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Abstrakt 

Tématem diplomové práce jsou strukturní a základní mechanické změny, které probíhají v 

litině s lupínkovým grafitem po přetavení a legování povrchu prostřednictvím chrom-

niklové oceli pomocí EB technologie. Dále je sledován vliv nastavených parametrů na 

vlastnosti a hloubku natavené oblasti. Experimentální část diplomové práce se zabývá 

mikrostrukturami, mikrotvrdostí a rozložením prvků, které byly analyzovány po natavení a 

legování povrchu za určitých nastavených parametrů na přístroji elektronového paprsku. 

Na základě mikrostruktur jsou popsány strukturní změny, kterými prošly jednotlivé oblasti 

materiálu po natavení. V závěru práce jsou rozebrány výsledky využití techniky 

elektronového paprsku na LLG a vyvozeny závěry, které z nich vyplývají. 

 
Klíčová slova 

Elektronový paprsek, chrom-niklová ocel, EB technologie, litina s lupínkovým grafitem, 

EN-GJL-300, šedá litina, X2CrNi 19-9, X2CrNi 18-9 

 

 

 

Abstract 

In this thesis, the structural and mechanical changes, which took place in flake graphite 

cast iron after electron beam surface melting and chrome-nickel surface alloying, were 

studied. Furthermore, the effect of set parameters on properties and depth of the melted and 

alloyed region is also analyzed. In the experimental part, the analyzed microstructures, 

micro-hardness and the distribution of elements after melting and alloying, were presented. 

Structural differences of material regions caused by melting were described based on 

microstructures. In the end of diploma thesis, the conclusions of using EB technology for 

surface melting and alloying were discussed. 

  

Key words  

Electron beam, chrome nickel steel, EB technology, flake graphite cast iron, EN-GJL-300, 

grey cast iron, X2CrNi 19-9, X2CrNi 18-9  
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Úvod 

Litiny dnes tvoří velmi širokou skupinu strojírenských materiálů. Využívají se především v 

průmyslu obráběcích a tvářecích strojů a v automobilovém průmyslu. Ve srovnání s ocelí 

na odlitky mají grafitické litiny řadu výhod. Litiny mají lepší slévatelnost, obrobitelnost a 

třecí vlastnosti. Také mají větší schopnost útlumu vibrací a nižší měrnou hmotnost. V 

neposlední řadě jsou výhodnější i z ekonomického hlediska, z důvodu nižších nákladů na 

výrobu a zpracování. [5, 6] 

Mechanické vlastnosti litin lze zlepšit řadou metod. Jedním způsobem je změna tvaru 

grafitu. Litina s lupínkovým tvarem grafitu má větší schopnost útlumu vibrace, nižší 

pevnost, nízkou tažnost a houževnatost oproti kuličkovému grafitu. Nejpoužívanější 

metodou je indukční kalení, které vede k výraznému nárůstu tvrdosti a odolnosti materiálu 

vůči opotřebení. Další možností jak zlepšit mechanické vlastnosti litin je tepelné 

zpracování, při kterém dochází k přeměně struktur základního materiálu. Další modernější 

metoda spočívá ve vytvoření povrchové tvrzené vrstvy pomocí laserových, plazmových či 

elektronových technik. Povrchová tvrzená vrstva se vytváří buď při přetavením povrchu 

litiny anebo přidáním legujících prvků do materiálu. Podstatou metod používajících 

přetavení povrchu litiny k vytvoření povrchové tvrzené vrstvy je vytvoření bílé litiny s 

metastabilním ledeburitem a v zachování grafitické litiny v jádře. [2, 3, 11]  
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1. Charakteristika litin a její rozdělení   

1.1 Definice litin       

Litiny jsou slitiny železa, uhlíku a dalších průvodních prvků (žádoucích i nežádoucích), v 

nichž je uhlík vyloučen ve formě grafitu (Cgraf) nebo vázán jako karbid (Fe3C), případně 

karbid jiného prvku. Obsah uhlíku v litinách je vyšší, než odpovídá jeho maximální 

rozpustnosti v austenitu, tj. C > 2 hm. % bez vlivu ostatních prvků a součet všech 

doprovodných prvků nepřesáhne 2 %. [1, 2] 

1.2 Přítomnost uhlíku ve slitinách železa 

Přítomnost uhlíku ve všech slitinách železa výrazně ovlivňuje vlastnosti a vnitřní strukturu 

těchto slitin. Nad hranicemi rozpustnosti uhlíku v tuhých roztocích vytváří uhlík dvě formy 

samostatné fáze: sloučenina železa s uhlíkem (Fe3C – cementit) a samostatná podoba 

uhlíku – grafitu. [1, 3] 

Cementit je samostatná intermediální fáze s obsahem uhlíku 6,68 %. Krystalizuje v 

ortorombické soustavě (obr. 1). Je velmi tvrdý, křehký a nedochází v něm k alotropickým 

přeměnám. Tato sloučenina není stabilní a za vhodných podmínek (např. při dlouhodobém 

žíhání) se rozkládá na železo a grafit. [2, 5] 

 

Obr. 1 : Krystalová mřížka cementitu - Fe3C [4] 

Důležitou fází pro grafitické litiny je elementární uhlík - grafit. Grafit je stabilní fáze a 

krystalizuje v hexagonální soustavě (obr. 2). Je křehký, měkký a objevuje se v několika 

odlišných morfologiích. [2] 

 

Obr. 2 : Krystalová mřížka grafitu - Cgraf (osa-A,osa-C) [13] 
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Z důvodu existence dvou uvedených fází vyskytujících se nad hranicí rozpustnosti, existují 

dva binární rovnovážné diagramy. Pro cementit (karbid železa) je to metastabilní 

rovnovážná soustava Fe – Fe3C (obr. 3 – plná čára) a pro grafit je to stabilní rovnovážná 

soustava Fe – Cgraf (obr. 3 – přerušovaná čára). [2] 

 

 

Obr. 3 : Rovnovážný diagram Fe – C [2] 

1.3 Diagram Fe – C – Si  

Krystalizují-li grafitické litiny podle stabilní soustavy Fe – Cgraf  znamená, že je ve 

struktuře přítomen grafit. Docílení stabilní soustavy je složité a proto se do litin přidávají 

prvky podporující grafitizaci. Nejdůležitějším prvkem je křemík. Obsah křemíku v litinách 

musí být nejméně 2 %. Tím tvoří ternární stabilní soustavu Fe – Si – C (obr. 4). [27]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 : Ternární stabilní soustava Fe – C – Si [17] 

Ternární stabilní diagram je pro zkoumání fázových přeměn nevhodný. Proto se sestrojí 

pseudobinární diagramy, které jsou postaveny jako řezy ternárním diagramem s různým 
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obsahem křemíku. Pseudobinární diagram Fe – C – Si pro obsah 2 % křemíku je znázorněn 

na obrázku 5. [2,4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 : Pseudobinární diagram Fe – C – Si (pro 2 % Si) 

1 až 3 – schéma krystalizace podeutektické LLG, 1 – vznik dendritů,  

2 – vznik eutektických buněk (EB), 3 – ukončená krystalizace 

4 až 6 – schéma krystalizace nadeutektické LLG, 4 – vznik primárního grafitu (I.G), 

5 – tvorba eutektických buněk (EB), 6 – ukončená krystalizace [4] 

V diagramech Fe – C – Si nelze rozdělit litiny na podeutektické a nadeutektické podle 

obsahu uhlíku. U litin s lupínkovým tvarem grafitu se pro stanovení litiny používá 

tzv. stupeň sycení (stupeň eutektičnosti) Sc dle rovnice 1 nebo 2. [1, 5, 18]  

   
   

                                                               
          (1) 

 

Zjednodušeně:                   
   

                          
                                           (2) 

 

Jestliže Sc = 1, je litina s eutektickým složením, pokud Sc < 1, pak se jedná o litinu 

podeutektickou a při Sc > 1 je litina nadeutektickou.  

1.4 Základní kovová hmota litin  

Faktory, které ovlivňují strukturu a vlastnosti grafitických litin jsou: 

 chemické složení litiny 

 stav krystalizačních zárodků 

 rychlost ochlazování v průběhu tuhnutí a chladnutí 

 tepelné zpracování 
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Základní kovovou hmotu v nelegovaných litinách za pokojové teploty tvoří: ferit, perlit 

případně ledeburit. Legováním nebo tepelným zpracováním lze získat rovněž austenit, 

martenzit, bainit nebo komplexní karbidy. [6] 

Ferit vzniká při eutektoidní transformaci γ-austenitu podle stabilního systému Fe – Cgraf. 

Vznik feritu v základní kovové hmotě podporuje pomalé ochlazování součástí a přísadový 

prvek Si (snižuje houževnatost feritu). Ferit je tvárný, měkký, dobře obrobitelný, má 

relativně nízkou pevnost a v litinách je nositelem houževnatosti. Vlastnosti feritu jsou 

závislé na obsahu legur a doprovodných prvků. [1] 

Perlit (F
P
+Fe3C

P
) je eutektoid vzniklý rozpadem austenitu podle metastabilního 

diagramu (železo – karbid železo). Vznik perlitu v matrici podporuje Cu a rychlé 

ochlazování. Je v litinách nositelem pevnosti a tvrdosti. Snižuje deformační vlastnosti a 

zvyšuje odolnost vůči opotřebení i pevnostní vlastnosti litiny. Vyskytuje se ve dvou 

formách – lamelární a globulární. Mechanické vlastnosti perlitu jsou tím vyšší, čím je 

hustější perlit (mezilamelární vzdálenosti perlitu jsou nižší). [1, 3] 

Austenit je měkký, odolný proti korozi a podobně jako ferit snižuje pevnostní vlastnosti 

litin. Za normálních teplot se vyskytuje jenom v litinách legovaných niklem (nad 18% Ni) 

nebo jako Azb.-zbytkový austenit po tepelném zpracování. V nelegovaných litinách je 

austenit stabilní zrovna při nadeutektoidnách teplotách. [1, 3, 7] 

Cementit - Fe3C je křehký a velmi tvrdý. Za přítomnosti karbidotvorných prvků mohou 

vznikat komplexni karbidy (Fe,X)3C. S růstem obsahu cementitu v matrici se litina stává 

neobrobitelnou. U litin se vyskytuje v odlišných formách. [1, 3, 15] 

 Primární – Málokdy se vyskytuje a obvykle u nadeutektických bílých litin. Má 

tvar hrubých jehlic.  

