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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje tématu vlivu ochlazovacích charakteristik různých 

kalících médií na vlastnosti nízkolegovaných ocelí. V teoretické části práce se zabývám 

rozborem teorie a technologie tepelného zpracování výkovků z oceli. V praktické části je 

potom popsán samotný experiment, při kterém byly stejné výkovky ze stejné jakosti zakaleny 

do různých typů kalících médií. Následně byla u všech médií změřena kalící křivka a výkovky 

byly popuštěny. V závěru práce se nachází srovnání dosažených mechanických vlastností a 

mikrostruktur výkovků. 

Klíčová slova  

Tepelné zpracování, kalení, popouštění, kalící křivka, ARA diagram, IFV Smartquench, 

mikrostruktura, tvrdost, pevnost, houževnatost. 

Abstract 

This thesis examines the influence cooling characteristics of different quenching media have 

on the properties of low-alloy steels. The theoretical part of this thesis deals with the analysis 

of the theory and technology of heat treatment in steel forgings. The practical part describes 

the experiment in which identical items were forged from the same quality steel hardened into 

different types of quenching media. Subsequently, in all media, hardening curves were 

measured and forgings were tempered. In conclusion, there is a comparison of the mechanical 

properties and microstructures in forgings. 

Keywords  

Heat Treatment, Quenching, Tempering, Cooling curve, ARA diagram, IFV 

Smartquench, Microstructure, Hardness, Strenght, Toughness. 
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1. ÚVOD 

Umění vyrobit si a používat primitivní nástroje. Jak prostě to může znít, jedná se o 

přelom v lidském vědění, který odlišil člověka od zbytku živočišné říše a poskytl mu tak 

výhodu, která jej dostala postupnou evolucí až na dnešní úroveň. Zpočátku se jednalo o 

nástroje kamenné, které si člověk připravoval zprvu štípáním a odsekáváním kamenů, 

postupně přešel k technice štípání a následného broušení. Pravděpodobně okolo 5. tis. př. n. 

l. však došlo k objevu a masovému využití prvního kovu, kterým byla měď. Člověk brzy 

zjistil, že se tento kov po úderu neodštěpuje, nýbrž mění tvar podle směru vedení úderu a 

postupně zvyšuje své mechanické vlastnosti, především tvrdost. Postupným zkoumáním 

došel k poznání, že při zahřívání se měděný polotovar stává postupně lépe zpracovatelným, 

prudkým zachlazením z těchto teplot potom tvrdost materiálu dále klesá. Klíčovým byl 

objev, že při dalším zahřátí kov postupně mění skupenství a lze jej za určitých podmínek 

mísit s jinými kovy. Tak došlo k objevu prvních cínových bronzů a jejich zpracovávání. 

Tepelné zpracování v té době hrálo pouze podružnou roli, když se používalo především 

rekrystalizační žíhání mezi jednotlivými operacemi tváření za studena. Následujícím a 

nejvýznamnějším z hlediska naší novodobé historie byl objev železa, lidstvo však muselo od 

jeho prvního užití ujít dlouhou cestu, než se naučilo plně využít všech možností, které 

nabízelo jeho zpracování.  

První železné výrobky pocházejí z 3. tis. př. n. l., kdy se jednalo především o 

meteoritické železo, které vynikalo poměrně vysokým obsahem niklu a bývalo mnohdy 

tvařitelné za studena bez nutnosti předchozího zpracování. Z této doby se ale jedná o 

ojedinělé nálezy, a železo je využíváno především k výrobě šperků a obřadních předmětů. 

Širšího využití se železo dočkalo až na přelomu 12. a 11. stol. př. n. l., kdy se výroba začala 

rozvíjet především v jižní Evropě a malé Asii. Bylo vyráběno nízkoteplotní redukcí železné 

rudy, problémem nového materiálu však bylo proto především to, že při jeho velmi nízkých 

obsazích uhlíku se hodnoty tvrdosti nástrojů pohybovaly pouze okolo 100 HV, čímž 

nedosahovaly ani vlastností jakostních bronzů s vyšším obsahem cínu. Tento problém naši 

předkové vyřešili prostým nauhličením povrchu v zásypu dřevěného uhlí. Povrchová vrstva 

nasycená uhlíkem byla tvrdší a především zpracovatelná kalením (Obr. 1). Již v dobách 

laténských byl člověk schopen cíleně dosahovat požadovaných vlastností materiálu poměrně 

složitým navařováním nauhličených ocelových pracovních ploch na železné nástroje, které 
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Obr. 1  - Mikrostruktura kosy po 

nauhličení a zakalení [1]        

následně dokázal zpracovávat kalením a popouštěním (Obr. 2). Kalení se v této době 

provádělo především do vody, nebo výjimečně do dusíkatých látek, pravděpodobně moči 

zvířat, majících kromě samotného kalení ještě účinek primitivní nitridace. Velmi zajímavým 

poznatkem v této oblasti je to, že se kováři snažili kalit výkovky do staršího, již použitého 

média, které mělo stabilnější účinky, nežli médium nové. Ve spisech Aristotelových jsou 

potom první dochované zmínky o využití kalících olejů, jakožto kalícího prostředku 

s pomalejší kinetikou procesu.[1] 

 

Postupným dalším vývojem se znalost kalení ocelí stala technologií, bez níž si dnes již 

prakticky nelze představit jakýkoli výrobek s vysokými požadavky na mechanické 

vlastnosti. Jak vyplývá z předchozího textu, jedná se technologii velmi starou, což však 

nevylučuje její neustálý vývoj. Především v oblasti automobilového průmyslu jsou patrné 

neustále se zvyšující požadavky na mechanické vlastnosti součástí při zachování vysoké 

stability procesu. Proto je důležité umět co nejlépe porozumět všem parametrům, které do 

procesu vstupují, mezi nimiž je samotná kalící charakteristika každého média tím bezesporu 

nejdůležitějším. Tento aspekt je taky tím hlavním důvodem, který mi byl motivací k výběru 

tématu práce. 

Obr. 2  - Mikrostruktura nůžek se 

zřetelně znatelným návarem [1]        
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1.1. Charakteristika diplomové práce 

Jak již vyplynulo z předchozího textu, tato práce se zabývá studiem kalících křivek 

různých kalících médií a jejich vlivu na mechanické vlastnosti zápustkových výkovků. 

Praktická část práce byla zpracována ve společnosti Kovárna VIVA a.s., ve které zároveň 

v současné době pracuji na pozici materiálového specialisty se zaměřením na tepelné 

zpracování ocelí.  

1.2. Kovárna VIVA a.s. 

Kovárna VIVA a.s. je jednou z našich největších a nejprogresivnějších zápustkových 

kováren. Doba jejího vzniku je datována asi do roku 1932, kdy byla v průmyslovém areálu 

v srdci Zlína založena jako součást koncernu bratrů Baťových jako podpůrný provoz také 

malá ruční kovárna. V poválečných letech byl provoz v kovárně přetransformován na strojní 

kovárnu pro volné a zápustkové kování a stal se součástí tehdejších Závodů přesného 

strojírenství. V roce 1992 byla kovárna jako krachující provoz odprodána a založena nová 

společnost s názvem Kovárna VIVA s.r.o. podle příjmení dvou zakladatelů, pánů Vičánka a 

Vančury. Již od založení firmy je dbáno na zavádění progresivních technologií, společnost 

takřka od svého vzniku využívá moderní CAD i CAM systémy, od přelomu tisíciletí potom 

programy pro FEM simulace procesu tváření. 

