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Anotace: 

Práce se zabývá zkoumáním porezity a tloušťky naspékané bronzové vrstvy na ložiskových 

pánvích metodami NDT. Vyhodnocuje vhodnost, spolehlivost použitých metod ke kvantifikaci 

porezity. 

Klíčová slova:  Vrstva, porózita, nedestruktivní kontrola. 

 

Anotation: 

This work deals with the research of porosity and thickness of a cake bronze layer on the 

bearing pans with an assistance of a nondesdtructive methods for the exposure of an extent of 

porosity. 

Key words: layer, porosity, nondesdtructive method. 

 

1. Úvod 

V současné době se stále více používají materiály vyrobené práškovou metalurgií. Slinuté 

kovy mají totiž oproti klasickým materiálům řadu výhod. 

S úspěchem se využívají např. u vysokotavitelných kovů a slitin, jejichž roztavení by bylo 

vzhledem k jejich vysoké teplotě tání značně problematické či zcela nemožné. Dále se mohou 

používat při výrobě heterogenních směsí kovů s velmi rozdílnou teplotou tání jednotlivých 

složek nebo chceme- li vytvořit materiál tvořený směsí kovů a nekovů. Nezanedbatelnou 

výhodou je také vysoká hospodárnost a téměř bezodpadová výroba, což vede ke snižování 

nákladů. 

Nevýhodou je náročnost přípravy prášků pro slinování a vznik porózity ve vyrobených 

součástkách, který se ovšem dá ovlivnit velikostí lisovacího tlaku. Porózita však nemusí být 

vždy na závadu. U některých výrobků (např. samomazná ložiska) je naopak žádaná. U těchto 

ložisek tvoří zhruba 30% celkové pórovitosti pórovitost otevřená, která do sebe absorbuje olej 

či jiné mazivo, a dává tak ložiskům samočinné mazací schopnosti. 

Kromě samomazných ložisek se práškovou metalurgií vyrábí celá řada dalších produktů 

jako např. třecí materiály (převážně kompozity tvořené ocelí a keramikou- třecí materiály 

musí splňovat vysoké požadavky na abrazní odolnost a mechanickou pevnost), filtry (což jsou 

materiály s řízenou velikostí pórů, které se používají pro filtraci tekutin), slinuté karbidy pro 
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obrábění nebo nejrůznější výrobky pro elektrotechniku (magnety, vysoce vodivé kontakty či 

vlákna pro vedení proudu za vysokých teplot). Z nekovových materiálů se práškovou 

metalurgií zpracovává především keramika na keramické řezné materiály pro obrábění. 

Na katedře materiálu SF TU v Liberce byl proveden v rámci studentských prací pod 

přispěním výzkumného záměru MSM 467 4788501 výzkum nedestruktivní diagnostiky 

tenkých naspékaných kluzných vrstev  ložisek. Příspěvek uvádí dílčí výsledky zkoumání 

metalografického a metodou vířivých proudů. 

2. Hodnocení tloušťky a porózity naspékané vrstvy 

Vlastní výzkum se realizoval na ložiskových pánvích ojnic, kde se hodnotila tloušťka a 

porózita naspékané vrstvy z bronzu (o chemickém složení CuPb22 Sn4) na podkladovém pásu 

z oceli 11 423. Technické podmínky na ložiskové pánve stanovují maximální přípustnou 

pórovitost naspékané bronzové vrstvy 3,5% za předpokladu, že rozložení pórů v materiálu je 

rovnoměrné v celém objemu výrobku. Přijatelná tloušťka naspékané vrstvy se pohybuje 

v rozmezí 0,6- 0,9 mm (podkladový pás z oceli 11 423 o mezi pevnosti 418- 510 MPa a 

tvrdosti 125- 151 HV má tloušťku 2,1 mm). 