 Perlitický – je součást eutektoidu (perlitu – Fe3C
P
). Snižuje plastické a zvyšuje 

pevnostní vlastnosti litiny. 

 Eutektický – je součást metastabilního eutektika (ledeburitu – Fe3C
L
). 

Způsobuje velkou křehkost, tvrdost a neobrobitelnost bílé litiny. 

Ledeburit vzniká jako eutektikum při krystalizaci litiny v metastabilní soustavě železo – 

karbid železo. Je tvořen γ-austenitem a ledeburitickým cementitem (Fe3C
L
). Je jednou ze 

základních složek bílých litin. Transformovaný ledeburit (P
L
+Fe3C

L
) vzniká při 

eutektoidní přeměně (teplotě), kdy ledeburitický austenit transformuje na perlit. Zvyšuje 

křehkost a tvrdost materiálu. U grafitických litin se vyskytuje obvykle v místech s rychlým 

odvodem tepla (např. tzv. zákalka). [1, 3, 7] 

Martenzit vzniká bezdifuzní transformací γ-austenitu při kalení jak nelegovaných, tak 

legovaných litin. V legovaných litinách může vznikat rovnou v litém stavu. Martenzit je 

křehký a velmi tvrdý. 

Bainit nebo také ausferit, vzniká stejně jako martenzit, ale na rozdíl od martenzitu u něho 

dochází k difúzi na krátké vzdálenosti. Vyskytuje se jako licí struktura v litinách 

legovaných molybdenem a niklem, zatímco u nelegovaných litin vzniká při tepelném 

zpracování. Litiny s bainitickou strukturou mají vysokou tvrdost a pevnost a udržují dobré 

deformační (plastické) vlastnosti.  

Další strukturní složky můžou být fosfidy (steadity), sirníky (např. MnS) a karbidy (např. 

(Fe,Mn)3C). [1, 6, 7, 15] 



01 

 

Základní kovová hmota nelegovaných grafitických litin je obvykle tvořena feritem a 

perlitem. Podle podílu obou složek se struktura označuje jako feritická, ferito – perlitická 

nebo perlitická. [4, 6] 

1.5 Rozdělení litin 

Litiny můžeme rozdělit podle chemického složení na nelegované a legované nebo podle 

formy uhlíku (bílé, grafitické a zvláštní druhy). 

1.5.1 Bílé litiny 

Bílé litiny krystalizují podle metastabilní soustavy Fe – Fe3C a vzniká ledeburitické 

eutektikum, které je tvořeno perlitem a volným cementitem Fe3C. Jsou známé též jako 

karbidické litiny. Přítomnost volného cementitu způsobuje výraznou křehkost a tvrdost 

bílých litin. Její tvrdost se pohybuje v rozmezí 39-51 HRC v závislosti na objemovém 

podílu cementitu ve struktuře. [3, 5]    

Krystalizace ledeburitického eutektika probíhá za největšího přechlazení. Jeho difůze 

probíhá jen na krátké vzdálenosti a tvoří cementit. Cementit – Fe3C po nukleaci rychle 

roste ve formě destiček a mezi nimi krystalizuje austenit, viz obr. 6. Cementit může růst 

také ve směru kolmém na destičky a má tvar tyčinek. Hranový růst cementitu je mnohem 

rychlejší než boční růst a proto převažuje tvaru destiček. [3, 5, 15]    

 

Obr. 6 : Schéma růstu ledeburitického eutektika v tavenině. [1] 

1.5.2 Grafitické litiny 

Podle tvaru grafitu se litiny dělí na následující druhy (viz obr. 7): 

 

 

 

 

Obr. 7 : Základní rozdělení 

grafitických litin [4] 
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Litina s lupínkovým grafitem – LLG dříve nazývána jako šedá litina – obsahuje grafit ve 

formě prostorových útvarů, podobných zelné hlávce, které na výbrusu mají tvar lupínků. 

Tloušťka lupínků je podstatně menší, než jejich délka, konec lupínků je ostrý. [1]    

Litina s kuličkovým grafitem – LKG  dříve nazývána jako tvárná litina – obsahuje grafit 

ve tvaru kuliček. Z hlediska vlastností litiny je ideálním tvarem dokonalá kulička, často se 

vyskytuje nedokonale zrnitý grafit. [1]    

Litina s červíkovitým grafitem – LVG nebo také litina s vermikulárním grafitem – 

červíkovitý grafit má stejný tvar jako grafit lupínkový. Na rozdíl od LLG jsou útvary 

grafitu tlustší, kratší a konec jejich lupínků bývá zaoblený. LVG litina obvykle obsahuje 

také určité množství kuličkového nebo lupínkového grafitu. [1]    

Temperovaná litina – TL nebo také litina s vločkovým grafitem – obsahuje grafit ve 

formě vloček. Tuto litinu nelze pozorovat dle diagramu Fe – Cgraf a vzniká až po tepelném 

zpracování, tzv. grafitizační žíhání. [1]    

Tvar, rozložení a velikost grafitu hrají zásadnou roli na mechanické vlastnosti litin, 

závislost pevnosti na tažnosti u grafitických litin je uvedena na obrázku 8. 

 

      

     Obr. 8 : Závislost pevnosti na tažnosti u  

      grafitických litin. [4] 
1. litina s lupínkovým grafitem 

2. litina s červíkovitým grafitem 

3. litina s kuličkovým grafitem 

4. temperovaná litina s bílým lomem –  

            vločkový grafit 

5. temperovaná litina s černým lomem –  

            vločkový grafit 

6. temperovaná perlitická litina 

 

 

1.5.3 Zvláštní druhy litiny 

Makové litiny 

Makové litiny představují přechodový typ mezi bílými a grafitickými litinami. Ve struktuře 

obsahují jak ledeburit, tak grafit. Tato struktura je většinou nežádoucí. [1,2] 

Tvrzené litiny 

Jedná se o grafitické litiny, u kterých je na povrchu tenká vrstva bílé litiny. Při tuhnutí 

litiny je nutné dosáhnout na povrchu takové rychlosti ochlazování, aby byla plně potlačena 

tvorba grafitového eutektika a povrch tuhnul podle metastabilní soustavy. Toho lze 

dosáhnout odlíváním litin do kovových forem. Jiný způsob vytvoření tvrzené litiny je 

intenzivní ohřev s místním natavením litiny, kde po ztuhnutí vzniká ledeburit. [2, 3, 5] 
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1.6. Chemické složení litin 

Základními prvky, které se v grafitických litinách vyskytují, jsou mimo železa uhlík, 

křemík, mangan, síra a fosfor. Prvky přítomné v litinách lze rozdělit podle různých 

hledisek. Rozdělení prvků podle vlivu na grafitizaci litin (neutrální – Mn, Co, Zn; 

grafitizační – Si, Al, Ni, Cu, Ti, P; antigrafitizační – Cr, Mg, S, V, Te, Ce) a také podle 

jejich vlivu na strukturu matrice (perlitotvorné, feritotvorné, karbidotvorné a 

austenitotvorné). [1, 6, 13, 26] 

Legury jsou prvky, které vedou k obdržení fyzikálních a mechanických vlastností litin. 

Jinými slovy ovlivňují strukturu litin a podporují vzniku strukturních složek, které se běžně 

v nelegovaných litinách nevyskytují. Podle efektu na strukturu je dělíme na austenitotvorné 

(např. Ni), karbidotvorné (Mn, V, Mo a Cr), perlitotvorné (Cu, Sn).        

Nečistoty jsou nežádoucí prvky (např. arsen, olovo, telur, antimon). Tyto prvky negativně 

ovlivňují vlastnosti litin a jejich množství má být co nejnižší. Do litiny se dostávají během 

tání nebo ze surovin.   

Uhlík 

Uhlík se může při chladnutí vylučovat jako grafit s odlišnou morfologií. S křemíkem má 

vysoký vliv na vlastnosti litin. Na tvar grafitu a jeho rozložení má vliv rychlost 

ochlazování a chemické složení. Obsah uhlíku je v litinách 2,5 – 3,8 %. Uhlík působí v 

LLG jako grafitizační prvek a tím zvyšuje eutektickou teplotu a počet krystalizačních 

zárodků. [1, 6, 26] 

Křemík 

Křemík je kromě uhlíku nejdůležitějším prvkem v litinách. Při jeho tuhnutí silně podporuje 

grafitizaci a proto se vyskytuje ve všech litinách. Zvyšuje tvrdost feritu. Běžný obsah 

křemíku v litinách je 0,8 až 3,5 % Si. Křemík způsobuje změny během krystalizace v 

oblasti tuhnutí a eutektoidní transformace a snižuje jak eutektické, tak eutektoidní uhlíkové 

obsahy, přičemž současně snižuje maximální rozpustnost uhlíku v austenitu. [1, 6, 15] 

Mangan 

Používá se k neutralizaci vlivu síry v litině s lupínkovým grafitem a tvoří sirníky (MnS). 