Dnes ve společnosti pracuje přes 300 zaměstnanců, její roční produkce se pohybuje 

okolo 15 000 tun zápustkových výkovků pro zákazníky z různých odvětví strojírenství, 

včetně několika významných 

zástupců automobilového 

průmyslu.  Firma disponuje 

kromě jedenácti zápustkových 

kovacích lisů také vlastními 

linkami tepelného zpracování 

(Obr. 3) a povrchových úprav 

výkovků. Technicky provoz 

zaštiťuje konstrukční oddělení, 

které patří ke špičkám oboru 

zápustkového kování v naší 

zemi.[2] 

Obr. 3  - Průběžná pec pro zušlechťování výkovků [2] 
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2. TEORIE A TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ  

Tepelné zpracování provádíme z důvodu potřeby upravení mechanických a 

strukturních vlastností zpracovávaného výrobku dle našich aktuálních potřeb. 

Technologickou podstatou je vždy aplikace určitého teplotního cyklu, který bývá nejčastěji 

popsán pomocí křivek závislosti teploty na čase pro celý cyklus nebo jeho část. Teplotní 

cyklus sestává ze tří základních stavebních prvků: 

a) Ohřev, prohřev – je definován cílovou teplotou a teplotním gradientem, 

případně maximálním rozdílem mezi teplotou jádra a povrchu ohřívaného 

kusu. 

b) Výdrž na teplotě – je definována teplotou výdrže tolerancemi teploty a časem 

výdrže. 

c) Ochlazování – je charakterizováno cílovou teplotou a teplotním gradientem, 

případně maximálním rozdílem mezi teplotou jádra a povrchu ochlazovaného 

kusu.  

Jak je vidět z obrázku 4, reálný proces tepelného zpracování je definován teplotním 

cyklem, tedy kombinací těchto tří stavebních prvků. Konkrétní podoba teplotního cyklu je 

závislá na použitém vstupním materiálu a požadovaných vlastnostech výrobku na 

výstupu.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4  - Příklad teplotního cyklu kalení [4] 
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2.1. Teorie tepelného zpracování ocelí 

Oceli jsou definovány jako sloučeniny železa, uhlíku a dalších prvků s obsahem uhlíku 

nepřesahujícím jeho maximální rozpustnost v austenitu a krystalizující dle metastabilního 

binárního diagramu železo-cementit (Obr. 5). Jedná se o binární diagram, tedy zde nejsou 

uvažovány vlivy ostatních příměsí, a je počítáno s kvazistatickou rychlostí ohřevů a 

ochlazování. Dle tohoto diagramu je možné oceli rozdělit dle výsledné mikrostruktury: 

a) Podeutekotidní – struktura je tvořena feritem a perlitem. 

b) Eutektoidní – struktura je tvořena perlitem. 

c) Nadeutektoidní – struktura je tvořena perlitem a cementitem.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5  - Metastabilní diagram Fe-Fe3C [6] 
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2.1.1. Ohřev ocelí 

Cílem ohřevu je při tepelném zpracování ocelí dosáhnout jmenovité teploty, dané 

užitou technologií a tuto teplotu udržet po čas potřebný k tomu, aby v materiálu proběhly 

veškeré požadované strukturní změny. Je nutné si však uvědomit, že při ohřevu dochází 

vždy k rychlejšímu zvyšování teploty na povrchu, nežli v jádře zpracovávané součásti, což 

má za následek vznik vnitřních pnutí. Ve chvíli, kdy tyto pnutí překročí mez pevnosti 

materiálu, dochází k porušení soudržnosti materiálu a vzniku napěťových trhlin. Vnitřní 

pnutí jednotlivých jakostí materiálu je závislé především na jejich součiniteli tepelné 

roztažnosti, obecně lze říct, že se zvyšujícím se obsahem uhlíku a dalších legur se tento 

koeficient zvyšuje, čímž se zvyšuje také vnitřní napjatost součásti. Ohřev musí být tedy 

dostatečně rychlý, aby zůstala zachována ekonomika provozu a přitom dostatečně pomalý, 

aby nedocházelo ke vzniku vad na zpracovávaném polotovaru. Při ohřevu oceli v běžných 

pecích s oxidační atmosférou také dochází k oxidaci povrchu materiálu a oduhličení jeho 

povrchové vrstvy (Obr. 6). Jde o reakce mezi atmosférou pece a ohřívaným polotovarem, 

jejichž intenzita se zvyšuje s rostoucí teplotou. V případě oxidace jsou atomy železa díky 

své vysoké afinitě ke kyslíku vytrženy z vazeb v oceli a vznikající oxidy železa tvoří na 

materiálu povrchovou vrstvu, kterou také nazýváme okujemi. Oduhličení je ochuzování 

povrchu materiálu o uhlík, který se váže na kyslík, oxid uhličitý nebo vodík a za vzniku 

oxidu uhelnatého nebo metanu opouští povrchovou vrstvu oceli. Následkem toho mají 

povrchové vrstvy ohřívaného materiálu jiný obsah uhlíku a tedy i jiné vlastnosti, než jeho 

jádro. Oběma degradačním procesům lze předejít pomocí užití pecí s ochrannými 

atmosférami, vakuových pecí nebo speciálními nátěry před tepelným zpracováním. Vždy se 

ale jedná o prodražení procesu, proto se těchto prostředků využívá především u ohřevu 

nástrojových ocelí. [3] 

Obr. 6  - Oxidace (vlevo) a oduhličení  (vpravo) povrchu materiálu [3] 
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2.1.2. Ochlazování ocelí 

Jak již bylo dřív uvedeno, diagram Fe-Fe3C nezahrnuje vlivy rychlostí ochlazování na 

rozpad austenitu, respektive uvažuje pouze rychlosti ochlazování limitně se blížící nule. 

Může zde tedy docházet k přeměně austenitu pouze na ferit, perlit nebo cementit. Při velké 

části postupů tepelného zpracování však dochází k ochlazování rychlejšímu, kdy vznikají 

také mikrostrukturní složky bainit nebo martenzit. Vznik těchto složek je popsán diagramy 

izotermického (IRA) a anizotermického (ARA) rozpadu austenitu (Obr. 7). Tyto diagramy 

jsou závislostí času a teploty a popisují vliv času a teploty ochlazování na vznik a podíl 

všech jmenovaných fází v mikrostruktuře oceli o určitém chemickém složení po dosažení 

pokojové či nižší teploty. Jak název napovídá, IRA diagramy udávají dobu přeměny 

přechlazeného austenitu za izotermických podmínek, jsou tedy například užitečné pro 

stanovení času potřebné výdrže v solné lázni při izotermickém zušlechťování k vytvoření 

homogenní bainitické struktury. Naproti tomu ARA diagramy udávají počátky a konce 

jednotlivých fázových přeměn při kontinuálním ochlazování různými ochlazovacími 

rychlostmi, prezentovanými křivkami protínajícími diagram. Jak je patrné z obrázku 7, je 

možné diagramy ARA jednoduše rozeznat od IRA právě pomocí těchto křivek, které mohou 

být zakončeny předpokládanou tvrdostí.[8] 

 

Obr. 7  - Srovnání IRA a ARA diagramu pro ocel 50CrV4 [8] 
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2.2. Charakteristika strukturních složek ocelí 

