porovnání uváděného 

parametru, který byl uveden i u 

grafů předchozích, tak v tomto 

případě je rozdíl prvku ze 

simulací ΔMom = 0,376 % a rozdíl 

ze spektrometrické analýzy je  

ΔMos = 0,138 %. 

Koncentrační rozdělení 

molybdenu v surovém odlitku je 

uvedeno na obr. 32. 

Obr. 32. Koncentrační rozdělení molybdenu 

v surovém odlitku  
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3.2 Mikrosegregace [18,19,20,21] 

Další etapa výzkumu prováděného v rámci diplomové práce byla mikrosegragace 

austenitické oceli z výřezu zkušebního odlitku. Jako mikrosegragace je uvažována segregace 

na poměrně malých vzdálenostech v rámci dendritů, jejich primárních či sekundárních os 

nebo v rámci hranic zrna.  

Pro výzkum mikrosegregace byla zvolena místa ve zkušebním odlitku, ve kterých 

byly odebrány i vzorky pro mechanické vlastnosti (závitové části zkušebních těles pro 

zkoušku tahem). Konkrétně ve vzorcích B2SN, E2SN a H2HN. Tyto místa se nachází cca 

42 mm od tepelné osy odlitku ve výškách 75 mm, 255 mm a 453 mm od spodní hrany 

odlitku. Umístění vzorků je uvedeno na obr. 33. 

 

Obr. 33. Umístění vzorků pro analýzu mikrosegregace [20] 

 

Pro dosažení požadované jakosti povrchu byly připraveny metalografické výbrusy, které 

byly následně vyleštěny. Tyto operace probíhaly na školním vybavení v laboratoři, které je 

uvedeno v tab. 13. 

Tab. 13 Použité vybavení 

Vybavení Označení 

Pila  Struers Labotom 3 

lis Metcon ecopress 100 

bruska Struers LaboPol 5 

Metalografický mikroskop MTM 406 
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Vybroušené a vyleštěné zkoumané vzorky jsou uvedeny na obr. 34 až obr. 36.  

 

Obr. 34. Vzorek B2SN 

 

Obr. 35. Vzorek E2SN 

 

Obr. 36. Vzorek H2HN 
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Pro vyhodnocení mikrosegregace bylo za potřebí vybrat vhodná místa a vhodné velikosti 

zkoumaných částí vzorků. Pozorované vzdálenosti byly zvoleny 113 𝜇m až 139 𝜇m. Mezi 

tyto vzdálenosti bylo umístěno 9 měřených míst, které analyzovaly chemickou heterogenitu 

na této úsečce. Analýza každého vzorku byla provedena dvakrát. 

Analýza byla provedena pomocí elektronového řádkovacího mikroskopu Philips XL30 s 

energiově disperzním analyzátorem. Pro zjištění mikrosegregace vzorků bylo použito 

detekce signálu pomocí metody EDS (Energy- Dispersive Spectrometer). Tato metoda 

detekuje vznikající rentgenové záření, které vzniká interakcí prvků s dopadajícími elektrony. 

Princip EDS spočívá v přeměně záření na napěťový impuls. Amplituda tohoto impulsu je 

úměrná energii dopadajícího záření. [18] 

 

3.2.1 Mikrosegregace B2SN 

Analýza mikrosegregace prvního vzorku B2SN je znázorněna na obr. 37. Jsou zde uvedena 

analyzovaná místa a orientace měřené úsečky vůči hranici zrn. Koncentrace sledovaných 

prvků v první analýze vzorku B2SN je znázorněna v grafu č. 12. 

 

 

Obr. 37. Místo první analýzy vzorku B2SN  
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Graf 12. Koncentrace prvků v místě první analýzy vzorku B2SN 

Z grafu 12 je zřejmé, že 5. analyzované místo zachycuje významné změny obsahů prvků 

ve zkoumaném materiálu. Jedná se o místo přímo na hranici zrn. Koncentrace prvků v místě 

5 obsahuje až o 67.6 % více chromu, o 62 % méně niklu a až o 208 % více molybdenu. 

Zvýšení koncentrace prvků je uvažováno s ohledem na jejich koncentraci v místě vzdáleném 

od hranice zrn.  