2.1. Měření tloušťky naspékané bronzové vrstvy přístrojem Positector  6000 

Tloušťka naspékané bronzové vrstvy na zakružovaném ocelovém pásu se měřila pomocí 

přístroje Positector 6000 ve variantě F, která využívá pro určování tloušťky vrstvy metodu 

magnetické indukce a hodí se pro zkoušení nemagnetických povlaků na feromagnetických 

kovech. 

Měření se provádělo prostřednictvím výměnné sondy určené pro stanovování tlouštěk 

rovných plechů. Jelikož zkoumané vzorky ložiskových pánví mají kruhový tvar s poloměrem 

27 mm, nelze sondu přesně zkalibrovat, protože ke kalibraci přístroje Positector 6000 slouží 

škála destičkovitých etalonů, které není možné kvůli jejich vysoké tuhosti vytvarovat tak, aby 

kopírovaly povrch zkoušené ložiskové pánve. Z toho důvodu tedy mohlo dojít (i přes 

opakované proměřování) k určitému zkreslení výsledků. Proto se z pánví odebraly ještě 

vzorky, na nichž se provedl výbrus a následný mikroskopický rozbor, který měl potvrdit 

naměřené hodnoty tlouštěk bronzových vrstev přístrojem Positector 6000. 

 

Tab.1. Naměřené hodnoty tlouštěk naspékané bronzové vrstvy 

(měřeno přístrojem Positector 6000) 
 

měření 
tloušťka naspékané bronzové vrstvy [µm] 

vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 

1 532 210 860 870 866 

2 568 208 858 878 844 

3 522 202 890 840 846 

4 502 206 868 810 848 

5 530 230 865 888 884 

6 562 148 836 836 790 

7 576 231 820 856 780 

8 568 232 896 862 824 

9 542 216 838 812 842 

10 538 172 868 838 838 
průměrná tloušťka 

vrstvy [µm] 544 205,5 859,9 849 836,2 

směrodatná 

odchylka [µm] 22,65 25,55 22,39 25,06 29,91 

 



Tab.2. Naměřené hodnoty tlouštěk naspékané bronzové vrstvy   

(měřeno z metalografického rozboru) 
 

měření 
tloušťka naspékané bronzové vrstvy [µm] 

vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5 

1 463 150 804 804 808 

2 508 154 808 758 792 

3 413 154 808 825 800 

4 513 154 808 821 788 

5 450 150 804 792 796 

6 371 154 800 775 800 

7 517 154 813 800 800 

8 488 150 800 804 800 

9 479 150 808 821 804 

10 454 154 808 792 792 
průměrná tloušťka 

vrstvy [µm] 465,6 152,4 806,1 799,2 798 

směrodatná 

odchylka [µm] 44,12 1,96 3,86 20,12 5,73 

 

Díky metalografickému rozboru bylo zjištěno, že vzorek 1 má na svém povrchu výrazné 

trhliny a prohlubně, a tloušťka naspékaného bronzu proto značně kolísá (od 371 do 517 µm). 

Přílišné rozdíly mezi tloušťkami vrstvy v jednotlivých místech potvrzuje i vysoká hodnota 

směrodatné odchylky (s= 44,12 µm). Při střední hodnotě 466 µm ložisko nevyhovuje 

technickým požadavkům. 

Vzorek 2 má tloušťku bronzové vrstvy téměř konstantní (směrodatná odchylka činí pouze 

1,96 µm), ale tato tloušťka je bohužel nedostatečná a metalografický rozbor také potvrdil 

příliš vysoké procento pórovitosti vzorku. 

Vzorky 3, 4 a 5 byly z hlediska tloušťky naspékané vrstvy vyhovující (pouze vzorek 4 

vykazoval mírně zvrásněný povrch; toto zvrásnění se však pohybovalo v akceptovatelných 

mezích). 