Dle fungování základních mechanismů fázové transformace lze rozdělit strukturní 

složky jako složky vzniklé buď rekonstruktivní, nebo displacivní fázovou přeměnou 

austenitu. Hlavní rozdíl je především v tom, že produkty rekonstruktivní fázové přeměny 

vznikají především difuzními procesy a dochází při ní k porušení všech atomárních vazeb a 

vzniku vazeb nových. U displacivní fázové přeměny je difuze minoritním mechanismem a 

dochází k deformačnímu narušení původního uspořádání a vzniku nové mikrostrukturní 

složky ve tvaru desek či latěk. [9] 

Austenit – bývá také označován řeckým písmenem γ. Jedná se o uhlíkem přesycený 

tuhý roztok železa, při rozpustnosti uhlíku maximálně 2,11%. Za pokojových teplot se 

vyskytuje pouze u skupiny ocelí legované chromem a niklem, což jsou zpravidla 

austenitické nerezové oceli, nebo oceli duplexní (Obr. 8). Může se také vyskytovat u 

kalených ocelí ve formě zbytkového austenitu. Austenit krystalizuje ve formě kubické 

plošně centrované mřížky, je měkký, houževnatý a jako jediný ze struktur oceli je 

paramagnetický. [7] 

2.2.1. Produkty rekonstruktivní fázové přeměny  

Patří sem především všechny morfologie feritu s vyjímkou feritu Widmanstättenova, 

dále potom už jen perlit. Obecně lze říci, že produkty rekonstruktivní fázové přeměny 

vznikají při pomalém ochlazování austenitu. [9] 

 

Obr. 8 - Mikrostruktura austenitcké nerezové (vlevo) a duplexní oceli (vpravo) [7] 
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Ferit (Obr. 9) – bývá také označován řeckým písmenem α. Maximální rozpustnost uhlíku 

ve feritu je velmi nízká, maximálně 0,025 %. Je relativně měkký, houževnatý, krystalizuje 

ve formě kubické prostorově centrované mřížky. Počátek feritické přeměny je v diagramu 

Fe-Fe3C definován křivkou A3, konec křivkou A1.[8] 

Perlit – dvousložková strukturní fáze feritu a útvarů karbidů železa. V závislosti na 

tepelném zpracování mohou mít tyto karbidy podobu lamel periodicky se střídajících 

s lamelami feritu, nebo globulární disperze ve feritické matrici (Obr. 10). Maximální 

rozpustnost uhlíku v perlitu je 0,765 %, při obsahu nižším vzniká struktura feriticko-

perlitická, při obsahu vyšším potom struktura ferit-cementit. Perlit je tvrdší než ferit, zůstává 

přesto relativně houževnatý, především v globulární morfologii. Počátek perlitické přeměny 

je v diagramu Fe-Fe3C dán křivkou A1, konec pokojovou teplotou.[8] 

Obr. 10  - Srovnání lamelární (vlevo) a globulární (vpravo) morfologie perlitu 

[10] 

Obr. 9  - Mikrostruktura masivního (vlevo) a alotriomorfního (vpravo) feritu [9] 
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2.2.2. Produkty displacivní fázové přeměny  

Displacivní fázová přeměna má za následek vznik struktury bainitické, martenzitické a 

Widmanstättenova feritu. Produkty displacivní fázové přeměny vznikají při zrychleném 

ochlazování zpravidla smykovým mechanismem, kdy je především u dolního bainitu a 

martenzitu potlačena difuze, atomy uhlíku zůstanou uvězněny ve feritické matrici a dochází 

k deformaci atomové mřížky z mřížky kubické prostorově centrované na mřížku 

tetragonální (Obr. 11). [9]. 

Horní bainit – je tvořen laťkami feritu, které jsou ohraničeny karbidy vyloučenými 

především po jejich okrajích. Vzhledem k charakteru přeměny jsou karbidy zpravidla 

protáhlé, výjimečně jde o globulární morfologii (Obr. 12). Horní bainit vyniká poměrně 

vysokými tvrdostmi, při relativně vysoké houževnatosti. Vzniká polodifúzní přeměnou 

přechlazeného austenitu zhruba v rozmezí teplot 550-380 °C v závislosti na složení oceli. 

[12] 

Obr. 12  - Mikrostruktura (vlevo) a schéma tvorby (vpravo) horního bainitu [12] 

Obr. 11  - Bainův model martenzitické 

transformace [11] 
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Dolní bainit – tvoří jej opět laťky feritu, s tím rozdílem, že karbidy jsou jemnější než u 

bainitu horního, jsou jemně dispergovány uvnitř feritických latěk a mají téměř globulární 

morfologii (Obr. 13). To je způsobeno nízkými teplotami přeměny, při nichž je již difuze 

velmi potlačena. Dolní bainit vyniká vysokými tvrdostmi a poměrně malou houževnatostí. 

Vzniká přeměnou přechlazeného austenitu při teplotách 380-250 °C. Při pozorování na 

světelném mikroskopu je velmi snadno zaměnitelný s popuštěným martenzitem. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martenzit – bývá také označován jako α´. Může být tvořen buď laťkami, nebo deskami o 

feritické matrici přesycené uhlíkem ve formě velmi jemné karbidické disperze (Obr. 14). 

Vzniká přeměnou přechlazeného austenitu nadkritickou rychlostí ochlazování zpravidla 

okolo teplot 250 °C a nižších. Při tak nízkých teplotách vzniku je již difuze za běžných 

podmínek zcela potlačena, díky čemuž dochází ke vzniku zárodků primárně uvnitř 

původního austenitického zrna. Martenzit vyniká ze všech struktur oceli nejvyššími 

tvrdostmi při nejnižší houževnatosti. Především laťkový martenzit je po popuštění na 

světelném mikroskopu velmi snadno zaměnitelný s dolním bainitem. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13  - Mikrostruktura (vlevo) a schéma tvorby (vpravo) dolního bainitu [12] 

Obr. 14  - Mikrostruktura laťkového (vlevo) a deskového (vpravo) martenzitu [13] 
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Widmanstättenův ferit – je tvořen laťkami čistého feritu protínajícími původní austenitická 

zrna (Obr. 15). Vzniká především u hrubozrnné struktury původního austenitu při rychlém 

ochlazení při teplotách cca 150-200 °C pod teplotou A3, tedy na okraji bainitického nosu 

ARA diagramu. Tato struktura je z technologického pohledu nežádoucí, především díky 

nízké houževnatosti. K její eliminaci je nutný nový ohřev do oblasti stabilního austenitu. 

[14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15  - Mikrostruktura (vlevo) a schéma (vpravo) Widmanstättenova feritu [14] 
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2.3. Technologie žíhání ocelí 

Technologie žíhání ocelí pracují s rekontruktivními fázovými přeměnami a dále potom 

se zotavením a rekrystalizací stávajících strukturních složek. Tyto strukturní složky jsou 

zpravidla rovnovážné, používá se proto především pomalých rychlostí ochlazování. Pro 

technologii žíhání je především důležité stanovit jmenovitou teplotu, na kterou budeme ocel 

ohřívat. Jak je zřejmé z obrázku 16, na základě této teploty rozlišujeme základní procesy 

žíhání ocelí. Skutečné procesy potom samozřejmě definují také další parametry, některé jsou 

kombinací těchto elementárních technologií. Základním rozdělením technologií žíhání je na 

žíhání bez překrystalizace a žíhání s překrystalizací. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16  - Teploty ohřevu u základních technologií tepelného zpracování [15] 
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2.3.1. Žíhání bez překrystalizace 

Žíháním bez překrystalizace rozumíme technologie, kdy při ohřevu zpracovávané 

součásti nepřekročíme teplotu fázové transformace perlitu v austenit, tedy teplotu A1 v 

diagramu železo-uhlík. Vyjímku tvoří pouze žíhání na měkko u nadeutektoidních ocelí. [16] 

Žíhání na odstranění křehkosti po moření – Cílem procesu je zajistit odstranění vodíku 

z povrchové vrstvy po moření oceli, který způsobuje tzv. vodíkovou křehkost. Díky i velmi 

nízkým teplotám ohřevu dochází ke zvýšení meziatomárních vzdáleností a difuzi vodíku do 

atmosféry. Používá se teplot v rozmezí 300-400 °C při výdrži 1-4 hodiny. [16] 

Rekrystalizační žíhání – Používá se zpravidla mezi jednotlivými operacemi tváření za 

studena, které postupně snižuje tvařitelnost a způsobuje vznik textury ve struktuře ocelí. 

