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Abstract 

 The  article  deals  with  finding  out  effects of heat  treatment conditions of white chrome 
cast iron upon values of HRC hardness. Castings from such cast iron are specified for products required 
extreme abrasion wear resistance and that are used in oil mining and cement production industries. 

 Experiments were carried out on castings of spheres with 90 mm in diameter made from 
abrasion-resistant white cast iron with chemical composition of C=2.2%, Mn=1.2% and Cr=18.5%. We 
investigated the effect of hardening  temperature ranging from 950°C to 1050°C and  tempering 
temperature from  200°C up to 600°C. 

 The  process of  cooling from  the hardening temperature was performed by means of 
compressed air. Results showed that the given cast iron is hardenable well  by the air flow and 
acceptable values of HRC hardness were obtained for both surface and cross-section areas  in entire 
range of hardening temperatures observed. 

 The substantial decrease in hardness was found out at the tempering temperature above 
550°C. From the practical point of view it is possible to use the range of hardening temperature from 
950°C to 1050°C and tempering temperatures up to 500°C for cast irons of such a quality. 

 

 

Abstrakt 

 Článok sa zaoberá zisťovaním vplyvov podmienok tepelného spracovania bielej 
vysokochrómovej liatinyna hodnoty tvrdosti HRC. Táto liatina je určená pre výrobu dielcov 
pracujúcich v podmienkach abrazívneho a erozívneho opotrebenia, určených pre ťažobný a banský 
priemysel, ako aj cementársky priemysel. Experimenty boli vykonané na vzorkách priemeru 90mm s 
nasledovným chemickým zložením: 2,2%C, 1,2%Mn, 18,5%Cr. Bol sledovaný účinok kaliacich teplôt 
v intervale 950 - 1050°C a tiež popúšťacích teplôt v intervale 200 - 600°C. Ochladzovanie z kaliacej 
teploty bolo vykonané stlačeným vzduchom. Výsledky ukázali, že biela liatina je dobre prekaliteľná 
prúdom vzduchu, pričom sa dosiahli akceptovateľné hodnoty tvrdostina povrchu a v priečnom reze v 
oblasti sledovaných kaliacich teplôt. Pre popúšťanie sú vhodné teploty do 500°C. 

 

 

1. Úvod 

 Jedným z najvýhodnejších materiálov pre výrobu dielcov pracujúcich v extrémných 
podmienkach abrazívneho a erozívneho opotrebenia je vysokochrómová biela liatina. V technickej 
praxi je využívaná aj napriek svojej pomerne vysokej krehkosti. Má však niektoré špecifické vlastnosti, 



pre ktoré v poslednej dobe nachádza široké uplatnenie najmä v banskom,ťažobnom,surovinovo-
upravárenskom priemysle, ťažbe štrkov, pieskov a najmä v cementárenskom priemysle. 

 Vo svete sa výroba vysokolegovaných oteruvzdorných bielych liatin sústreďuje v 
špecializovaných zlievárňach. V podmienkach zlievarne ZTS Metalurgia a.s. bol zvládnutý proces 
výroby náročných odliatkov z niekoľkých druhov špeciálnych vysokolegovaných bielych liatin. Táto 
práca pojednáva o výsledkoch vývoja výroby mlecích elementov pre cementárenský priemysel z 
vysokolegovanej Cr bielej liatiny a najmä jej tepelného spracovania. 

     Pri výrobe odliatkov je okrem tavenia liatiny, prehriatia taveniny, rýchlosti a teploty liatia jedným z 
najdôležitejších ukazovateľov aj tepelné spracovanie, ktoré vhodnou úpravou štruktúry zabezpečuje 
vysokú oteruvzdornosť pri čo možno najvyššej húževnatosti. 

Pri návrhu tepelného spracovania treba brať do úvahy : 

a) krehkosť liatiny v liatom stave 

b) náchylnosť na vznik trhlín 

c) vplyv skrytých chýb v odliatkoch ako sú riediny a stiahnutiny 

d) stav štruktúry po liati 

e) vplyv chemického zloženia na prekaliteľnosť 

f) rozmer a tvar odliatkov, uloženie a veľkosť vsádzky 

 

 

Pritom je potrebné popri kvalitatívnom hľadisku zohľadniť aj ekonomiku výroby, nakoľko procesy 
tepelného spracovania týchto liatin sú finančne náročné a značnú pozornosť je preto potrebné venovať 
optimálnemu režimu tepelného spracovania. 

 

 

2. Charakteristika mlecích telies 

 Na mletie rudy vo valcových mlynoch sú bežne používané rôzne tvary mlecích telies ako sú 
gule, tyče, homole a pod. V cementárenskom priemysle sa uplatňujú najmä gule o priemere 20 až 90 
mm. Mlecie telesá sú vyrábané kovaním, najmä z ocelí uhlíkových a nízkolegovaných, alebo 
odlievaním. 