 

Při srovnání výsledků dosažených metalografickým rozborem (viz tab.2) a pomocí 

přístroje Positector 6000 (viz tab. 1) vyplývá, že u vzorků 3, 4 a 5 (tedy u vyhovujících vzorků 

s dostatečnou tloušťkou a kvalitou naspékané vrstvy) se obě metody liší o 4,5- 6,5%, přičemž 

skutečná tloušťka odpovídá hodnotám zjištěným při metalografickém rozboru. Výsledky 

naměřené přístrojem Positector 6000 jsou zvětšeny o nepřesnosti způsobené nemožností 

kalibrace sondy na zakřiveném povrchu a musely by se korigovat koeficientem k= 0,9475, 

který by zohledňoval právě míru zakřivení zkoušeného vzorku. Skutečná hodnota H by se pak 

spočetla ze vztahu H= x.k, kde x je tloušťka vrstvy zjištěná přístrojem Positector 6000 a k je 

konstanta 0,9475. U vzorků 1 a 2 (nevyhovujících vzorků s nedostatečnou tloušťkou bronzové 

vrstvy) se díky nekvalitnímu povrchu lišily hodnoty tloušťky získané přístrojem Positector 

6000 od metalografického rozboru o 14,4% (vzorek 1) a v případě vzorku 2 dokonce o 26%. 

2.2. Zjišťování pórovitosti materiálu pomocí programu NIS- Elements 2.30 

Nejobjektivnější metodou pro posouzení pórovitosti je elektronické hodnocení pomocí 

programu NIS- Elements 2.30, přestože tato metoda vyhodnotí pouze lokální pórovitost  

(tj. v místě řezu výbrusu). Lze však předpokládat, že tato lokální hodnota platí s drobnými 

odchylkami pro celý objem vzorku.  



Při metalografickém rozboru vzorku se póry projevují jako tmavé plochy, zatímco celistvý 

materiál má světlejší barvu. Program NIS- Elements 2.30 tedy při hodnocení pórovitosti 

vychází ze vzájemného poměru velikostí tmavých a světlých ploch. Sečtením obsahů tmavých 

ploch je pak získána výsledná hodnota lokální pórovitosti. 

Vyhodnocení pórovitosti vzorků 1- 5 prostřednictvím programu NIS- Elements 2.30 je 

shrnuto v tabulce 3: 

 

Tab. 3- Pórovitost vzorků stanovená programem NIS- Elements 2.30 

 

vzorek pórovitost 

1 12% 

2 19% 

3 3% 

4 3,4% 

5 4% 
 

Vzorek 2 obsahuje nejvyšší procento pórů, rovněž vzorek 1 je nadměrně pórovitý. U 

vzorků 3, 4 a 5 se pórovitost pohybuje v akceptovatelných mezích. 

 
 

 

Obr.1- Struktura vzorku 1 při měření programem NIS- Elements (vzorek obsahuje  

                    nadměrné procento pórovitosti- 12%)  

 

 
Obr..2- Struktura vzorku 2 při měření programem NIS- Elements (vzorek obsahuje  

                    nadměrné procento pórovitosti- 19%)  

 

 

 

Obr.3- Struktura charakteristická pro vzorky 3, 4 a 5 při měření programem NIS-  

                   Elements (vzorky obsahují přípustné procento pórovitosti- do 3,5%)  

2.3. Diagnostika přístrojem Nortec 1000 

Přístroj Nortec 1000 slouží k nedestruktivnímu zkoumání materiálů prostřednictvím 

vířivých proudů. Díky vyměnitelným sondám se může tento přístroj používat ke zjišťování 

celé řady vad a charakteristik materiálu- od určování vodivosti a tloušťky výrobků, přes 

detekci koroze a zkoušení celistvostí svarů, až po detekci povrchových a těsně 

podpovrchových trhlin, a to jak na feromagnetických, tak i neferomagnetických materiálech. 