Zvyšuje pevnost a tvrdost litiny. Mangan je do LLG přidáván ke stabilizaci perlitické 

struktury (zvyšuje disperzitu perlitu). Obsah manganu se mění v závislosti na požadované 

matrice. Nejčastěji používané 0,5 – 0,8 % Mn. [6] 

Síra 

Je škodlivý prvek pro LLG, má výrazný sklon k segregaci a způsobuje křehkost litiny. Při 

vyšším obsahu, zabraňuje grafitizaci. Tento negativní účinek lze odstranit přidáním 

manganu. Nejvhodnější je udržet obsah síry pod 0,12 %. [1, 6] 

Fosfor 

Vyskytuje se ve všech litinách. Zřídka se přidává záměrně, ale má sklon pocházet ze 

surového železa nebo šrotu. Do jisté míry zvyšuje pevnost, tvrdost, otěruvzdornost a 

tekutost roztaveného kovu. Během jeho tuhnutí segreguje do taveniny a na hranicích zrn 

dojde k vzniku tzv. fosfidického eutektika. Obsah fosforu v LLG pohybuje v rozmezí 

0,4 - 0,5 %. [15] 
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2. Litina s lupínkovým grafitem (LLG) 

2.1 Chemické složení LLG 

Obvyklé chemické složení litiny s lupínkovým grafitem je: 2,5 - 3,5 % uhlíku, do 3,5 

křemíku, 0,4 - 0,8 % manganu, 0,2 - 1,2 % fosforu a 0,08 - 0,12% síry. LLG se nejčastěji 

odlévá jako podeutektická litina. V průmyslu se tato litina používá především na výrobu 

stojanů obráběcích strojů (tlumit mechanické vibrace), poklopů, armatur, součástí strojů a 

těles čerpadel. [2] 

2.2 Mechanické vlastnosti LLG 

Vlastnosti LLG závisí na množství a rozložení grafitu a také na složení základní kovové 

matrice (poměr perlitu a feritu). Přehled mechanických vlastností různých druhů LLG je 

uveden v tabulce 1. [6] 

 Tab. 1 : Mechanické vlastnosti LLG. [2] 

Mechanické vlastnosti 

LLG 

Pevnost v 

tahu Rm 

Smluvní mez 

kluzu Rp0,1 

Tvrdost 

(max.) 

Tažnost 

 A 

Označení Matrice [MPa] [MPa] HB % 

EN-GJL-150 F + P 150 – 250 98 – 165 170 0,3 – 0,8 

EN-GJL-200 P 200 – 300 130 – 195 220 0,3 – 0,8 

EN-GJL-250 P 250 – 350 165 – 228 240 0,3 – 0,8 

EN-GJL-300 P 300 – 400 195 – 260 260 0,3 – 0,8 

EN-GJL-350 P 350 – 450 228 – 285 270 0,3 – 0,8 

2.3 Tvorba grafitu  

Růst grafitu u LLG je možný buď spirálově anebo pyramidálně. Tvoření lupínkového 

grafitu začíná růstem na cizím krystalizačním zárodku plovoucím v tavenině. [4] 

Lupínkový tvar grafitu se vyznačuje rychlejším růstem ve směru krystalických rovin 

{0001} a tím tvoří plošné útvary – lupínky grafitu . Lupínky grafitu se větví radiálně do 

prostoru a takto rozvětvená formace grafitu spolu s austenitem vytváří eutektickou buňku, 

viz obr. 9. [2, 14] 

Růst grafitu je rychlejší než austenitu a lupínky grafitu jsou v stálém kontaktu s taveninou. 

V každém eutektickém zrnu tvoří grafit spojitý útvar. V důsledku zvýšením účinku 

očkovadel a přechlazení se mění uspořádání a velikost lupínků grafitu, který pak může mít 

růžicovitý tvar. [2] 

 



01 

 

Obr. 9 : Lupínkový grafit – schematický popis vzniku eutektické buňky a SEM obrazu eutektické 

buňky. [14] 

2.4 Popis krystalizace LLG 

Krystalizace LLG probíhá podle stabilní soustavy Fe – Cgraf jen za určitých podmínek. Z 

důvodu přítomnosti křemíku plyne, že pro sledování krystalizace LLG je vhodnější využít 

řez ternární soustavou Fe-C-Si viz obr. 5 (kapitola 1.3). [2, 8] 

Konečná struktura kovové matrice litiny s lupínkovým tvarem grafitu je během 

ochlazování a při průchodu kritickou teplotní oblastí ovlivněna určitým způsobem 

transformací austenitu. [3] 

Podeutektická litina s lupínkovým grafitem s běžným chemickým složením se vyznačuje 

tím, že během první fáze dochází ke krystalizaci γ – austenitu. Během vylučování austenitu 

probíhá i výměna tepla mezi fázemi a okolím. Krystalizace austenitu je dendritická. 

Rozvětvení dendritů je závislé především na stupni podchlazení. [2, 15] 

U nadeutektických LLG je první fází krystalizace primární grafit. Jeho tvar je hrubý a málo 

rozvětvený. Eutektickou reakcí u litin s lupínkovým grafitem nevzniká typická eutektická 

směs. Typická směs v podeutektických litinách má rovnoměrné rozložení grafitu v kovové 

matrici. Při eutektické reakci LLG vzniká dvoufázová směs rostoucí současným tvořením 

dvou fází. Grafit je v kontaktu s kapalnou fází (vlivem růstu austenitu) a to jenom 

vystupujícími okraji větví. Eutektická buňka je tvořena deskovitě rozvětveným grafitovým 

skeletem obaleným austenitem (obr. 9). Rychlost ochlazování má velmi velký vliv na 

rozvětvení skeletu. Čím větší je rychlost ochlazování, tím je větší i rozvětvení. Eutektická 

reakce podeutektických litin je ovlivněna již vyloučenými dendrity primárního austenitu. 

Množství a tvar rozvětvení dendritů (primární krystalizace) má vliv na rozložení grafitu. 

Určuje totiž prostor, kde může probíhat krystalizace eutektika, při které právě vznikají 

částečky grafitu. Vzájemná provázanost dendritů austenitu a eutektických buněk podstatně 

ovlivňuje vlastnosti LLG. Podíl taveniny vzniklé přímou krystalizací anebo eutekticky je 

závislý na chemickém složení taveniny. [2, 15] 

Při ochlazování pod eutektickou teplotu dochází k segregaci uhlíku z austenitu ve formě 

sekundárního cementitu, který okamžitě grafitizuje. Tento proces se označuje jako nepřímá 

grafitizace. [2] 

Při eutektoidní transformaci dochází nejčastěji k přeměně austenitu na perlit podle 

metastabilní soustavy. V závislosti na rychlosti ochlazování a chemickém složení může při 

ochlazování z eutektoidní teploty docházet k částečné grafitizaci perlitického cementitu. 

Jestliže tato grafitizace neproběhne, zůstane struktura matrice perlitická. Pokud tato 

grafitizace proběhne, bude struktura matrice feriticko-perlitická. Grafitizace perlitického 

cementitu může probíhat i nepřímou grafitizací. Ostatních struktur jako jsou například 

martenzitická či austenitická lze docílit tepelným zpracováním. [3, 8] 
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2.5 Krystalizace litin 

Kromě chemického složení ovlivňuje významně krystalizaci litin i rychlost ochlazování. 

To je patrné z kinetického diagramu anizotermické krystalizace eutektické litiny Fe-C-Si 

(obr. 10). [3] 

Při rychlostech ochlazování větších než V2 vzniká ledeburit – cementitické eutektikum, což 

odpovídá struktuře bílé litiny. Při rychlostech ochlazování menší než V1 se z taveniny 

vylučuje grafitické eutektikum – vzniká LLG. Mezi těmito dvěma rychlostmi vylučuje 

směs grafitického eutektika a ledeburitu – vzniká maková litina. Rychlosti V1 a V2 rostou s 

rostoucím obsahem feritotvorných prvků a naopak klesají s rostoucím obsahem 

karbidotvorných prvků. [2, 3] 

                                                                  
  Obr. 10 : Schéma diagramu anizotermické  

  krystalizace eutektické litiny Fe-C-Si.  [3] 

  tES1, tES2 – teplotní interval tvorby  

  stabilního eutektika; 

  tEM1, tEM2 – teplotní interval       

  tvorby metastabilního eutektika; 

  GEs, GEf – začátek a konec tvorby  

  stabilního eutektika – grafitického; 

  Ls, Lf – začátek a konec tvorby   

  metastabilního eutektika – ledeburitu.  

 

 

 

2.6 Fázové přeměny litin Fe – C – Si v tuhém stavu 

U nelegovaných litin je běžná matrice feritická, perlitická anebo feriticko-perlitická. 

Typ matrice je determinován chemickým složením a také rychlostí ochlazování, což je 

znázorněno na diagramu eutektoidní transformace litin Fe – C – Si (obr. 11). [2, 3] 

 

        Obr. 11 : Diagram eutektoidní transformace  

         litin Fe – C –Si. [4] 

        A1,2S, A1,1S - teplotní interval tvorby   

        stabilního eutektoidu; 

        A1,2M, A1,1M - teplotní interval tvorby  

        metastabilního eutektoidu; 

        [ES]s, [ES]f - začátek a konec tvorby  

        grafitického eutektoidu; 

        [EM]s, [EM]f - začátek a konec tvorby  

        metastabilního eutektoidu (perlit). 

 

 

Z diagramu eutektoidní transformace litin Fe – C – Si vyplývá, že při ochlazování rychlostí 

nižší než V1 vzniká čistě feritická matrice a při rychlostech ochlazování vyšších než V2 

vzniká matrice čistě perlitická. Mezi rychlosti V1 a V2 je matrice feriticko-perlitická. 
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2.7 Vliv prvků na fázové přeměny LLG 

Na krystalizaci a změnu struktury má hlavní vliv chemické složení litiny. Obsah litin se 

pohybuje v širokém rozmezí a řídí se především účelem použití součástí. Pokud se změní 

složení litiny lze za stejných podmínek získat různou matrici odlitku. Vlivy křemíku a 

uhlíku byly uvedeny v podkapitole 1.6. Tato kapitola je především zaměřena na vlivy 

manganu, mědi, niklu a chromu na procesy krystalizace a překrystalizace LLG. [14, 25, 27] 

Mangan se rozpouští v pevném stavu v γ-austenitu a α-feritu. Jako austenitotvornou 

přísadou snižuje eutektoidní teplotu a zvětšuje austenitickou oblast. Jako perlitotvorný 

prvek stabilizuje a zjemňuje perlitické struktury. Jinými slovy, mangan se váže s uhlíkem 

na stabilním karbid-manganu, který společně s méně stabilním Fe3C tvoří tuhý roztok a tím 

ho stabilizuje. Mangan má z ostatních prvků přítomných v LLG nevyšší afinitu k síře, 

proto se používá k neutralizaci vlivu síry a tvoří sirník manganatý (MnS). [6, 14, 25] 

Měď je perlitotvorný a mírně grafitizační prvek. Během eutektické přeměny se mědí 

potlačuje vznik ledeburitu a tím snižuje sklon k zákalkám. Při eutektoidní transformaci se 

snižuje rozpad cementitu (potlačuje vznik feritu) a tím roste obsah perlitu v matrici. Měď 

způsobuje zmenšení mezilamelární vzdálenosti v perlitu. [6] 

Nikl je austenitotvorný prvek. Přidáním niklu (až 3%) do LLG rozšiřuje oblast austenitu a 

prodlužuje jeho transformační dobu. Zpomalený rozpad austenitu vede k potlačení tvorby 

feritu a k podpoře vzniku perlitu v matrici. Grafitické litiny s obsahem Ni nad 18% mají 

stabilizovanou austenitickou strukturu. [6, 14, 25, 26] 

Chrom je karbidotvorný prvek, který podporuje tvorbu ledeburitického cementitu (Fe3C
L
). 