 Pre podmienky intenzívneho abrazívneho opatrenia sú najviac používané legované biele 
liatiny. Majú štruktúru tvorenú karbidmi uloženými v základnom materiáli. Vlastnosti a charakteristiky 
týchto dvoch zložiek vplývajú aj na celkové vlastnosti liatin. Štruktúru kovového základu je možné 
regulovať tepelným spracovaním. Naproti tomu kabidická fáza, jej množstvo, forma, rozmery, 
vzájomné rozloženie primárnych a eutektických karbidov je daná procesom kryštalizácie. Prakticky 
ostáva taká, aká sa sformovala v momente ukončenia tuhnutia odliatku. Zmenu rozloženia karbidickej 
fázy je možné dosiahnúť plastickou deformáciou, čo ešte nie je dostatočne preskúmané [1]. 

Špeciálne biele oteruvzdorné liatiny sa delia podľa štruktúry eutektika a typu základnej hmoty na [2]: 

a) biele ledeburitické liatiny - perlitické 

                                 - martenzitické 

b) karbidické biele liatiny   - chrómové, Cr-Mo, Cr-Mo-Ni 

                                 - vanádové  

Mlecie telesá mlynov na drvenie slinku pre cementárenský priemysel sú namáhané nárazovo - 
abrazívnym opotrebením. K nárazom dochádza pod rôznymi uhlami dopadu nielen na drvený slinok 
ale aj na pancierové obloženie vnútra valcového mlyna a ostatné mlecie telesá. Schéma procesu mletia 
slinku v cementárenskom mlyne je na obr.1. 

 

 



 

 
Obr.1 Schéma mletia slinku v mlyne 

 

 

Na mlecie telesá sú kladené nasledovné požiadavky : 

odolnosť voči trieštivosti (krehkému lomu) 

rovnomerné opotrebenie ( z dôvodu použitia opotrebených gulí z 1. komory pre 2. a 3. komoru). 

vysoká odolnosť voči opotrebeniu 

 

 

 V prevádzkových podmienkach nárazovo-abrazívneho oteru môže dochádzať ku krehkému 
porušeniu mlecích telies. Preto sú kladené vysoké požiadavky okrem oteruvzdornosti na relatívne 
vysokú húževnatosť. Tu hrá dôležitú úlohu okrem matrice aj orientácia karbidov vzhľadom na 
opotrebovaný povrch. Rýchlosť opotrebovávania je stanovená procesmi plastickej deformácie základu. 
Ak sú deformácie matrice malé, karbidy budú vytrhávané podľa ich postupného oteru. Keď sú 
deformácie matrice veľké a karbidy boli predbežne porušené, vylamujú sa spolu so základom. 

 

 

3. Tepelné spracovanie Cr bielych liatin 

 Základné tepelné spracovanie pozostáva z klasických procesov žíhania na mäkko, kalenia a 
popustenia. Vzhľadom na obsah legujúcich prvkov a uhlíka v liatinách sa rozmedzie žíhacích teplôt 
pohybuje v rozsahu 620 - 870°C s následným ochladením v peci, alebo na vzduchu. Rozsah kalicich 
teplôt je v rozmedzí 930-1050°C s ochladením spravidla na vzduchu, teploty popúšťania sú volené v 
závislosti na požadovanej tvrdosti a húževnatosti a pohybujú sa pre bežné Cr biele liatiny v rozsahu 
200-550°C. 

 Pri návrhu režimu tepelného spracovania je potrebné veľkú pozornosť venovať 
ochladzovaciemu prostrediu pri kalení. Biele karbidické oteruvzdorné liatiny majú zlú tepelnú 
vodivosť, preto voda a olej sa môžu používať len obmedzene a to len pre kalenie jadnoduchých tvarov. 
Pri popúšťaní v rozmedzí 200-400°C spravidla nedochádza k zníženiu tvrdosti. U niektorých typov 
zliatin bol pozorovaný vzrast tvrdosti pri teplote popúšťania 500-550°C [1,3]. 

 

 

4. Materiál použitý na skúšky 

 Skúšky tepelného spracovania sa uskutočnili na mlecích guliach o priemere 90 mm. Tavenie 
liatiny prebiehalo v elektrickej indukčnej peci, jej chemické zloženie v % je uvedené v tab. 1. 

 

 
              Tab.1 

 

 

Bol sledovaný vplyv teploty kalenia v rozsahu 950-1050°C a popustenia od 200 do 600°C na výsledné 
hodnoty tvrdosti HRC. 

 

 



5. Výsledky experimentov 

 Schéma priebehu tepelného spracovania je uvedená na obr.2. Vlastné ochladenie z kaliacej 
teploty prebiehalo prefukávaním vsádzky stlačeným vzduchom. Po popustení boli jednotlivé vzorky 
(gule) kontrolované na povrchovú tvrdosť HRC. Namerané výsledky sú uvedené v tab.2. 