Hranice zrn jsou tedy obohaceny o chrom a molybden, a naopak ochuzeny o nikl. Nejvyšší 

procentuální změna je v koncentraci molybdenu. Chemická heterogenita vytváří místní 

podmínky pro vznik intermetalických fází. Jedná se pravděpodobně o fáze sigma a Lavesovy 

fáze, které jsou v kovové matrici nežádoucí a jsou příčinou zkřehnutí materiálu. [21] 
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Analýza mikrosegregace druhého místa ve vzorku B2SN je znázorněna na obr. 38. 

Koncentrace sledovaných prvků v druhé analýze vzorku B2SN je znázorněna v grafu č. 13. 

 

 

Obr. 38. Místo druhé analýzy ve vzorku B2SN 

 

Graf 13. Koncentrace prvků v místě druhé analýzy vzorku B2SN 

Analýza druhého vzorku B2SN má stejné charakteristické rysy (ochuzení místa o nikl a 

naopak nárůst koncentrace chromu a molybdenu) jako první analýza a do se předpokládat 

stejného zhodnocení výsledků této analýzy jako byla hodnocena analýza prvního místa.  
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3.2.2 Mikrosegregace E2SN 

Analýza mikrosegregace prvního vzorku E2SN je znázorněna na obr. 39. Je zde uvedena 

sledovaná vzdálenost a místa analýz. Koncentrace sledovaných prvků v první analýze 

vzorku E2SN je znázorněna v grafu č. 14. 

 

Obr. 39. Místo první analýzy vzorku E2SN  

 

Graf 14. Koncentrace prvků v místě první analýzy vzorku E2SN 
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Analýza mikrosegregace ve druhém analyzovaném místě vzorku E2SN je znázorněna na 

obr. 40. Koncentrace sledovaných prvků v druhé analýze vzorku E2SN je znázorněna 

v grafu č. 15. 

 

 

Obr. 40. Místo druhé analýzy vzorku E2SN 

 

Graf 15. Koncentrace prvků v místě druhé analýzy vzorku E2SN 

Analýza vzorku E2SN se vyvíjí obdobně jako předchozí vzorek. První graf však zobrazuje 

nižší výkyv molybdenu, než tomu bylo doposud. 
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3.2.3 Mikrosegregace H2HN 

Analýza mikrosegregace prvního vzorku H2HN je znázorněna na obr. 41. Je zde uvedena 

sledovaná vzdálenost a místa mikrovpichů. Koncentrace sledovaných prvků v první analýze 

vzorku H2HN je znázorněna v grafu č. 16. 

 

 

Obr. 41. Místo první analýzy vzorku H2HN  

 

Graf 16. Koncentrace prvků v místě první analýzy vzorku H2HN  
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Analýza mikrosegregace druhého analyzovaného místa vzorku H2HN je znázorněna na  

obr. 42. Koncentrace sledovaných prvků v druhé analýze vzorku B2SN je znázorněna 

v grafu č. 17. 

 

 

Obr. 43. Místo druhé analýzy vzorku H2HN 

 

Graf 17. Koncentrace prvků v místě druhé analýzy vzorku H2HN 

Analýzy posledního ze vzorků H2HN se neliší od ostatních vzorků. Průběhy koncentrací 

jsou podobné a nenastaly výraznější změny v měření. 
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Spojení výsledků z analýz druhých míst u všech tří vzorků je uvedeno v grafu č 18. Z tohoto 

grafu vyplývá že mikrosegregace se v závislosti na poloze experimentálního odlitku výrazně 

neliší. Průběh koncentrací je u chromu, molybdenu i niklu totožný. Na hranicích zrn dochází 

k obohacení hranic o molybden a chrom a naopak o ochuzení o nikl. Tím se vytváří 

podmínky pro vznik intermetalických fází na hranicích zrn. Jedná se zejména o fáze sigma 

a Lavesovy fáze. Stanovené koncentrace chromu a molybdenu na hranicích zrn jsou pro 

všechny tři vzorky srovnatelné, a tedy rozsah mikrosegregací nebyl významně ovlivněn 

v daném případě dobou tuhnutí nebo setrvání ve dvoufázové oblasti. 

 

Graf 18. Průběhy koncentrací vybraných prvků pro vzorky B, E a H ve druhých místech měření 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práce byla zkoumána makrosegregace a mikrosegregace 

v experimentálním odlitku. Odlitek je z austenitické chromniklové oceli s tloušťkou stěny 

500 mm. Odlití proběhlo v akciové společnosti ŽDAS, kde byly vytvořeny i simulace pro 

stanovení chemické heterogenity ve zkoumaném odlitku. Simulace byly vytvořeny 

v simulačním programu MAGMA. 