Měď a nikl se přidávají do litin k potlačení vlivu chromu na vznik ledeburitického 

cementitu a dalších karbidů. Chrom je v nelegovaných litinách obvykle považován za 

nežádoucí. [6, 13] 

2.8 Vliv prvků na fyzikální a mechanické vlastnosti 

Každý legující prvek ovlivňuje mechanické vlastnosti LLG rozdílně. V této podkapitole 

budou uvedeny jednotlivé legující přísady v závislosti na hodnoty pevnosti a tvrdosti 

struktury. [6] 

 

Obr. 12 : Vliv legujících prvků na: a) pevnost litiny, b) tvrdost litiny [6] 

Na obrázku 12 je znázorněn vliv legujících prvků. Litiny obsahující některé s prvky Cr, 

Cu, Mo a V mají nejvyšší hodnoty pevnosti v tahu. Legující prvky lze rozdělit na ty, které 

podporují vznik feritu, perlitu a ty, které zvyšují pevnost perlitu. [6] 

Nikl nemá výrazný vliv na tvrdost struktury, ale podporuje tvorbu perlitické struktury a 

zjemňuje grafit, čímž roste pevnost litiny. Přidáním 1 % niklu do LLG, roste její pevnost 
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(5 až 10 %) a tvrdost (7 až 15 HB). Výraznější zvýšení pevnosti LLG legováním niklu 

nastane tehdy, když se sníží stupeň eutektičnosti. [6]  

Měď podporuje vznik perlitické struktury a redukuje obsah volného feritu. Zvyšuje 

tvrdost, pevnost a odolnost vůči opotřebení LLG. [6] 

Chrom svým perlitizačním a karbidotvorným vlivem zvyšuje odolnost proti opotřebení, 

pevnost, tvrdost litiny a v malém rozsahu také tepelnou odolnost. Chrom zesiluje pevnost v 

tahu jak zvýšením množství eutektických buněk, tak zpevněním matrice. Při vysokém 

množství Cr vznikají karbidy a zákalky, a tím se zhoršuje obrobitelnost litiny. Přidáním Cr 

nad 1 % vede ke vzniku karbidické struktury (bílá litina), která má dobrou odolnost vůči 

opotřebení. Litiny s malým obsahem chromu se kombinují s mědí nebo niklem k docílení 

vyšších pevností LLG. Austenitické a martenzitické (Ni-Hard) litiny obsahují 1 až 3,5 % 

chromu. [6, 14, 25, 26] 

Směs legujících prvku  

Kombinace legujících prvků zesiluje jejich účinky tak, že vliv kombinace je výrazně vyšší 

než součet vlivů jednotlivých prvků. Obvykle se používá kombinace dvou prvků. 

Trojkombinace sice zvyšuje vlivy ale dodržení poměrů a složení prvků je složitější. [6] 

Cu + Cr – pevnost LLG legované chromem může být prvkem mědi zvýšena více než o 35 

%. Pokud litina vlivem chromu tuhne bíle, pak prvek mědi značně snižuje tvrdost (Cu 

podporuje vznik perlitické struktury). Chrom společně s mědí je používán jako prostředek 

ke zvýšení strukturní homogenitu a tvrdosti. [6] 

Ni + Cr – nikl stejně jako měď potlačuje vznik volných karbidů při současném zvyšování 

tvrdosti u LLG a zvyšuje pevnost v tahu o 10 až 20 %. Vyšší poměr Ni:Cr je výhodnější 

pro litiny s nízkým obsahem uhlíku a křemíku, kde je vyšší riziko tvorby bílé struktury. [6] 

2.9 Přehled způsobů tepelného zpracování litiny LLG 

Tepelné zpracování litiny s lupínkovým grafitem může měnit základní matrici s velmi 

malým nebo žádným vlivem na velikost a tvar grafitu, který vznikl po odlití. U litiny kde 

jsou jemnější lupínky grafitu, probíhá difúze uhlíku rychleji a normalizace či feritizace 

litiny je možné provést za kratší dobu než u litiny s hrubšími lupínky grafitu. [1, 24]   

 

Obr. 13 : Schéma průběhu TZ pro LLG  [24] 

Žíhání  

Žíhání litiny se provádí nejčastější a to z důvodu rozpouštění eutektických karbidů, 

zlepšení obrobitelnosti a snížení tvrdosti. [1, 2, 8]  
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Existuje několik druhů žíhání [6, 24, 28]: 

 Feritizační žíhání – účelem je, rozpad perlitického cementitu a zvýšení podílu feritu a 

grafitu ve struktuře. Toto žíhání může navazovat na grafitizační žíhání. Jsou dva typy 

feritizačního žíhání které je možno dělit podle teploty procesu - feritizační žíhání při 

nadkritických (790 – 900 °C) nebo při podkritických (700 – 760 °C) teplotách. 

 Grafitizační žíhání – má za účel převést karbidy na perlit a grafit. Časy výdrže se 

mohou pohybovat od několika desítek minut až po několik hodin. Záleží, jaký typ 

karbidu je nutné rozpustit. Teploty procesu se běžně provádí v rozmezí mezi 

900 – 955°C. 

 Žíhání na snížení zbytkového napětí – zbytková napětí způsobují deformace odlitků a 

mohou způsobit vznik prasklin. Tento druh žíhání se provádí za teplot 500 – 560°C, 

následuje ochlazování v peci až na teplotu 250 – 300°C a finálně se litina ochlazuje na 

pokojovou teplotu. 

 Normalizační žíhání – používá se k obnovení a zajištění mechanických vlastností 

litiny, které byly změněny tepelným zpracováním anebo která měla litina po odlití. 

Rozmezí teplot pro normalizaci LLG je v rozmezí 885 - 925°C. Austenitizační teplota 

má zásadní vliv na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu litiny po normalizaci. 

Kalení a popouštění 

Některé LLG lze zakalit na vzduchu (nikoli nelegované a nízkolegované litiny). V praxi se 

kalení provádí do oleje, posléze se vyjímají z kalící lázně a to při teplotách kolem 

150 °C (kvůli prasklinám) a následuje její popouštění. Popuštění probíhá při teplotách pod 

teplotou transformace. [2, 8, 29] 

Povrchové kalení 

 Kalení plamenem – Tato metoda se u LLG pro povrchové kalení používá 

nejběžněji. Po kalení plamenem je povrch součásti z LLG tvořen velmi tvrdou 

vrstvou martenzitu s odolností vůči otěru a vnitřek je složen z měkčího LLG, které 

v průběhu tepelného zpracování nepřesáhlo transformační teplotu A1. 

 Indukční kalení – Pro LLG je doporučeno použít rychlé kalení za teplot 

870 – 925 °C. Ohřívání součásti s nízkým obsahem uhlíku na vysoké kalící teploty 

po dlouhou dobu totiž vede k rozkladu grafitu, ale také ke vzniku velkého množství 

zbytkového austenitu. Výhodou této technologie, že vzniklé deformace po 

indukčním povrchovém kalení jsou menší než při kalení v komoře za stejných 

podmínek. 

Izotermické kalení  

Při izotermickém kalení LLG je nutně ohřát součásti na austenitizační teploty (v rozsahu 

840 - 900 °C). Doba výdrže na austenotizační teplotě závisí na rozměru a tvaru součásti. 

Součást je kalena z austenitizační teploty do lázně se solí či olejem, kde je součást držena 

na konstantní teplotě (mezi 230 - 290 °C) dokud se neukončí izotermická transformace 

austenitu. Efekt chemického složení na dobu výdrže může být významný, protože legující 

prvky (např. Ni, Cr a Mo) prodlužují dobu potřebnou pro izotermickou přeměnu. Obsah 

struktury je bainitické nebo jehlicovitý ferit a rozdíly v množství austenitu závisí na 

transformační teplotě. [2, 6, 8, 29] 
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3. Parametry rychlosti odvodu tepla materiálem 

Z předchozí kapitoly vyplývá že, rychlost ochlazování ovlivňuje strukturu a vlastnosti 

LLG. Rychlost ochlazování podstatně ovlivňuje rychlost odvodu tepla do vlastního 

materiálu a do okolí. Tato kapitola se bude zabývat odvody tepla vedením a sáláním. [28] 

Přenos nebo odvod tepla jsou fyzikální jevy výměny tepelné energie mezi dvěma systémy 

šířícím se teplem. [31] Základními principy přenosu tepla jsou teplota a tepelný tok. 

Teplotou je určeno dostupné množství tepelné energie a tepelný tok představuje přesun 

tepelné energie.  