Při detekci trhlin je důležité zajistit vzájemný pohyb sondy a zkoušeného vzorku, protože 

trhliny se pomocí vířivých proudů dají odhalit jen tehdy, přejíždí- li sonda přes vadu 

v materiálu. Přiloží- li se pouze sonda volně nad trhlinu, poruchový signál se na stínítku 

obrazovky přístroje nezobrazí. 

2.3.1. Zjišťování povrchových a těsně podpovrchových necelistvostí a trhlin 

K testování naspékané bronzové vrstvy ložiskových pánví byla použita sonda typu  

PL / 500 kHz- 1 MHz / A, jež slouží k odhalování povrchových a těsně podpovrchových trhlin 

a necelistvostí.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     Vzorek 1 (645.1)                                              Vzorek 2 (645.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  
                     Vzorek 3 (645.3)                                            Vzorek 4 (674A) 
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Obr. 4- Odezva zaznamenaná přístrojem Nortec 1000 při měření porezních kluzných vrstev. 

 



 

 

Pro měření byly zvoleny následující technické parametry přístroje Nortec 1000: 
 

Frequency (frekvence)   : 500 k Hz 

H Gain (horizontální zesílení)  : 50 dB 

V Gain (vertikální zesílení)  : 50 dB 

Angle (fázový úhel)   : 81° 

H Position (horizontální poloha)  : 95% 

V Position (vertikální poloha)  : 10% 

 

 
 

 

 
Obr. 5- Hloubka trhliny vyrobeného měděného 

kalibru (mikroskopický rozbor) 

 

 

 

 

 

Po nastavení parametrů přístroje byla změřena odezva na vyrobeném měděném kalibru, na 

němž byla zhotovena trhlina definované hloubky (hloubka trhliny se změřila při 

mikroskopickém rozboru kalibru a činila 577 µm)- viz obr. 5. Tato odezva byla porovnána 

s odezvami získanými proměřováním vzorků ložiskových pánví (viz obr. 4) a podle velikosti 

signálu bylo určeno, do jaké hloubky pronikaly vířivé proudy (viz tab. 4):  

Tab. 4- Hloubka pronikání vířivých proudů 

 

vzorek hloubka pronikání vířivých proudů [µm]  

1 346 

2 490 

3 87 

4 173 

5 202 

Výsledky dosažené měřením vířivoproudým přístrojem Nortec 1000 se shodují 

s předchozími šetřeními. Bylo potvrzeno, že nejvíce necelistvá povrchová a těsně 

podpovrchová vrstva se vyskytuje u vzorku 2 (vířivé proudy pronikaly až do hloubky  

490 µm). Taktéž vzorek 1 vykazoval oproti vzorkům 3, 4 a 5 značnou necelistvost povrchu. 

Rozsah dutin vzorků 3, 4 a 5 se pohyboval v přijatelných mezích. 

 

 

 

 



2.3.2. Zjišťování vnitřních vad materiálu přístrojem Nortec 1000 

Pro detekci vnitřních vad pomocí přístroje Nortec 1000 byla zvolena sonda typu  

ML / 100 kHz- 500 kHz / A / 90,5 / 6 určená k odhalování vnitřních vad v materiálu. Pro 

testování ložiskových pánví byly stanoveny následující parametry přístroje Nortec 1000: 
 

Frequency (frekvence)   : dle tabulky 6 

H Gain (horizontální zesílení)  : 51 dB 

V Gain (vertikální zesílení)  : 51 dB 

Angle (fázový úhel)   : 105° 

H Position (horizontální poloha)  : 85% 

V Position (vertikální poloha)  : 10% 

 

Z měření vyplývá (viz tab. 5), že s rostoucí frekvencí se snižuje velikost výstupního 

signálu. Při všech zvolených frekvencích se však zachovává vzájemný poměr velikostí 

signálů jednotlivých vzorků. Naměřené výsledky poukazují, že vnitřní struktura vzorků 1, 3, 4 

a 5 bude oproti vzorku 2 značně celistvější. Vzorek 2 bude ve svém objemu obsahovat značné 

procento pórovitosti (což potvrzují i výsledky metalografického rozboru). Naopak vzorky 3 a 

5 budou mít pórovitost nejmenší (totéž vyplývá též z metalografického rozboru i z měření 

přístrojem Crack Depth Meter JK-1). 
 