Rekrystalizačním žíháním dochází k zotavení a rekrystalizaci zrn zpět do polygonální 

podoby, díky čemuž se obnovuje také tvařitelnost oceli (Obr. 17). Používá se teplot 

v rozmezí 550-700 °C a doby výdrže v řádu hodin. [16] 

Žíhání na odstranění pnutí – Tato technologie je zpravidla využívána k odstranění 

zbytkových pnutí po svařování, případně u vysokolegovaných ocelí po kalení a popuštění. 

Důležité je, aby byla žíhaná součást pomalu ohřívána i ochlazována. Procesní teploty jsou 

v rozmezí 450-650 °C, výdrž na teplotě 1-4 hodiny. [16] 

Obr. 17  - Schématické zobrazení vývoje struktury při tváření za studena a 

následném rekrystalizačním žíhání [17] 
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Protivločkové žíhání – Týká se především chromniklových ocelí po odlití do ingotů, kdy 

v důsledku heterogenity rozložení zbytkového vodíku ve struktuře mohou vznikat vnitřní 

trhliny – vločky. Protivločkové žíhání umožňuje difuzi tohoto vodíku zpět do atmosféry. 

Teploty ohřevu jsou okolo 600 °C při výdržích v řádu jednotek až desítek hodin a pomalém 

ochlazování. [16] 

Žíhání na měkko – Cílem je vytvoření struktury globulárního perlitu, především z důvodu 

zvýšení obrobitelnosti zpracovávaného polotovaru a zajištění homogenity vlastností při 

následném kalení. Teplota se liší v závislosti na zpracovávané jakosti oceli. U 

podeutektoidních a eutektoidních ocelí ohříváme těsně pod teplotu A1, protože jde pouze o 

to, aby se lamely perlitu sbalily do globulí. U nadeutektoidních ocelí je potřeba globulizovat 

také sekundární karbidické síťoví, takže se teplota pohybuje již okolo 700-750 °C, tedy nad 

teplotou překrystalizace. V obou případech se volí výdrže na teplotě v řádu jednotek až 

desítek hodin a pomalé ochlazování, aby nedošlo ke vzniku pnutí a opětovnému zvýšení 

tvrdosti. [16] 
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2.3.2. Žíhání s překrystalizací 

U všech technologií žíhání s překrystalizací je teplota ohřevu nad A1, takže v oceli 

probíhá překrystalizace minimálně jedné ze strukturních složek na austenit. U většiny 

procesů je potom ohřev prováděn do oblasti teplot stabilního austenitu. Tento ohřev bývá 

také nazýván austenitizací. [16] 

Normalizační žíhání – Účelem je zjemnění a homogenizace mikrostruktury 

podeutektoidních ocelí. Spočívá v ohřevu do oblasti stabilního austenitu, tedy 30-50 °C nad 

A3, výdrži v řádu desítek minut až hodin a následném ochlazení. Rychlost ochlazování se 

volí tak, aby nedošlo k vyloučení bainitu nebo martenzitu ve struktuře. U nadeutektodních 

ocelí není toto žíhání možné, neboť by při ohřevu do oblasti stabilního austenitu došlo 

k rozpuštění sekundárních karbidů. [16] 

Žíhání na zhrubnutí zrna – U některých ocelí pro elektrotechniku je z důvodu zlepšení 

elektromagnetických vlastností žádoucí větší a homogenní velikost zrna. Z tohoto důvodu se 

aplikuje žíhání na teploty nad A3 s výdrží v řádu hodin. Někdy se toto žíhání také používá u 

nízkouhlíkových ocelí, které jsou příliš měkké, díky čemuž při jejich obrábění dochází ke 

vzniku nejakostního povrchu. [16]  

Izotermické žíhání, BG žíhání – Cílem je vytvoření homogenní perlitické, případně 

feriticko-perlitické struktury. Jedná se o kombinované žíhání, sestávající z austenitizace  

30-50 °C nad A3 nebo Acm, přechlazení do oblasti perlitického nosu a následné výdrže na 

této teplotě po dobu trvání perlitické přeměny. V praxi zpravidla tyto procesy probíhají 

spojitě v průběžných pecích, kdy mezi austenitizační a popouštěcí pecí bývá zařazena 

ochlazovací zóna. [16] 
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Homogenizační žíhání – Tato technologie slouží především k homogenizaci chemického 

složení, používá se také u ingotů k odstranění dendritické struktury. Jelikož je potřeba 

zajistit co nejlepší podmínky pro difúzní redistribuci uhlíku, pohybují se teploty mezi  

1000-1200 °C, což společně s časy výdrží v řádu desítek hodin vede k nárůstu velikosti 

austenitického zrna (Obr. 18). Proto je nutno po homogenizačním žíhání polotovar ještě 

podrobit normalizačnímu žíhání, nebo tváření za tepla. [16] 

 

Obr. 18  - Růst zrna při homogenizačním žíhání [18] 
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2.4. Technologie kalení a popouštění 

Při kalení je cílem vytvořit produkty displacivní fázové přeměny, tedy nerovnovážné 

strukturní složky, proto je nutné ochlazovat nadkritickými rychlostmi. Technologie kalení 

předpokládá u podeutektoidních ocelí ohřev do oblastí stabilního austenitu 30-50 °C nad A3, 

u nadeutektoidních ocelí potom pouze 30-50 °C nad A1. V případě nástrojových ocelí se tato 

teplota zvyšuje s množstvím přidaných legujících prvků, u rychlořezných nástrojových ocelí 

se teploty ohřevu mohou pohybovat až okolo 1300 °C. Po ohřevu následuje výdrž na této 

teplotě a zrychlené ochlazování, tedy samotné kalení, které rozlišujeme v závislosti na jeho 

průběhu na kalení přímé, lomené a izotermické zušlechťování. [3] 

Přímé kalení – Jedná se o nejrozšířenější technologii kalení, při které ochlazujeme 

zpracovávanou součást přímo v jediném kalícím médiu až do chvíle, než součást dosáhne 

teploty média, čímž je kalení ukončeno. Při tomto kalení je primárním cílem zvolit takovou 

rychlost ochlazování, aby kalící křivka protnula křivky Ms a Mf v ARA diagramu 

zpracovávané oceli, cílem je tedy vznik homogenní martenzitické struktury s minimálně  