V mikroskopickém měřítku existuje přímá souvislost mezi kinetickou energií molekul a 

tepelnou energií. Se stoupající teplotou se zvyšuje tepelný neklid molekul, který se 

projevuje lineárním pohybem a kmitáním. Z oblastí, které obsahují vyšší kinetickou 

energii, se energie přenáší do oblastí s nižší kinetickou energií. Při výměně tepla mezi 

tuhým tělesem a kapalinou nebo plynem se jedná o přestupu tepla. K určení množství tepla 

Q, které přechází z povrchu tělesa do okolí, platí Newtonův vztah [31]: 

                                                                                                                           (3) 

kde Q je množství tepla (J), α – součinitel přestupu tepla (Wm
-2

K
-1

), S – ochlazovaná 

plocha (m
2
), τ – čas v sekundách, Ts a T0 (ºC) jsou teploty povrchu tělesa a okolí. [31] 

3.1 Odvod tepla vedením v grafitických litinách 

Proces odvodu tepla vedením (kondukcí) závisí na následujících faktorech: teplotní spád 

(gradient), průřez materiálu, délka dráhy přenosu a fyzikální vlastnosti materiálu (např. 

tepelná vodivost). K odvodu teploty dochází vždy z nejteplejšího místa (např. z povrchu 

tělesa) do nejchladnějšího (např. do okolí nebo do vnitřku tělesa) neboli, jak bylo řečeno 

výše, z místa s vyšší kinetickou energií do místa s nižší kinetickou energií. Jakmile se 

teplotní rozdíl vyrovná a dojde k tepelné rovnováze, odvod tepla se zastaví. Čím je těleso 

objemnější, tím více energie je potřeba na jeho zahřátí. A čím větší je jeho nechráněný 

povrch, tím více tepla se během chlazení ztrácí. Menší tělesa s malými průřezy mají 

minimální tepelné ztráty. [32] 

Tepelná vodivost je závislá na chemickém složení, teplotě a struktuře materiálů. Hodnoty 

tepelné vodivosti grafitických litin souvisí s množstvím a tvarem vyloučeného grafitu.  

S rostoucím obsahem grafitu ve struktuře, roste tepelná vodivost. [30] Tepelná vodivost 

litiny s hrubým lupínkovým grafitem je vyšší, než litiny s jemným grafitem. Hodnota 

tepelné vodivosti LLG je přibližně 45 až 52 Wm
-1

K
-1

, u LKG je v mezích 32 až 38 Wm
-1

K
-

1
. Porovnání šíření tepla mezi ocelí, LKG a LLG je uvedeno na obrázku 14. [1] 

 

 

 

Obr. 14 : Schéma průběhu šíření tepla pro 

 a) ocel, b) LKG, c) LLG  [30] 
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Tepelné vodivosti různých strukturních prvků grafitických litin při různých teplotách jsou 

uvedené v tabulce 2. 

Tab. 2: Hodnoty tepelné vodivosti strukturních prvků v grafitických litinách, Wm
-1

K
-1

 [30] 

Teplota 0-100 ºC 500 ºC 1000 ºC 

Grafit, c - osa 84 - - 

Grafit, bazální rovina 293 až 419 84 až 126 42 až 63 

Ferit 71 až 80 42 29 

Perlit 50 44 - 

Cementit 7 - - 

 

3.2 Odvod tepla radiací (sáláním) ve vakuu a ve vzduchu 

Přenos nebo odvod tepla sáláním je jedinou metodou výměny tepla ve vakuových 

komorách určených k tepelnému zpracování a dalším metodám povrchových úprav. 

K odvodu tepla sáláním dochází vyzařováním elektromagnetických vln. Tyto vlny unášejí 

energii pryč od vyzařujícího tělesa. Sálání tepla je přímým důsledkem náhodných pohybů 

atomů a molekul v hmotě. Pohyb nabitých protonů a elektronů vede k vyzařování 

elektromagnetického záření. [31, 33] 

Všechny materiály vyzařují tepelnou energii na základě své teploty. Čím teplejší je těleso, 

tím více vyzařuje. Teplota tělesa ovlivňuje vlnovou délku a kmitočet vyzařovaných vln.  

Se zvyšující se teplotou se zkracují vlnové délky v rámci spekter emitovaného záření a 

dochází k vyzařování kratších vlnových délek záření s vyšší frekvencí. Intenzita záření 

šedého tělesa se vypočítá pomocí Stefanova–Boltzmannova zákona [33]: 

                                                           
  ,                                          (4) 

kde I je intenzita záření (Wm
-2

), ϵ – emisivita povrchu tělesa, σ – Stefanova-Boltzmanova 

konstanta (5,670400x10
-8

 Wm
-2

K
-4

), Tz – teplota zářiče (teplota povrchu tělesa) a T0 je 

teplota okolí (K). Hodnoty emisivity odlitku je 0,81 a pro leštěný povrch litiny je 0,21. 

Rozdíl mezi odvodem tepla sáláním ve vakuu a ve vzduchu je způsoben tím, že se 

snižujícím se tlakem klesá hustota prostředí v komoře a tím i hodnota součinitele přestupu 

tepla. Z toho vyplývá, že odvod tepla ve vakuu je pomalejší než ve vzduchu. [33] 
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4. Popis zařízení EB technologie   

Elektronový paprsek – EB (zkratka „Electron Beam“) je tvořen proudem vysoce 

akcelerovaných elektronů. Jejich kinetická energie se v bodě nárazu přeměňuje na tepelnou 

energii, což způsobí, že se materiál roztaví. [21] 

4.1 Vznik elektronového paprsku 

Zdrojem elektronového paprsku (katoda) se běžně používá tantalové nebo wolframové 

vlákno, které je zahříváno protékajícím elektrického proudu na vysokou teplotu (tedy se 

jedná o termoemisi), a při této teplotě se z něj uvolňují elektrony. Na anodu, která je 

umístěná v určité vzdálenosti od zdroje EB, je přivedeno vysoké napětí. Generované 

elektrické pole akceleruje a vytahuje elektrony ze zdroje. To dává elektronům vysokou 

kinetickou energii. [20, 9] 

Akcelerované elektrony prochází otvorem anody a dále je zapotřebí elektrony zaostřit či 

soustředit do místa použití. Fokusace elektronového paprsku lze dosáhnout pomocí 

magnetického pole vzniklého fokusačními cívkami. Tvořené magnetické pole působí 

kolmo na směru pohybu elektronů bez ovlivnění jejich rychlosti. 

Elektrony mohou interagovat s atomy plynu a tím dochází k snížením jejich kinetické 

energie. Aby se zabránilo takovým interakcím, je vhodnější použít EB technologii ve 

vakuu, v komoře řadově 10
-4

Pa, u zdroje elektronu řadově 10
-5

 – 10
-10

 Pa. [9, 20, 35] 

4.2 Interakce EB s materiálem 

Elektronový paprsek lze využívat pro různé technologie (např. svařování), kde je nutno 

pracovat s elektrony mající energii v rozmezí 10
4
 až 10

5
 eV. Interakce 

vysokoenergetického elektronového paprsku se vzorkem bude mít různé účinky, které 

povedou k vyzařování řady signálů. [19] 

Většina energie elektronového paprsku nakonec způsobí zahřátí vzorku (fononová srážka 

atomové mřížky), ale před tím, než se elektrony uvolní, procházejí dvěma druhy rozptylu: 

pružným (elastickým) a nepružným (neelastickým). [34] 

Při pružném rozptylu se trajektorie dopadajícího elektronu mění, ale jeho kinetická energie 

a rychlost zůstávají v podstatě konstantní (kvůli velkým rozdílům mezi hmotnosti 

elektronu a jádra). Tento jev je známý jako pružně rozptýlené elektrony (electron 

backscattering). Pravděpodobnost uvedeného jevu je malá a nemá výrazný vliv na přenosu 

energie. [34] 

V nepružném rozptylu je trajektorie dopadajícího elektronu jen mírně ovlivněna, ale 

energie se ztrácí prostřednictvím interakcí s orbitálními elektrony atomů vzorku. Hmotnost 

a velikost částic je při uvedeném jevu stejná, a proto předaná hybnost či energie bude 

vyšší. [34] 

Přeměna kinetické energie elektronového paprsku na tepelnou energii ozářeného vzorku 

není optimální. Ztráta energie je způsobena dalšími interakcemi dopadajících elektronů 

(viz obr. 15). [12] 
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Obr. 15 : Interakce EB se základním materiálem [12]  

4.3 Zařízení EB a jeho technologie 

V dnešní době existuje řada EB zařízení, které se liší podle různých faktorů, jako jsou 

například uplatnění, konstrukce, výkon, typ a počet vakuových komor, velikost 

opracovávané součásti atd. Všechny EB zařízení (viz obr. 16) se skládají z několika 

základních částí - elektronové dělo, elektronová optika, pracovní komora a řídicí systém. 

[20] 

 

 

Obr. 16 : Schéma stroje s elektronovým paprskem [23]   

4.3.1 Elektronová tryska 

Elektronová tryska (též známá jako elektronové dělo) slouží pro vznik elektronového 

paprsku. Elektronová tryska se skládá z katody, anody a Wehneltova válce. Katoda, jak už 

bylo zmíněno, slouží jako zdroj emitovaných elektronů, okolo které je umístěn tzv. 
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Wehneltův válec, který slouží k akumulaci termoemisních elektronů. Anoda, která 

společně s katodou vytváří elektrické pole a tím akceleruje elektrony směrem do místa 

aplikace. [35] 

4.3.2 Elektronová optika 

Elektronová optika se používá pro navádění elektronového paprsku do místa použití. K 

fokusaci paprsku se používá magnetická čočka, která se skládá z válcové budicí cívky. 

Elektrický proud protékající budící cívkou tvoří magnetické pole, které umožňuje 

manipulaci s elektronovým paprskem. K soustředění svazku slouží fokusační cívky, které 

mají stejnou funkci jako optické čočky. Na rozdíl od optické čočky, ohnisková vzdálenost 

u EB zařízení lze nastavit na požadovanou velikost za pomoci protékajícího proudu 

cívkou. Dalším důležitým prvkem je deflektor, který slouží pro koncové vychylování osy 

svazku do požadovaného místa na povrchu materiálu. Přehled možností vychylování 

elektronového paprsku je znázorněn na obrázku 17. [11, 12, 34] 

 

. 