Za účelem pochopení zkoumaných segregačních pochodů jsou v první části rozebrané 

teoretické základy nukleačních, krystalizačních a segregačních pochodů v tavenině. V první 

polovině experimentální části je věnována pozornost makrosegregaci. Makrosegregace byla 

zkoumána s ohledem na symetrii v polovině celého průřezu odlitku, kde byla vytvořena síť 

pro chemickou analýzou prvků. Při porovnání výsledků simulačního programu s chemickou 

analýzou prvků byly výsledky zpravidla srovnatelné. Větší část zkoumaných prvků splnila 

předpoklady vycházejících z výsledků simulací. Jako nesouhlas se jevila koncentrace 

chromu, který měl nárůst hodnot na opačnou stranu, než bylo předpokládáno simulacemi. 

Statistická významnost rozsahu makrosegregací s podmínkami tuhnutí (doba tuhnutí, doba 

setrvání mezi likvidem a solidem) se u většiny zvolených vrstev nepotvrdila. 

Druhá experimentální část je věnována mikrosegragaci, kde proběhl výběr vzorků téměř 

na tepelné ose odlitku. Předpokládalo se vyšší odchylky měřených koncentrací sledovaných 

prvků. Mikrosegregace byla u každého vzorku měřena dvakrát na dvou úsečkách, a to vždy 

v 9 místech. Délka měřené úsečky byla cca 130𝜇m. Vždy každé páté místo bylo záměrně 

umístěno na hranice zrn, kde byl sledován nárůst či úbytek koncentrace prvků. V těchto 

místech byl vždy identifikován nárůst koncentrace molybdenu a chromu a pokles 

koncentrace niklu. Tato odchylka byla vyhodnocena jako intermetalické fáze (sigma  a 

Lavesovy fáze) vyloučené na hranicích zrn. Jejich výskyt souvisí též s tím, že odlitek nebyl 

tepelně zpracován. Doba tuhnutí neměla významný vliv na rozsah mikrosegregace 

sledovaných tří prvků.   

  



 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 60 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

1. PÍŠEK, František. Nauka o Materiálu II. 2.svazek. Praha: Československé akademie 

věd, 1959. 

 

2. ŠENBERGER, Jaroslav. Metalurgie oceli na odlitky. V Brně: VUTIUM, c2008. ISBN 

978-80-214-3632-9. 

 

3. PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu II. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: CERM, 2002. ISBN 

80-720-4248-3. 

 

4. FREMUNT, Přemysl a Tomáš PODRÁBSKÝ. Konstrukční oceli. Brno. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 1996. ISBN 80-858-6795-8. 

 

5. VÁCLAVÍK, Martin. Predikce teplotní závislosti lomové houževnatosti. Brno, 2015. 

 

6. ČÍHAL, Vladimír. Korozivzdorné oceli a slitiny. Praha: Academia, 1999. Česká matice 

technická (Academia). ISBN 80-200-0671-0. 

 

7. AMBROŽ, Oldřich. Svařitelnost materiálu: Učební text kombinovaného bakalářského 

studia. Brno. 

 

8. HAVLÍK, Luboš. Koroze slitin železa a způsoby jejich vyhodnocování. Brno, 2010. 

 

9. ČÍHAL, Vladimír. Mezikrystalová koroze ocelí a slitin. Druhé, zcela přepracované 

vydání. Praha: SNTL, 1978. 

 

10. Termočlánkové snímače. GUNTHER: 

Temperaturmesstechnik [https://www.guenther.eu/9971048d-273a-9133-eb5e-eb]. [cit. 

2017-05-24]. Dostupné z: https://www.guenther.eu/9971048d-273a-9133-eb5e-

ebfa35d7d1a8?Edition=cz 

 

11. TROJAN, Jiří. Použití sekundární metalurgie při výrobě oceli. Brno, 2013. 

 

12. PERNICA, Vítězslav. Segregace ve slitinách železa při odlévání těžkých 

odlitků [https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_ver]. Brno, 2016 [cit. 

2017-05-24]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=137686. 

Dizertační práce. 

 

13. ZEMČÍK, Ladislav. Fyzikální modely používané při popisu krystalizace kovů a jejich 

slitin. Brno, 1990. 

 

14. PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu I. 2., opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, c2003. ISBN 80-720-4283-1. 