50 % martenzitu v jádře největšího průřezu zpracovávané součásti (Obr. 20). Průřez 

materiálu, v němž se při kalení vyloučí přesně 50 % martenzitu, se nazývá kritický průměr, 

přičemž se jedná také o inflexní bod Jominiho křivky prokalitenosti. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19  - Vliv rychlosti ochlazování na strukturu [8] 
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Lomené kalení – Je obdobou přímého kalení s tím rozdílem, že je nejprve použito kalící 

médium s vyšší ochlazovací rychlostí, které umožní minout perlitický nos v ARA diagramu 

a v oblasti teplot okolo 400 °C následuje přesun do kalícího média s pomalejší rychlostí 

ochlazování, které zabezpečí vznik minimálních vnitřních pnutí v oblasti martenzitické 

transformace. Starší aplikací je kombinované kalení ve vodě a oleji, dnes jde převážně o 

aplikace termálního kalení do solí, kdy je teplota Ms dosažena až při následujícím oplachu 

zbytků solného roztoku z povrchu zpracovávané součásti. Zvláštní aplikací je potom 

zmrazování u ocelí, jejichž křivka Mf se nachází pod teplotou kalícího média i okolního 

prostředí. Provádí se z důvodu dokončení martenzitické přeměny a snížení obsahu 

zbytkového austenitu. [3] 

Izotermické zušlechťování – Cílem tohoto způsobu kalení je získání homogenní bainitické 

struktury. Spočívá v ochlazení do oblasti mezi bainitickým nosem a křivkou Ms a výdrži na 

této teplotě po dobu trvání bainitické transformace (Obr. 20). To se provádí kalením do 

solných lázní o teplotě 300-400 °C. Aplikuje se především u nízkolegovaných ocelí 

z důvodu posunu křivek počátku a konce bainitické přeměny k delším časům se zvyšující se 

přísadou legujících prvků. Výhodou je především vyhovující houževnatost bainitu, díky níž 

již není nutno ocel popouštět. Zvláštní modifikací této technologie je patentování, kde je 

místo soli používáno roztaveného olova o teplotě perlitického nosu a cílem je získat jemnou 

homogenní disperzi karbidů ve feritické matrici – tzv. sorbit. [19] 

Obr. 20  - Srovnání přímého (červeně) a izotermického (zeleně) zušlechťování [19] 



20 

  

2.4.1. Kalitelnost a prokalitelnost ocelí 

Kalitelností oceli rozumíme její schopnost být zakalena, tedy nadkritickým 

ochlazováním austenitu dosáhnout struktury s homogenní a dostatečně vysokou tvrdostí. 

Prokalitelnost je potom závislost tvrdosti a vzdálenosti od povrchu, který byl v přímém 

styku s kalícím médiem. Pro ověření prokalitenosti pro dané chemické složení se používá 

Jominiho zkouška prokalitelnosti dle ČSN EN ISO 642, která spočívá v ohřevu zkušebního 

válečku a jeho zakalení vodní sprchou. Po zakalení se měří tvrdost v jednotkách HRC nebo 

HV středem válečku do hloubky 50 mm od kaleného čela (Obr. 21). [20] 

Reálné jakosti ocelí jsou však vždy definovány tolerancemi jednotlivých prvků 

chemického složení, proto také jejich prokalitelnost je definována pásy prokalitenosti 

platícími pro celý rozsah chemického složení dané jakosti (Obr. 22). [20] 

 

Obr. 21  - Schéma Jominiho zkoušky [21] 

Obr. 22  - Pás prokalitelnosti ocelí C45 (vlevo) a 42CrMo(S)4 (vpravo) [20] 
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2.4.2. Kalící média 

Správná volba kalícího média pro zpracovávanou jakost oceli je klíčová z hlediska 

požadovaných vlastností, ekonomiky procesu a minimalizace rizika vzniku kalících trhlin. 

Rozlišujeme média jednofázová, která při kalení nemění své skupenství a sériově častěji 

využívaná média dvoufázová, kdy při kalení součásti dochází ke změně skupenství kalícího 

média. K rámcové volbě vhodného kalícího média u ocelí je vhodné posoudit jej z hlediska 

Grossmannova H-faktoru, jehož základní podobu lze definovat následovně: [22] 

  
 

  
                                                                                                                      

Kde: 

H – Grossmannův H-faktor [m] 

α – součinitel přestupu tepla konvekcí uvažovaného kalícího média [Wm
-2

K
-1

]. 

λ – součinitel tepelné vodivosti uvažované oceli [Wm
-1

K
-1

].  

Jak je možné vidět z obrázku 23, Grossmannův H-faktor nám může pomoci zvolit 

vhodné kalící médium, je však nutno počítat s tím, že faktor samotný je bez vyčíslení 

stupnice chemického složení uvažovaných ocelí značně nepřesný. Především díky 

nemožnosti predikovat vliv diference ochlazovacích rychlostí mezi povrchem a jádrem 

zpracovávané součásti na vznik vnitřních pnutí, nebo dokonce kalících trhlin. [22] 

Obr. 23  - Vliv Grossmannova H-faktoru na volbu kalícího média [22] 
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2.4.3. Nejpoužívanější kalící média pro kalení ocelí 

Voda – Je dvoufázovým kalícím médiem s hodnotou Grosssmannova H-faktoru 0,2-4 na 

základě teploty média při kalení, intenzitě víření a množství přísad. Nejčastěji se užívá při 

teplotách do 40 °C a střední intenzitě víření především pro kalení uhlíkových 

podeutektoidních ocelí s minimálními obsahy legujících prvků. [22] 

Výhody: 

 Nízká cena.  

 Vysoká intenzita kalení -  Možnost dosahovat velmi vysokých tvrdostí. 

Nevýhody:  

 Senzitivita kalící intenzity v závislosti na teplotě a intenzitě víření (Obr. 24).  

 Nulová antikorozní ochrana – nutnost přidávat inhibitory koroze. 

 Prudké změny kalící intenzity při přídavku mýdla či soli. 

 Vznik vysokých napětí a deformací při kalení.  

 Velké výkyvy tvrdosti v závislosti na průřezu zpracovávané součásti. 

Jak vyplývá ze srovnání výhod a nevýhod, od používání vody, jakožto kalícího média se 

postupně upouští a je postupně nahrazována stabilnějšími médii. [22] 

Obr. 24  - Vliv teploty média na intenzitu kalení [23] 
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Kalící oleje – Jsou dvoufázovými kalícími médii s hodnotou Grosssmannova H-faktoru  

0,3-1 na základě teploty média při kalení, intenzitě víření a viskozitě. Nejčastěji se užívají 

při teplotách mezi 40-150 °C a střední intenzitě víření pro kalení celé škály ocelí pouze 

s vyjímkou vysokolegovaných jakostí, které je nutno kalit v plynných médiích, nebo 

nízkouhlíkových nízkolegovaných jakostí, které je naopak potřeba kalit v médiích s vyšší 

kalící intenzitou. [22] 

Výhody: 

 Velmi dobrá stabilita kalící intenzity v čase – dobrá způsobilost procesů. 

 Nízké riziko vzniku kalících trhlin (Obr. 25). 

 Velmi malá senzitivita kalící intenzity v závislosti na teplotě (Obr. 24).  

 Možnost použití jako kalícího média ve vakuových pecích. 

 Nejsou nutné inhibitory koroze. 

Nevýhody:  

 Při kalení vznikají olejové páry, kouř a saze – nutnost odsávání a filtrace. 

 Při vniknutí vody do oleje se prudce snižují teploty vzplanutí – riziko požáru. 

 Nutnost omývat zpracovávané součásti před popouštěním. 