Obr. 17 : Vychylovací techniky elektronového svazku. [11] 

4.3.3 Technologie EB 

Účelem interakcí elektronového paprsku s materiálem je změna kinetické energie na 

tepelnou. K zpracování povrchu základního materiálu je nutno dosáhnout vhodnou 

hodnotu energetické hustoty, která musí být v rozmezí 10
4
 až 10

5
 W/cm

2
. S rostoucím 

energetické hustoty EB roste intenzita přeměny kinetické energie na tepelnou. Na obrázku 

18 je znázorněná závislost hodnoty energetické hustoty na procesy přeměn základního 

materiálu. [12] 
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Obr. 18 : Procesy přeměn materiálu v závislosti na rostoucí energetické hustotě EB: 

a) kalení, žíhání b) tavení bez plynové kapiláry c) tavení s plynovou kapilárou [12] 

Metody termických technologií EB jsou znázorněny na obrázku 19. Tyto metody lze dělit 

podle teploty na procesy prováděné v kapalné nebo tuhé fázi. 

 

Obr. 19 : Přehled metod termických technologií EB. [12] 
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5. Cíle práce 

Tato práce se zabývá studiem vlivu parametrů nastavených na přístroji s EB technologií na 

strukturu a vlastnosti natavené vrstvy u grafitické litiny s lupínkovým tvarem grafitu. 

Cíle práce lze rozdělit do následujících částí:  

- Provedení podrobného kvalitativního i kvantitativního metalografického rozboru 

natavené vrstvy a přechodových oblastí do základního materiálu a stanovení jejich 

základní mechanické charakteristiky. 

- Zjištění vlivu rychlosti ochlazování vzorků ve vakuu na výše uvedené 

charakteristiky. 

- Ověření možností nalegování povrchu litiny přísadami chromu a niklu s použitím 

chrom-niklové oceli a stanovení strukturně-mechanických charakteristik obou 

sledovaných oblastí. 
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6. Experimentální část 

6.1 Experimentální materiál 

Experimentálním materiálem byla nelegovaná perlitická litina s lupínkovým tvarem grafitu 

EN-GJL-300 (ČSN 42 2430). Chemické složení litiny s lupínkovým grafitem a vypočtená 

hodnota stupně eutektičnosti dle rovnice 2 jsou uvedeny v tabulce 3. Tato litina je vhodná 

pro výrobu velmi namáhaných odlitků strojních součástí např. na stojany těžkých 

obráběcích strojů a součásti armatur pro teploty od -60 do 500 ºC. [2]  

Tab. 3: Chemické složení experimentálního materiálu 

Prvek Obsah tavby [%] 

C 3,03 

Si 1,67 

Mn 0,52 

P 0,063 

S 0,032 

Cr 0,19 

Ni 0,07 

Sc 0,81 

Základní materiál byl hodnocen podle normy ČSN 42 0461 [22] a odpovídá struktuře: 

60% I A 4 + 40% E 6 – P1 – P96 – Pd 1,0. Ze záznamu plyne, že litina je podeutektická 

(tab. 3) a charakterizuje strukturu s 60 % grafitu lupínkového, rozloženého rovnoměrně o 

velikosti 120 až 250 µm a 40 % grafitu lupínkového, rozloženého mezidendriticky 

usměrněně o velikosti 30 do 60 µm. Struktura je tvořena jemným lamelárním perlitem 

(obr. 20b) o disperzitě 0,8 až 1,3 µm a feritem, jehož obsah se pohybuje od 2% do 6%. Na 

obrázku 20 je znázorněn základní materiál po leptání při různém zvětšení. 

 

 

Obr. 20 : a) Základní materiál (100×); b) detail základního materiálu (1000×), leptáno 

Nitalem 
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6.2 Provedení experimentu 

Experiment se skládal ze tří částí a byl proveden na přístroji PROBEAM K26, které 

používá pro svařování, povrchové zpracování a přetavení za pomoci elektronového svazku 

a je ovládáno pomocí řídicího systému Sinumerik. Parametry zařízení jsou uvedeny 

v tabulce  4. 

Tab. 4: Základní technické parametry zařízení elektronového paprsku [21] 

Technické specifikace stroje 

Objem komory 2,6 m
3
 

Rozměry pracovního stolu 500×800 mm 

Maximální výška 700 mm 

Pohyby v osách X a Y 500×800mm 

Maximální výkon paprsku 15 kW 

Urychlovací napětí 80 až 150 kV 

Vakuum generátoru paprsku 1,5×10
-5

 mBar 

Vakuum pracovní komory 10
-4

 mBar 

Doba vyčerpání komory 15 min 

Experiment byl proveden s použitím dvou jednobodových vychylovacích technik 

(obr. 21), a to metodou pole (Field) a metodou meandr (Meander) za různého nastavení 

proudu elektronového paprsku.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 : Vychylovací techniky, a) Pole – Field (vlevo); b) Meandr – Meander (vpravo) 

Všechny vzorky bylo nutné předehřát na minimální teplotu 450°C z důvodu, aby v 

prodlevě mezi předehřevem a samotným přetavením nedošlo k výrazné ztrátě tepla, a tím 

se předešlo vzniku trhlin na povrchu vzorků. Urychlovací napětí bylo nastaveno na 80 kV 

u všech následujících experimentů.  

A) V první části experimentu byly přetaveny povrchy šesti vzorků o velikosti  

30×30×20 mm. Vzorky 1. až 3. byly přetaveny pomocí vychylovací metody pole, kdežto na 

vzorky 4. až 6. byla použita metoda meandr (obr. 22). Šířka stopy u všech vzorků byla 

nastavena na 10 mm. Nastavené parametry jsou znázorněny v tabulce 5. 
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Obr. 22 : Přetavení – vzorky 1 až 6 

B) V druhé části experimentu byla měřeny křivky chladnutí malého (30×30×20 mm) a 

velkého vzorku (30×60×50 mm, viz obr. 23) pomocí termočlánku MAVIS typu 1xK s 

teplotním rozsahem měření od -40 až 1150°C. Parametry experimentu byly nastaveny u 

obou vzorků identické jako u vzorku LLG03 v tabulce 5. Výrobní výkres vzorků je uveden 

v příloze 1. 

 

Obr. 23 : Vzorky po měření křivky chladnutí 

C) V poslední části experimentu byly na povrch vzorků 7 a 9 vloženy svařovací dráty o 

průměru 0,6 mm jakosti X2CrNi19-9 (1.4316), kdežto u vzorků 8 a 10 byl na legování 

povrchu litiny použit plech o tloušťce 0,3 mm z oceli X2CrNi18-9 (1.4307) viz obr. 24 a 

25. 

 

Obr. 24 : Příprava materiálu na povrchu vzorku k nalegování 
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Obr. 25 : Vzorky po nalegování 

U vzorků 7 a 8 byla použita metoda pole a u vzorků 9 a 10 metoda meandr. Přehled 

použitých parametrů EB technologie je uveden v tab. 5. 

Tab. 5: Základní technické parametry pro jednotlivé vzorky 

Vzorek SQ 

[mA] 

FIG1 SWX 

[mm] 

SWY 

[mm] 

FIG2 SWX2 

[mm] 

SWY2 

[mm] 

Poznámka 

LLG01 30 60 10 0 3 10 0 Přetavení 

LLG02 20 60 10 0 3 10 0 Přetavení 

LLG03 40 60 10 0 3 10 0 Přetavení 

LLG04 18 56 0,25 10 - - - Přetavení 

LLG05 12 56 0,25 10 - - - Přetavení 

LLG06 24 56 0,25 10 - - - Přetavení 

LLG07 40 60 10 0 3 10 0 Leg. dráty 

LLG08 40 60 10 0 3 10 0 Leg. Plíškem 

LLG09 18 56 0,25 10 - - - Leg. dráty 

LLG10 18 56 0,25 10 - - - Leg. Plíškem 

Ze všech vzorků byly vyhotoveny výbrusy a byla provedena strukturní analýza 

(OLYMPUS GX51 a SEM ZEISS Ultra Plus). Dále byla u vzorků 1 až 6 změřena hloubka 

přetavené vrstvy a přechodové oblasti. 

Na vybraných vzorcích byla změřena mikrotvrdost podle Vickerse (HV 0,5) na stroji 

LECO model LM 247AT a provedena bodová i plošná chemická analýza na určení 

přítomnosti prvků pomocí energiově disperzní spektrometrie (EDS) a rastrovacího 

(skenovacího) elektronového mikroskopu – SEM ZEISS Ultra Plus. 
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7. Výsledky experimentů 

Výsledková část diplomové práce je rozdělena do tří podkapitol podle použitých metod. 

Rozhodujícími ukazateli pro porovnání vzorků jsou hloubka přetavené vrstvy, velikost 

přechodové oblasti a hodnoty mikrotvrdosti dle Vickerse. 

7.1 Přetavení povrchu litiny bez legování 

Naměřené hodnoty hloubky přetavených vrstev a přechodových oblastí (P.O.) a vypočtené 

plochy návarů vzorků 1 až 3 (použita metoda pole) a vzorků 4 až 6 (použita metoda 

meandr) jsou uvedeny v tabulce 6. Vzorek 1 byl testovacím, na kterém se kontrolovalo, 

zda je předehřev dostatečný a nevznikají ve vzorku trhliny. Plocha návarů byla vypočtena 

jako polovina obsahu elipsy podle vzorce: 

                                                                  
   

 
                                                    (5) 

Kde   je polovina šířky stopy [mm], parametr   odpovídá maximální hloubka přetavené 

vrstvy (návaru) [µm].  

Tab. 6: Naměřené a vypočtené hodnoty  

Vzorek a[mm] b[µm] P.O.[µm]  [mm
2
] 

LLG01 5 1243 224 9,76 

LLG02 5 644 108 5,05 

LLG03 5 1954 321 15,34 

LLG04 5 628 94 4,93 

LLG05 5 405 76 3,18 

LLG06 5 1085 121 8,52 

Pomocí uvedených hodnot v tabulce 5 a 6, byly nastaveny závislosti proudu elektronového 

paprsku na maximální hloubce návaru (obr. 26 a) a na ploše přetavené oblasti (obr. 26 b). 