 

 
Obr.2 Schéma tepelného spracovania 

 

 

 

 
Obr.3 Vplyv teplôt popúšťania a kalenia na tvrdosť 

Namerané hodnoty tvrdosti  v závislosti  na kaliacej a popúšťacej teplote sú graficky zobrazené na 
obr.3. 
                         

                                  Tab.2 

 

 

Pre posúdenie vplyvu parametrov tepelného spracovania na mikroštruktúru bol uskutočnený 
mikroštrukturálny rozbor u vzoriek v liatom stave a č.15, 25 a 35 (označenie z tab.2) po tepelnom 
spracovaní. Vzorky pre hodnotenie mikroštruktúry boli odobraté rozbrusovaním. Po vyleštení boli 
leptané v roztoku 3 % Nitalu. Typické štruktúry materiálu v liatom stave a po tepelnom spracovaní sú 
uvedené na obr.4 až 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
                                    Obr.4                Obr.5 

 

 

 

 
                                    Obr.6                Obr.7 



 

 

6. Rozbor dosiahnutých výsledkov 

6.1 Vplyv kaliacej teploty 

 Z výsledkov uvedených na obr.3 vyplýva, že najnižšie dosiahnuté hodnoty tvrdosti v celom 
rozsahu popúšťacích tepôt boli u gulí kalených z teploty 950°C. Po kalení vykazovali najnižšiu 
priemernú tvrdosť 58,5 HRC telesá kalené z 950°C, najvyššiu tvrdosť 60,0 HRC mali vzorky kalené z 
teploty 1000°C. U kaliacej teploty 1050°C došlo k miernemu poklesu priemerných hodnôt tvrdosti po 
kalení 59,0 HRC. Pravdepodobne to súvisí s väčším množstvom zvyškového austenitu a čiastočným 
rozpúšťaním špeciálnych karbidov. Tieto javy však neboli v rámci tejto práce podrobne sledované. 

 Z praktického hľadiska u všetkých troch sledovaných kaliacich teplotách nedochádza k 
výrazným rozdielom v hodnotách dosahovaných tvrdostí HRC po kalení pri tej istej teplote popúšťania. 

 

 

6.2. Vplyv popúšťania 

 Z výsledkov merania na obr.3 je možné konštatovať, že až do teploty 400°C sa tvrdosť po 
popustení u všetkých 3 kaliacich teplôt prakticky nemení. Dochádza pritom k znižovaniu vnútorných 
pnutí. Pokles tvrdosti vyplývajúci z popúšťacieho procesu je pravdepodobne nahrádzaný vplyvom 
rozpadu zvyškového austenitu a tvorbe sekundárnych karbidov. U kalicej teploty 950 a 1000°C 
nedochádza k výraznému poklesu tvrdosti dokonca až do teploty popúšťania 500°C. U kaliacej teploty 
1050°C dochádza v oblasti popúšťacích teplôt 400-450°C k výraznému efektu sekundárneho 
vytvrdenia. Je to spôsobené intenzívnejším rozpadom zvyškového austenitu a tvorbou veľmi jemných 
špeciálnych disperzných karbidov. K výraznému poklesu tvrdosti došlo pri popustení nad 500°C. 

 

 

7. Mikroštrukturálny rozbor 

 Mikroštruktúra materiálu v liatom stave je uvedená na obr.4 a vykazuje výraznú dendritickú 
stavbu. Mikroštruktúra osí dendritov je tvorená globulárnym perlitom s vylúčenými ostrovčekmi feritu. 
Priestor medzi dendritmi je vyplnený transformovaným ledeburitickým eutektikom s karbidmi. 
Mikroštruktúra po tepelnom spracovaní je uvedená na obr.5 až 7 a je prakticky rovnaká, čo vyplýva aj 
z dosahovanej tvrdosti. Pritom si je však potrebné uvedomiť, že optický mikroskop vzhľadom na svoju 
malú rozlišovaciu schopnosť nemôže ukázať malé odlišnosti v tvare a rozložení karbidov,množstve 
zvyškového austenitu v štruktúre a pod. U všetkých pozorovaných vzoriek je tiež výrazná dendritická 
stavba štruktúry. 

 Veľkosť dendritov a ich osí narastá od povrchu do stredu odliatku. Dendrity sú tvorené 
popusteným martenzitom a medzidendritické priestory sú vyplnené transformovaným zušlachteným 
ledeburitickým autektikom a karbidmi. 

 

 

8. Záver 

 Experimenty ukázali, že odliatky gulí o priemere 90 mm vyrobené zo špeciálnej Cr bielej 
liatiny sú dobre kaliteľné stlačeným vzduchom. Boli dosiahnuté vyhovujúce hodnoty tvrdostí na 
povrchu a po priereze odliatkov v súlade s požiadavkami zákazníkov. 

Na základe experimentov bol vypracovaný optimálny režim tepelného spracovania, ktorý je využívaný 
v prevádzkových podmienkách ZTS Metalurgia a.s. 
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