 Malá možnost regulace kalící intenzity při používání jednoho produktu. 

 Po uplynutí životnosti je potřeba obsah lázně ekologicky zlikvidovat. 

 Vysoká cena. 

Oleje jsou poměrně rozšířeným kalícím prostředkem. Jejich hlavní nevýhodou jsou velmi 

vysoké finanční náklady na zařízení vyplývající z požárních a ekologických rizik. [22] 

 

 

Obr. 25  - Kalící křivky různých médií [22] 
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Kalící soli – Jednofázová kalící média s hodnotou Grosssmannova H-faktoru 0,3-1 na 

základě teploty média při kalení a složení. Jedná se nejčastěji o roztavenou směs dusitanů a 

dusičnanů. Nejčastěji se užívají při teplotách mezi 140-400 °C pro lomené nebo izotermické 

kalení. [22] 

Výhody: 

 Dobrá stabilita kalící intenzity v čase – dobrá způsobilost procesů. 

 Nízké riziko vzniku kalících trhlin. 

 Solné lázně nejsou náročné na provoz. 

 Použitý obsah lázně lze částečně regenerovat. 

Nevýhody:  

 Výpary ze solných lázní jsou zdraví škodlivé – nutnost odsávání. 

 Z důvodu degradace je nutné pravidelně měnit kalící nádoby.  

 Nutnost omývat zpracovávané součásti před popouštěním. 

 Nutnost ekologické likvidace použitého obsahu lázně. 

 Poměrně nízká kalící intenzita (Obr. 25). 

 Vysoká cena. 

Kalící soli jsou používány především pro zpracování speciálních jakostí. Jejich hlavní 

nevýhodou je jejich ekologická závadnost a nízká kalící intenzita. [22] 
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Kalící plyny – Jednofázová kalící média s hodnotou Grosssmannova H-faktoru 0,05-0,3 na 

základě použitého média, použitém tlaku a druhu plynu. Jedná se o tři plyny – argon, helium 

a nejčastěji užívaný dusík.  Nejčastěji se užívají při pokojových teplotách, ale vyjímkou není 

ani kalení plynem o teplotách až -150 °C a následné kryogenní zpracování. [22] 

Výhody: 

 Velmi dobrá stabilita kalící intenzity v čase – dobrá způsobilost procesů. 

 Nízké riziko vzniku kalících trhlin. 

 Při použití ve vakuových pecích, je eliminována oxidace a oduhličení. 

 Možnost kompletního zpracování včetně popuštění bez nutnosti převozu 

vsázky. 

Nevýhody:  

 Velmi vysoké pořizovací i provozní náklady. 

 Z důvodu degradace je nutné pravidelně měnit kalící nádoby.  

 Velmi nízká kalící intenzita regulovatelná pouze použitým tlakem (Obr. 26) 

Použití kalicích plynů má díky velmi vysokým nákladům smysl pouze u nástrojových a 

speciálních ocelí. [22] 

 

Obr. 26  - Závislost součinitele přestupu tepla a tlaku kalících plynů [22] 
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Kalící polymery – Dvoufázová kalící média s hodnotou Grosssmannova H-faktoru 0,2-3 na 

základě použitého média, jeho koncentraci, intenzitě víření a teplotě. Koncentrované kalící 

polymery jsou směsí vody, samotného polymeru, inhibitorů koroze a různých aditiv. Před 

použitím se tento koncentrát míchá s demineralizovanou vodou do koncentrace 5-30 %.   

Nejčastěji se užívají při teplotách okolo 40 °C pro kalení celé škály jakostí s vyjímkou 

vysokolegovaných ocelí, které je nutné kalit v plynných médiích. Nejpoužívanějšími druhy 

jsou přípravky na bázi PVP (polyvinylpyrrolidonu) pro objemové kalení a PAG 

(polyalkylenglykolu) pro povrchové a objemové kalení. [22] 

Výhody: 

 Dobrá stabilita kalící intenzity v čase – dobrá způsobilost procesů. 

 Relativně nízké riziko vzniku kalících trhlin. 

 Ekologicky nezávadné – likvidují se pouze termickým rozkladem. 

 Není nutný oplach po kalení – zbytky se termicky rozloží. 

 Díky inhibitorům koroze lze použít lázně z konstrukční oceli. 

 Možnost velkého rozsahu kalících intenzit u jednoho produktu. 

 Nízké pořizovací i provozní náklady. 

Nevýhody:  

 Díky riziku bakteriální nákazy je nutná kontrola pH a bakterií. 

 Z důvodu termického stárnutí je nutná pravidelná kontrola kalící křivky. 

 Kvůli odparu vody je nutné hlídat koncentraci pomocí viskozity. 

 Také je nutné pravidelně hlídat antikorozní ochranu. 

 Senzitivita kalící intenzity na změny teploty. 

Kalící polymery jsou oproti ostatním médiím výhodné především díky tomu, že je možné na 

základě potřeby regulovat jejich koncentraci a tím i kalící intenzitu. Oproti vodě je zde 

omezena rychlost ochlazování v oblasti martenzitické přeměny, čímž se snižuje riziko 

vzniku trhlin. Nevýhodou je potřeba pravidelné kontroly vůbec nejvyššího počtu veličin ze 

všech kalících médií. Přesto se polymery v posledních letech staly jedním z nejoblíbenějších 

kalících prostředků pro masovou produkci. [22] 
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2.4.4. Popouštění  

Ocel, zakalená technologií přímého či lomeného kalení bývá sice velmi tvrdá, nicméně 

mívá vysokou úroveň zbytkových vnitřních pnutí, které mají vliv na její houževnatost. 

Úroveň pnutí může být tak vysoká, že pokud bychom ocel dále nezpracovali popuštěním, 

došlo by k překonání meze pevnosti a vzniku napěťových trhlin na povrchu zpracovávané 

součásti. Dalším negativním jevem zakalené struktury je velmi nízká houževnatost. 

Z hlediska popouštěcích teplot existuje nízkoteplotní popouštění při teplotách 100-300 °C a 

vysokoteplotní popouštění při teplotách 400-650 °C.  Oblast teplot mezi 300-400 °C se 

nepoužívá z důvodu rizika vzniku popouštěcí křehkosti. U většiny aplikací bývá z důvodu 

vyšší houževnatosti předepsáno a voleno popouštění vysokoteplotní, kdy se původní 

tetragonální martenzit postupně rozpadá na martenzit kubický a dále na směs karbidů ve 

feritu, označovanou také jako sorbit. Sorbitická struktura vyniká nízkou úrovni vnitřních 

pnutí, velmi vysokou houževnatostí při zachování relativně vysoké tvrdosti a pevnosti. 

Jak již bylo naznačeno, po popuštění dochází ke změně tvrdosti zpracovávané 

součásti, přičemž u vysokoteplotního popouštění s rostoucí teplotu je tento rozdíl velmi 

markantní. Z důvodu potřeby predikce těchto změn vznikají různé experimentálně zjištěné 

vztahy mezi tvrdostí po kalení a výslednou tvrdostí po popuštění. Jako jeden z mnoha zde 

uvádím vztah pro vysokoteplotní popuštění nízkolegovaných ocelí dle Spiese: [22] 

                                                                                                                  

Kde: 

HB – Výsledná tvrdost po popuštění [HB]. 

Hh – Tvrdost po kalení [HRC]. 

C, Si, Mn, Cr, Mo, V – obsah jednotlivých chemických prvků v oceli [%]. 