Z uvedených závislostí je vidět, že s rostoucím proudem elektronového svazku roste 

hloubka návaru a tím i plocha přetavené oblasti. 

  

Obr. 26 : Závislost proudu na a) maximální hloubce návaru, b) ploše přetavené oblasti 
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Na metalografických výbrusech bylo pozorováno, že u všech vzorků vznikla stejná 

struktura v přetavených a přechodových oblastech. Z tohoto důvodu, byl analyzován pouze 

vzorek číslo 1 a jeho snímky získané pomocí konfokálního mikroskopu jsou znázorněny na 

obr. 27 až 30. 

 
Obr. 27 : a) natavená vrstva – vzorek 1 (50×), leptáno Nitalem; 

 b,c,d – oblasti, které byly dále snímány se větším zvětšením.  

 
Obr. 28 : b) přetavená vrstva (1000×) 
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Obr. 29 : c) přechodová oblast (200×) 

 

Obr. 30 : d) přechodová oblast (1000×) 

Na obr. 27 lze pozorovat, že na povrchu vzorku 1 vznikla dendritická struktura, 

odpovídající bílé litině. Osy dendritů jsou tvořeny perlitem a mezi nimi se nachází 

transformovaný ledeburit (obr. 28). Přechodová vrstva je tvořena oblastmi s perlitickou 
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i bainitickou strukturou (obr. 29 a 30). K ověření shody vzniklých struktur v natavených 

vrstvách vzorků 1, 3 a 6 byla provedena strukturní analýza daných vzorků na elektronovém 

mikroskopu (obr. 31 až 34). Vzorky byly leptány Nitalem.  

 

Obr. 31 : a) přetavená vrstva – vzorek 3 (4,5k×) 

 

Obr. 32 : b) přechodová oblast – vzorek 3 (4,5k×) 
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Obr. 33 : c) přetavená vrstva – vzorek 6 (10k×) 

 

Obr. 34 : d) přechodová vrstva – vzorek 6 (3k×) 

Na obr. 31 a 33 lze pozorovat, že na povrchu vzorků vznikla totožná dendritická struktura, 

která byla pozorována světelným mikroskopem. Přechodová vrstva je tvořena feriticko-
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cementitickou směsí, kde jednotlivé oblasti odpovídající perlitické i bainitické struktuře 

(obr. 32 a 34). Podíl vzniklých struktur je závislý především na parametrech nastavených 

na přístroji Probeam (technologie elektronového paprsku) a rychlosti ochlazování vzorku 

po natavení. 

Dále byly provedeny zkoušky mikrotvrdosti (HV 0,5 – 4,9 N) jednotlivých vzorků v 

závislosti na vzdálenosti od povrchu vzorku do jádra materiálu, viz obr. 35 a 36.  

 
Obr. 35 : Závislost mikrotvrdosti na vzdálenosti od povrchu 

a) vzorek 1; b) vzorek 2; c) vzorek 3 d) vzorky 1 až 3 (pole) 

 

Obr. 36 : Závislost mikrotvrdosti na vzdálenosti od povrchu 
a) vzorek 4; b) vzorek 5; c) vzorek 6 d) vzorky 4 až 6 (meandr) 

Z výše uvedených závislosti je vidět, že všechny vzorky mají stejný trend naměřených 

hodnot mikrotvrdosti. Nejvyšší hodnoty se objevily v přetavené vrstvě a směrem k jádru 
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začaly hodnoty klesat. Výjimkou byly hodnoty mikrotvrdosti vzorků 2 a 5, které se 

výrazně lišily od ostatních vzorků. 

Na vzorcích 3 a 6 byla provedena bodová chemická analýza křemíku, chromu a manganu, 

aby se kontrolovalo, zda nedošlo k výraznější chemické změně po přetavení 

(viz. obr. 37 a 38). 

 

Obr. 37 : Chemická bodová analýza vzorku 3 – pole 

 

Obr. 38 : Chemická bodová analýza vzorku 6 – meandr 

Rozložení chromu a manganu je rovnoměrné v celém průřezu vzorku od povrchu až do 

jádra materiálu. Obsahy křemíku vykazovaly v přetavené oblasti nerovnoměrně rozložení, 

zatímco v přechodové oblasti a jádře materiálu bylo jeho rozložení monotónní 

(obr. 37 a 38). 
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7.2 Stanovení křivek ochlazování ve vakuu 

Data z průběhu experimentu, při kterém byla zjišťována rychlosti chladnutí u malého a 

velkého vzorku ve vakuu byla zaznamenána pomocí programu GL100_240_840-APS. 

Umístění termočlánku do otvoru ve vzorku je znázorněno na výrobním výkresu v příloze 1. 

V čase 1:33 (hod:min) byla vakuová pracovní komora natlakována.  

 
Obr. 39 : Průběh experimentu malého a velkého vzorku. 

Na obrázku 39 je znázorněn vliv velikosti vzorků na rychlosti ochlazování. Rychlost 

ochlazování malého i velkého vzorku byla vypočítána jako první derivace křivek 

v oblastech označených černými ovály.U malého vzorku byla rychlost ochlazování 

odpovídající hodnotě 9°C/min, zatímco u velkého vzorku byla hodnota rychlosti 

ochlazování 20°C/min.  

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

7.3 Přetavení povrchu litiny s nalegováním 

Na metalografických výbrusech vzorků 7 a 9, které byly legovány dráty dvěma 

vychylovacími metodami. Bylo pozorováno, že se dráty nepřetavily a nedošlo tak k 

dokonalému smísení se základním materiálem (viz obr. 40 až 41). 

 
Obr. 40 : a) přetavená vrstva vzorku 7 – pole (200×); N. D. – nepřetavené dráty; b – oblast, která 

byla dále snímána se větším zvětšením. Vzorky byly leptány Villelou. 

 

Obr. 41 : b) nepřetavená oblast drátu – pole (500×) 
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Na obr. 40 lze pozorovat oblasti nedokonale roztavených drátů (N.D.), v jejichž struktuře 

lze předpokládat přítomnost austenitu. Austenit je obklopen zrny perlitu a částečně 

smíseného ledeburitu (viz obr. 41). Z tohoto důvodu nebyly provedeny další analýzy.    

Na obr. 42 až 44 jsou uvedeny dokumentace vzorku 8, který byl legován plechem z Cr-Ni 

oceli metodou pole. Vzorek byl leptán Marblem.  

 

Obr. 42 : a) L.V. –  legovaná vrstva vzorku 8 – pole (8×); P.O. – přechodová oblast; 

b,c – oblasti, které byly dále snímány   

 
Obr. 43 : b) legovaná vrstva (1000×) 
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Obr. 44 : c) přechodová oblast (500×) 

Na obr. 43 je vidět, že na povrchu legovaného vzorku vznikla dendritická struktura, která 

je náhodně orientovaná. Osy dendritů jsou tvořeny perlitem a mezi nimi se nachází 

transformovaný ledeburit. Komplexními karbidy se rozumí cementit, který je obohacen 

chromem. V přechodové vrstvě se kromě perlitu nachází rovněž bainit (obr. 44). Dále byla 

provedena strukturní analýza vzorku pomocí elektronového mikroskopu (obr. 45 až 46).  

 
Obr. 45 : a) legovaná vrstva vzorku 8 – pole (6k×) 
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Obr. 46 : b) přechodová oblast (6k×) 

Na obr. 45 bylo pozorováno, že se v legované vrstvě vzorku 8 objevila nejen politická, 

ale také bainitická struktura, která nebyla pozorována světelnou mikroskopií. 

V přechodové oblasti byly pozorovány stejné vzniklé struktury pomocí světelného 

mikroskopu (viz obr. 44 a 46). Na obr. 47 je uveden snímek vzorku 10, který byl legován 

plíškem metodou meandr. Vzorek byl leptán Marblem. 

 
Obr. 47 : a) legovaná a přechodová oblast vzorku 10 – meandr (500×); 
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Vzniklé struktury jsou stejné jako u předchozího vzorku. Legovaná vrstva obsahuje perlit a 

komplexní karbidy. V přechodové oblasti se objevily bainitické, ledeburitické a perlitické 

struktury (viz obr. 47). Poté byly provedeny analýzy struktur jednotlivých oblastí na 

elektronovém mikroskopu, jejichž výsledky jsou znázorněny na obrázku 48a,b. 

 
Obr. 48 : a) legovaná vrstva vzorku 10 – meandr (8k×) 

 

Obr. 49 : b) přechodová oblast (5k×) 

Na obr. 48 byla pozorována legovaná oblast, která po ochlazení obsahuje strukturu bainitu, 

perlitu a komplexních karbidů (mezi dendrity). V přechodové oblasti byly nasnímány 

struktury bainitu a perlitu (viz obr. 49). 
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Na obr. 50 jsou uvedené naměřené hodnoty mikrotvrdosti vzorků legovaných plechy z Cr-

Ni oceli. 

 

Obr. 50 : Závislost mikrotvrdosti na vzdálenosti od povrchu 
a) vzorek 8 (pole); b) vzorek 10 (meandr) 

Z výše uvedených závislostí je vidět, že u obou vzorků mají naměřené hodnoty 

mikrotvrdosti stejný trend. Nejvyšší hodnoty se prokázaly v legované vrstvě 

(kolem 800 HV) a směrem k jádru začaly hodnoty klesat. 

Na vzorcích 8 a 10 byla provedena bodová chemická analýza křemíku, chromu, manganu a 

niklu (viz obr. 51), aby se zkontrolovala jejich distribuce po legování.  