Tab. 5- Výsledky měření  ložiskových pánví 

 

vzorek 
f= 300 kHz f= 350 kHz f= 400 kHz f= 450 kHz 

počet dílků na stínítku obrazovky přístroje Nortec 1000 [-] 

1 3,0 2,0 1,0 0,2 

2 7,0 6,0 5,7 5,0 

3 2,5 1,7 0,8 0,1 

4 2,7 1,8 0,9 0,1 

5 2,4 1,6 0,8 0,1 
 

 

 2.3.3. Zjišťování vnitřních vad materiálu prostřednictvím úbytku vodivosti 

Stanovení vodivosti ložiskových pánví bylo provedeno sondou typu  

SL / 1 kHz- 50 kHz / .31. Tato sonda pracuje na principu měření změny vodivosti materiálu, 

v jehož objemu se vyskytují dutiny, póry nebo jiné necelistvosti. Každý pór je totiž vyplněn 

izolantem - plynem, který zvyšuje elektrický odpor zkoušeného materiálu- tzn. čím více pórů 

vzorek obsahuje, tím je sondou zaznamenána menší vodivost. Podle velikosti úbytku vodivost 

ve srovnání s kalibrem lze pak odhadnout rozsah pórovitosti testovaného materiálu. 

Při zkoumání naspékané bronzové vrstvy ložiskových pánví byl za kalibr vzat měděný 

plátek o čistotě 99% s elektrickou vodivostí 59,6.10 6  
m

S
. Bronzová ložisková pánev bude 

ovšem vykazovat menší hodnotu vodivosti, protože přísady přidané k mědi (22% Pb, 4% Sn) 

značně snižují elektrickou vodivost slitiny. Měření bylo provedeno při následujících 

technických parametrech přístroje Nortec 1000: 

 

Frequency (frekvence)   : 9,8 kHz 

H Gain (horizontální zesílení)  : 49 dB 

V Gain (vertikální zesílení)  : 49 dB 

Angle (fázový úhel)   : 95° 



H Position (horizontální poloha)  : 95% 

V Position (vertikální poloha)  : 5% 

 

Tab. 6- Výsledky měření vodivosti ložiskových pánví 

 

vzorek 
počet dílků na stínítku 

obrazovky [-] 

přepočet dílků na 

elektrickou vodivost [
m

S
] 

1 3,5 23,977.10 6  

2 0,4 2,740.10 6  

3 5,3 36,308.10 6  

4 4,7 32,198.10 6  

5 4,6 31,513.10 6  

kalibr (měď) 8,7 59,600.10 6  
 

 

 

Z tabulky 6 je možné vyčíst, že vzorek 1 a především vzorek 2 mají v porovnání se vzorky 

3, 4 a 5 podstatně nižší vodivost. Snížení vodivosti se projevilo jednak v důsledku vnitřní 

pórovitosti vzorků 1 a 2 a také díky zeslabené vrstvě naspékaného bronzu- vířivé proudy 

pronikaly skrz bronzovou vrstvu až do podkladového materiálu z oceli, který negativně 

ovlivňoval výslednou vodivost (elektrická vodivost oceli se pohybuje pouze okolo 

6,66. 10 6  
m

S
). 

Šetření vzorků prostřednictvím sondy SL / 1 kHz- 50 kHz / .31 opět potvrdilo předchozí 

závěry- vzorek 1 a 2 má vysoké procento pórovitosti a nedostatečnou tloušťku naspékané 

vrstvy, vzorky 3, 4 a 5 jsou vyhovující.  

 

Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru MSM 467 4788501. 
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