Tt – popouštěcí teplota [°C] 

Rozsah platnosti: 

Hh=> 20-65 HRC; Tt=> 500-600 °C; C=> 0,2-0,54 %; Si=> 0,17-1,4 %;  

Mn=> 0,5-1,9 %; Cr=> 0,03-1,2 % [22] 
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Jak je zřejmé, tento a další vztahy mají velmi omezenou platnost, proto se velmi často 

stává, že si technologové jednotlivých provozů na základě dlouhodobě dosahovaných 

výsledků vytvářejí vlastní vztahy pro každou ze zpracovávaných jakostí materiálu. Pro 

jednotlivé jakosti bývají také v technických listech uváděny popouštěcí křivky, které udávají 

závislost výsledné tvrdosti nebo pevnosti referenčního vzorku v závislosti na teplotě 

popouštění pro jednotlivé kalící teploty (Obr. 27). [22] 

Obr. 27  - Popouštěcí křivka oceli 42CrMo(S)4 [24] 



29 

  

2.5. Zjišťování a analýza ochlazovacích křivek kalících médií 

Zjišťování a analýza kalících křivek se dnes provádí na základě mezinárodních 

standardů ISO 9950 pro kalící oleje a ASTM D 6482 pro kalící polymery. Tyto standardy se 

shodují v požadavcích na konstrukci zařízení pro zjišťování kalících křivek včetně měřící 

sondy. Jak je možné vidět z obrázku 28, měřící sonda sestává z válečku, do nějž je vložen 

termočlánek s výstupem do vzorkovací jednotky.  Data jsou tedy měřena v určité hloubce od 

povrchu, čímž jsou eliminovány náhlé výkyvy naměřených hodnot. [25] 

Analýza samotných kalících křivek spočívá především v jejich porovnání s křivkami 

dodanými výrobcem, nebo zjištěnými na novém přípravku. Jak je vidět z obrázku 29, nejde 

o jednu, nýbrž dvě křivky. První křivka zobrazuje závislost teploty na čase, druhá potom 

závislost rychlosti ochlazování na teplotě, kde lze u dvoufázových médií rozlišit jednotlivé 

fáze kalení. Ihned po vložení sondy do kalícího média je sonda obklopena spojitou vrstvou 

parního polštáře, kdy rychlosti ochlazování zpravidla nepřesáhnou 40 °C/s (Obr. 29a). Tato 

vrstva je však vlivem víření kalícího média a klesající teploty při určité teplotě protržena 

(Obr. 29c) a nastává druhá fáze kalení, fáze varu, kdy rychlost ochlazování prudce vzrůstá 

až do dosažení maxima (Obr. 29c). Je žádoucí co nejrychlejší nástup této fáze a výskyt 

maxima v oblasti teplot perlitického nosu zpracovávaného materiálu. Následuje opět prudký 

pokles ochlazovacích rychlostí až k rychlostem okolo 20 °C/ s, kde nastává zlom a pokles 

ochlazovacích rychlostí zvolní (Obr. 29d). Tento lom označujeme jako počátek poslední 

fáze kalení, konvekční fáze, kdy je především nutné, aby tato fáze začala ještě před 

překonáním křivky počátku martenzitické transformace zpracovávané oceli. Včasný počátek 

konvekční fáze umožní vyrovnání teplot v průřezu zpracovávané součásti a tím 

minimalizuje pnutí při následné transformaci přechlazeného austenitu na martenzit. [8] 

Obr. 28  - Sonda přístroje IFV Smartquench [25] 
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Obr. 29  - Jednotlivé fáze kalení dle kalící křivky [8] 
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2.6. Ocel 42CrMo(S)4 

Jedná se o podeutektoidní ocel legovanou chromem, manganem a molybdenem. 

V Evropě je zpravidla k dostání vyrobená dle normy EN 10083-3, kde je definován její 

způsob výroby, chemické složení, rozsahy povolených teplot tepelného zpracování a rozsahy 

dosahovaných mechanických vlastností při různých typech tepelného zpracování  

(Tabulka 1 a 2). Původní provedení oceli 42CrMo4 s obsahem síry do 0,035 % je dnes 

doplněno provedením 42CrMoS4 s obsahem síry 0,02-0,04 %. 

 Ocel se používá na namáhané díly podvozků automobilů, převodovek, hydromotorů. 

Díky přísadě molybdenu není náchylná k popouštěcí křehkosti. Do průměrů 100 mm lze 

docílit pevností okolo 1000 MPa po kalení a vysokoteplotním popuštění. Teplota Ms se 

uvádí okolo 300 °C. V případě potřeby je ocel zpracovatelná na střihatelnost za studena. 

[24] 

 

 

Tabulka 1 – Chemické složení oceli 42CrMo4 

 C Si Mn P S  Cr Mo 

 Tavbové [%] 
0,38-

0,45 

max. 

0,4 

0,6-

0,9 

max. 

0,025 

max. 

0,035 

0,9-

1,2 

0,15-

0,3 

Výrobek [%] 
0,36-

0,47 

max. 

0,43 

0,56-

0,94 

max. 

0,03 

max. 

0,04 

0,85-

1,25 

0,12-

0,33 

Tabulka 2 – Mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4 ve stavu zušlechtěném 

Průřez materiálu 

[mm] 

Re min. 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A min. 

[%] 

Z min. 

[%] 

KV20  

min. [J] 

d≤16  900 1100-1300 10 40  

16<d≤40 750 1000-1200 11 45 35 

40<d≤100 650 900-1100 12 50 35 

100<d≤160 550 800-950 13 50 35 

160<d≤250 500 750-900 14 55 35 
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3. CÍLE PRÁCE A POPIS EXPERIMENTU 

Cílem práce je kvantifikovat vliv volby kalícího média při kalení nízkolegovaných 

ocelí, což s sebou nese přínos v podobě možnosti zvýšení stability procesu.  Především při 

výpadcích a přetížení výrobních zařízení je totiž nutné zajistit tepelné zpracování 

v kooperaci jiné kalírny, která zpravidla pracuje s jinými kalícími médii. Proto je 

z praktického hlediska výhodné umět predikovat důsledky jejich vzájemné substituce, 

abychom dokázali stanovit, jaké s sebou tato změna nese riziko a zamezit vzniku 

neshodných výrobků. Především v oblasti automobilového průmyslu může totiž jedno 

takovéto selhání vést až k zastavení montážní linky, což by pro společnost našich rozměrů 

mohlo skončit katastrofou. 

3.1. Popis experimentu 

Experiment samotný sestával ze zjištění kalící křivky zkoumaného kalícího média a 

následujícího kalení vzorků výkovků a přířezů vstupního materiálu do tohoto média při 

stejných okrajových podmínkách a jeho popuštění. Tento proces se opakoval pro každé 

z použitých kalících médií. V dalším kroku jsem vzorky výkovků podrobil zkouškám dle 

předpisů pro daný typ oceli a vzorky přířezů podrobil rozborům tvrdosti v jádře. 