 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 61 

15. Celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a tvárné litiny s kuličkovým 

grafitem: sborník přednášek. Žďár nad Sázavou: [ŽĎAS], [19--]-. ISBN 978-80-02-

01966-4. 

 

16. FLEMINGS, Merton C. Our Understanding of Macrosegregation: Past and 

present. ISIJ International. 2000, 20(9), 833-841. 

 

17. PICKERING, Edward John. Macrosegregation in steel ingots: The Applicability of 

Modeling and Characterisation Techniques. ISIJ International. 2013, 53(6), 935-949. 

 

18. Hodnocení struktur spojů pájek s deskami plošných spojů. Brno, 2008. 

 

19. PETR, Jiří. Příprava Ni-Si směsných vrstev a charakteristika reakcí a mikrostruktur 

vzniklých při jejich tepelném zpracování. Brno, 2016. 

 

20. AMBROŽ, Ondřej. Vliv podmínek tuhnutí na strukturu a vlastnosti austenitických 

chromniklových ocelí. Brno, 2017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. 

Vedoucí práce Doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 

 

21. ŠOHAJ, Pavel. Strukturní stabilita žárupevných ocelí a jejich svarů. Brno, 2009. 

  



 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 62 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

FCC [-] Plošně středěná krystalická mřížka 

PRE [-] 
Hodnota vyjadřující koncentraci prvků 

zvyšující odolnost oceli vůči důlkové korozi 

VOD [-] Oxidační pochod taveniny v kesonu 

VD [-] Vakuování taveniny v kesonu 

EDS [-] Metoda získání signálu z rentgenového záření 
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Symbol Jednotka Popis 

Nieq % Niklový ekvivalent 

Creq % Chromový ekvivalent 

∆H J Rozdíl entalpií 

∆G J Rozdíl volných entalpií 

∆S 𝐽 ∙ 𝐾−1 Rozdíl entropií 

T K Teplota 

𝜃 ° Úhel smáčivosti 

𝑘(𝑖) - Rozdělovací koeficient 

𝑐𝑠
(𝑖)

 % Koncentrace prvku v tuhém roztoku 

𝑐𝑜
(𝑖)

 % Výchozí koncentrace prvku 

𝑐𝑙
(𝑖)

 % Koncentrace prvku v kapalné fázi 

𝐼𝑠
(𝑖)

 % Index segregace 

𝑘𝑒𝑓
(𝑖)

 - Efektivní rozdělovací koeficient 

𝑘𝑜
(𝑖)

 - Rovnovážný rozdělovací koeficient 

v 𝑚 ∙ 𝑠−1 Rychlost postupu krystalizační fronty 

𝛿 m 
Tloušťka difúzní zóny v tavenině na rozhraní tuhé fáze a 

taveniny 

Di - Difúzní koeficient segregujícího prvku 

Vodlitku m3 Objem odlitku 

Sodlitku m2 Plocha odlitku 

ktuhnutí - Koeficient tuhnutí 

𝜏𝑡𝑢ℎ𝑛𝑢𝑡í min Čas tuhnutí 

∆𝑋𝑚 % Rozdíl simulovaných prvků 

∆𝑋𝑠 % Rozdíl měřených prvků spektrometrickým analyzátorem 
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Graf 17. Koncentrace prvků v druhé analýze vzorku H2HN 

Graf 18. Spojení druhých analýz 
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SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK 

Tab. 1. 
Chemické složení nelegovaných ocelí na odlitky s Mn 

nižším než 1,2 % 

Tab. 2. 
Chemické složení nelegovaných ocelí na odlitky 

s obsahem Mn 1,60 až 1,80 % 

Tab. 3. Chemické složení nízkolegovaných Cr-Mo-(V) 

Tab. 4. Chemické složení austenitických ocelí 

Tab. 5. Barevné označení částí soustavy 

Tab. 6. Rozdělení použitých termočlánků 

Tab. 7. 
Chemická složení dle normy a z tavebního vzorku 

v hmotnostních % 

Tab. 8. Vybrané rovnovážné rozdělovací koeficienty 

Tab. 9. Charakteristická nehomogenita odlitku 

Tab. 10. Umístění trhacích hlav vzorků v nařezaných segmentech 

Tab. 11. Chemické složení použitého leptadla 

Tab. 12. Velikost zrn v trhacích hlavách vzorku 

Tab. 13. Použité vybavení 

 

  

  



 

 