 

Obr. 51 : Chemická bodová analýza, a) vzorek 8; b) vzorek 10 

Obrázek 51 ukazuje, že prvky manganu, křemíku a niklu jsou rozloženy rovnoměrně 

v celém průřezu vzorku od povrchu až do jádra materiálu. Distribuce chromu v legované 

oblasti ukazuje na zvýšené, ale rozdílné hodnoty a od přechodové oblasti do základního 

materiálu výrazný pokles. Protože tato měření nedala představu o distribuci prvků chromu, 

niklu, manganu a křemíku ve sledovaných oblastech, byla provedena plošná chemická 

analýza (mapping) prvků (viz příloha 2). Tato analýza byla zaměřena především na chrom 

a nikl, viz obr. 52 a 53.  
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Obr. 52 : Vzorek 8; plošná chemická analýza – mapping chromu a niklu  

 

Obr. 53 : Vzorek 10; plošná chemická analýza – mapping chromu a niklu 

Z této analýzy plyne, že po roztavení plechu metodou pole se chrom a nikl vyskytují ve 

vyšší koncentraci v blízkosti přechodové oblasti (pod dendritickou strukturu), jak je 

znázorněno šipkami na obrázcích 52 a 53. 
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8. Diskuze výsledků 

Cílem diplomové práci bylo zjistit strukturně-mechanické charakteristiky v litině 

lupínkovým grafitem po přetavení povrchu pomocí EB technologie a ověřit možnosti jeho 

nalegování pomocí Cr-Ni oceli. Diskuze je rozdělena podle postupů experimentů a jejich 

výsledků. Část A se zabývá přetavením vzorků bez legování, v části B se analyzují 

výsledky z naměřených křivek chladnutí a část C obsahuje závěry z legování litiny chrom-

niklovou ocelí.  

A) Analýzou hloubky přetavené a přechodové oblasti bylo zjištěno, že vzorky přetavené 

metodou pole mají výrazně větší hodnoty sledovaných parametrů, a tím i větší plochu 

návaru, ve srovnání se vzorky přetavenými metodou meandr (tab. 6). Hloubka přetavené 

vrstvy a přechodové oblasti se zvětšuje v závislosti na velikosti proudu elektronového 

paprsku (viz obr. 26). 

Metalografickou analýzou bylo zjištěno, že na povrchu všech vzorků se vytvořily 

dendritické struktury (obr. 27, 28, 31 a 33). Dendrity jsou tvořené původně austenitem a 

nyní perlitem. Pod dendritickou strukturou je přechodová oblast, která se skládá z bainitu a 

perlitu (obr. 29, 30, 32 a 34). Bainit se nachází těsně pod dendritickou strukturou. 

Osy dendritů obsahují perlit a mezidendritické prostory obsahují transformovaný ledeburit 

(cementitické eutektikum). Ledeburit je tvořen lamelárním perlitem (po rozpadu austenitu) 

a volným cementitem Fe3C, což odpovídá struktuře bílé litiny. Lze tedy tvrdit že, tuhnutí 

taveniny proběhlo podle metastabilní soustavy Fe – Fe3C (obr. 3). To znamená, že rychlost 

ochlazování taveniny musela překročit rychlost V2 (obr. 10).  

Hodnoty mikrotvrdosti vykazují nárůst v přetavených vrstvách, ale v přechodových 

oblastech dochází k jejich výraznému poklesu a jejich minima je dosaženo v základním 

materiálu (obr. 35d a 36d). Naměřené hodnoty jsou závislé především na typu vzniklých 

struktur v přetavených a přechodových oblastech. Vzorky přetavené za použití nízkého 

proudu elektronového svazku měly nízké hodnoty mikrotvrdosti, což bylo pravděpodobně 

způsobeno poměrem, objemem a jemností vzniklých struktur, například poměr bainitu a 

perlitu, hrubost perlitu (obr. 34).  

Vzorky byly předehřáty na teplotu 450°C a tím se předešlo velkým ztrátám tepla, které 

vedou ke vzniku martenzitu a trhlin [36]. V mé diplomové práci jsem dospěl ke stejným 

výsledkům, jak uvádí ve své práci Zenker [11].  Na rozdíl od jeho výsledků bylo v práci 

Choo et al [16] provedeno přetavení litiny s lupínkovým grafitem bez použití vakuové 

komory a s předehřevem do 100°C. Vznikla martenzitická struktura z důvodu příliš vysoké 

rychlosti ochlazování. Bodová analýza vzorků 3 a 6 (obr. 37 a 38) ukazuje, že obsah 

křemíku v přetavené vrstvě vykazuje větší rozptyly ve srovnání s manganem a chromem, 

zatímco v oblasti základního materiálu je stálý. 

B) Cílem této části bylo ověřit, jaký vliv má velikost vzorků na rychlost ochlazování ve 

vakuu. Z křivky chladnutí a vypočtené rychlosti ochlazování (obr. 39) lze odvodit, že čím 

je těleso objemnější, tím více energie je potřeba na jeho zahřátí. A čím větší je jeho 

nechráněný povrch, tím více tepla se během chlazení odvede (obr. 39, strmější křivka 

ochlazení velkého vzorku). Menší tělesa s malými průřezy mají minimální tepelné ztráty, 

což odpovídá teorii. Tepelné ztráty nastaly vedením do základního materiálu a sáláním do 

okolí vzorků (do vakuové komory). V článku Choo et al [16] byly měřeny křivky chladnutí 

v místě návaru na rozdíl od mého experimentu, kde byly termočlánky umístěny pod povrch 

(viz příloha 1).  
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C) Na metalografických vzorcích dokumentovaných na obr. 40 a 41 lze pozorovat, že 

dráty nebyly v základním materiálu litiny roztaveny, ale vtlačeny a tak nedošlo ke smísení 

materiálů. Oproti tomu došlo u vzorků legovaných plechy z Cr-Ni oceli (obr. 42 až 49) ke 

smísení se základním materiálem.  

Hloubka přetaveného plíšku byla vyšší u vzorků přetavených pomocí vychylovací metody 

pole než u vzorků přetavených s využitím metody meandr. 

Struktura přetavené vrstvy legovaného vzorku 8 měla dendritický charakter, který je tvořen 

lamelárním perlitem, bainitem a komplexními chromovými karbidy (obr. 43 a 45). Jedná 

se podle literatury o karbid chrom typu M3C, tedy (Fe,Cr)3C. Přechodová oblast 

obsahovala perlit a bainit (obr. 44 a 46). U vzorku 10 se objevily stejné struktury, ale s 

menším množstvím perlitu, bainitu a komplexních karbidů. 

Je třeba zdůraznit, že celý experiment legování byl proveden za relativně nestandardních 

podmínek. Standardními podmínkami se rozumí průběžné dávkování legovaného materiálu 

(např. drátu z Cr-Ni oceli) do místa proudění svazku elektronů na povrch přetaveného 

materiálu. 

Ze zkoušky mikrotvrdosti plyne, že legované vzorky měly výrazně vyšší hodnotu tvrdosti 

(až o 200 HV 0.5) než nelegované, což znamená, že by tyto legované vzorky měly mít 

vysokou odolnost proti opotřebení. Z výsledků chemických analýz vzorků 8 a 10 

(obr. 52 a 53) lze odvodit, že proud elektronového paprsku způsobil, že legury 

z přídavného materiálu, tj. chrom a nikl se přednostně přesunuly na spodní okraj přetavené 

oblastí, tj. pod dendritickou strukturou na začátek přechodového pásma.  
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9. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo ověřit vliv nastavených parametrů na přístroji s EB 

technologií na strukturu a vlastnosti natavené vrstvy u litiny s lupínkovým tvarem grafitu. 

Z výsledků experimentu lze vyvodit následující závěry: 

Přetavení povrchu litiny bez legování 

- Použitím předehřátí vzorků na teplotu 450°C před experimentem se zabránilo 

vzniku trhlin ve vzorcích a přítomnosti martenzitu ve struktuře. 

- Vznik metastabilního eutektika v natavené vrstvě bylo dosaženo jak metodou 

pole, tak i metodou meandr. 

- Přetavené vrstvy měly dendritickou strukturu a v přechodové oblasti se 

vyskytoval bainit a perlit. 

- Metodou pole lze získat větší hloubky návaru než u metody meandr.  

- Nastavení nižšího elektronového proudu pod 20 mA vedlo k poklesu 

mikrotvrdosti v celé oblasti přetavení.  

- Rozložení křemíku v přetavené vrstvě nebylo rovnoměrné. 

Stanovení křivek ochlazování ve vakuu 

- Čím bylo těleso objemnější, tím více energie bylo potřeba na jeho zahřátí. 

- Odvod tepla u objemnějších vzorků byl rychlejší než u malých. 

Přetavení povrchu litiny s nalegováním 

- Nalegování litiny pomocí volně ložených drátů na povrch litiny bylo neúspěšné, 

zatímco legování pomocí plechu bylo možno realizovat oběma vychylovacími 

metodami. 

- Legováním metodou pole mělo větší hloubku natavení než metodou meandr. 

- Legované vrstvy u obou metod měly dendritickou strukturu, tvořenou perlitem, 

bainitem a komplexními karbidy chromu, v přechodové oblasti se vyskytoval 

bainit a perlit. 

- V natavené vrstvě bylo rozložení niklu a chromu nejvyšší na spodním okraji, tj. na 

rozhraní s přechodovou oblastí. 

- Hodnoty mikrotvrdosti legovaných vzorků byly o 200 HV vyšší než u 

přetavených vzorků. 
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11. Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka  Význam 

 
EB   Electron beam – elektronový paprsek  

FIG1   Plošný obrazec  

FIG2   Příčný obrazec 

LKG   Litina s kuličkovým grafitem  

LLG   Litina s lupínkovým grafitem  

L.V.   Legovaná vrstva 

LVG   Litina s vermikulárním grafitem  

N.D.   Nepřetavené dráty 

P.O.   Přechodová oblast  

SQ   Proud paprsku  

SWX/SWY  Rozměry FIG1 

SWX2/SWY2  Rozměry FIG2 

TL   Temperovaná litina  

WEZ   Tepelně ovlivněná zóna   
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12.  Příloha 

Příloha 1:  

Výrobní výkres velkého vzorku (1:1) 

 

 

Výrobní výkres malého vzorku (1:1) 
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Příloha 2 

 

Plošná chemická analýza – mapping, a) vzorek 8; b) vzorek 10   

 

 

 

 