3.1.1. Použité vzorky výkovků a kalících médií 

Jak je zřejmé z tabulky 3 a obrázku 30, pro 

provedení experimentu jsem se rozhodl použít 

jeden výřez výkovku a jeden přířez hutního 

materiálu pro každý vzorek kalícího média. Celé 

výkovky nebyly využity primárně z důvodu rizika 

záměny se sériovou produkcí a sekundárně potom 

z důvodu lepší manipulace při vkládání do kalící 

lázně. Pro experiment byla zvolena jakost 

materiálu 42CrMo(S)4, která je nejčastěji 

zpracovávanou jakostí nízkolegovaných ocelí 

v naší kovárně a zároveň jakostí, u níž je proces 

tepelného zpracování nejvíce senzitivní.  Obr. 30  - Připravené vzorky  
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Tabulka 3 – Použité vzorky výkovků a přířezů 

 Výřez výkovku Přířez hutního materiálu 

Rozměry vzorků Cca 90x20x30 mm Ø30x30 mm 

Chemické složení T47088/ 2012 T58782/ 2013 

C 0,42 % 0,43 % 

Mn 0,78 % 0,81 % 

Si 0,29 % 0,29 % 

P 0,013 % 0,013 % 

S 0,014 % 0,014 % 

Cr 1,06 % 1,16 % 

Mo 0,176 % 0,191 % 

 

Vzorků kalících médií bylo použito celkem 

9, přičemž zde byly zastoupeny 3 kalící oleje a 3 

kalící polymery, každý ve dvou koncentracích. 

Polymer jsem vždy namíchal do požadované 

koncentrace pomocí odměrných válců, ale jak 

jsem však již uvedl výše, i u koncentrátů je 

z uvedených důvodů vždy převládající složkou 

voda. Vzhledem k tomu, že skladovací nádoby 

v prostorách naší kovárny nejsou dokonale 

hermeticky uzavřené, je vždy po namíchání ještě 

nutno zjistit skutečnou koncentraci pomocí měření 

viskozity. Já jsem ji zjišťoval pomocí 

Ubbelohdeho viskozimetru (Obr. 31). Mimo 

kalené vzorky jsem ponechal jeden vzorek ve 

stavu nezpracovaném a jeden vzorek ve stavu 

normalizačně žíhaném. Bližší specifikace 

jednotlivých vzorků je uvedena v tabulce 4. 

Obr. 31  - Ubbeloldeho viskozimetr 

[6] 
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Tabulka 4 – Použité vzorky kalících médií 

Název Typ Výrobce 
Koncentrace 

míchaná  

Koncentrace 

měřená  

Číslo 

vzorku 

TK150 Olej Paramo   0 

TK46 Olej Paramo   1 

Isorapid 277HM Olej Petrofer   2 

Feroquench 2000 Polymer Petrofer 10 % 11,7 % 3 

Feroquench 2000 Polymer Petrofer 15 % 16,1 % 4 

Aquatensid BW Polymer Petrofer 20 % 19,8 % 5 

Aquatensid BW Polymer Petrofer 25 % 25,5 % 6 

Aquacool VSL Polymer Petrofer 15 % 15,1 % 7 

Aquacool VSL Polymer Petrofer 20 % 19,3 % 8 

 Vzorek ponechán ve stavu nezpracovaném. 9 

 Vzorek podroben pouze normalizačnímu žíhání. 10 
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3.1.2. Zjištění kalících křivek 

Ke zjištění kalících křivek bylo použito zařízení IFV Smartquench, které využívá 

k analýze sondu sestávající z termočlánku typu K a tělesa sondy z Inconelu 600, do nějž je 

termočlánek vložen (Obr. 28). Data jsou snímána automaticky do sběrnice s frekvencí až 

100 Hz (Obr. 32), přičemž je možné nastavit 

teplotu počátku snímkování a jeho dobu. 

Nedílnou součástí zařízení je dále pec, ve které 

je odporovým ohřevem sonda zahřáta na teplotu 

až 875 °C (Obr. 33) a nádoby na různé typy 

kalících médií, plechová nádoba na testování 

kalících olejů a plastová kalící vana 

s regulovatelnou cirkulací pro testování kalících 

médií na bázi vody (Obr. 34). Samotná křivka se 

začíná vykreslovat od teploty, kterou si 

nastavíme, ideální je nastavit teplotu počátku snímání minimálně o 20 °C nižší, nežli je 

teplota ohřevu, kvůli eliminaci vlivu chladnutí při přesunu z pece do kalící vany. V tomto 

případě jsem volil teplotu počátku snímkování 850 °C a teplotu ohřevu 873 °C. Pro stabilitu 

výsledků je především u kalících médií na bázi vody 

nutné dodržet teplotu měřeného média v co nejužším 

rozmezí. Jak je vidět z tabulky 5, až na jeden z olejů se mi 

toto úspěšně podařilo. Získaná data byla po nasnímání 

exportována do software zařízení, který umožňuje 

vizualizaci křivky jako závislosti teploty na čase, včetně 

její první derivace dle času, tedy závislosti rychlosti 

ochlazování na čase. Z těchto dat lze potom snadno 

odvodit polohu jednotlivých fází kalení v závislosti na 

času a teplotě, v případě užití vhodného software také 

využít tato data pro simulaci procesu kalení. 

 

 

 

 

 

Obr. 32 – Sběrnice a měřící sonda 

Obr. 33 – Vzorkovací pec 
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Tabulka 5 – Parametry kalících médií a vzorků při experimentu 

Název 
Číslo 

vzorku 

Koncentrace 

měřená  

Teplota 

média 

Kalící teplota 

výkovek  

Kalící teplota 

přířez 

TK150 0  64,8 °C 845 °C 848 °C 

TK46 1  60,3 °C 842 °C 845 °C 

Isorapid 277HM 2  59,8 °C 840 °C 845 °C 

Feroquench 2000 3 11,7 % 40,3 °C 840 °C 850 °C 

Feroquench 2000 4 16,1 % 40,8 °C 847 °C 848 °C 

Aquatensid BW 5 19,8 % 39,5 °C 842 °C 842 °C 

Aquatensid BW 6 25,5 % 39,5 °C 844 °C 848 °C 

Aquacool VSL 7 15,1 % 40,8 °C 843 °C 845 °C 

Aquacool VSL 8 19,3 % 40,2 °C 848 °C 842 °C 

Obr. 34 – Měření kalící křivky polymeru (vlevo) a oleje (vpravo) 
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3.1.3. Zpracování vzorků výkovků 

Ideálním pro zpracování vzorků 

výkovků by byla austenitizace v laboratorní 

peci, kterou však bohužel zatím nemáme 

k dispozici, proto jsme austenitizaci 

provedli společně se vsázkou na teplotu  

880 °C po dobu 3 hodin (Obr. 35) a po 

vyjmutí kontrolovali teplotu pomocí 

optického jednopásmového pyrometru, 

dokud nedosáhla hodnoty 840-850 °C 

(Tabulka 5 a Obr. 36) a následně jsem 

vzorky zakalil do téže nádoby, ve které jsem předtím provedl zjištění kalící křivky. Výřezy 

výkovků jsem popouštěl při teplotě 580 °C po dobu 3 hodin, přířezy jsem nechal pouze ve 

stavu kaleném bez popouštění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 – Kontrola teploty před kalením (vlevo) a kalení vzorku (vpravo) 

Obr. 35 – Výjezd vsázky se vzorky z pece 
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3.1.4. Zkoušky provedené na vzorcích výkovku 

     Smyslem zkoušek u 

popuštěných výřezů výkovků bylo 

posoudit klíčové vlastnosti ve vztahu 

na obecné požadavky zákazníků u 

použité jakosti. U každého ze vzorků 

proto bylo provedeno měření tvrdosti 

po kalení a po popuštění, tahová 

zkouška a zkouška vrubové 

houževnatosti (Obr. 37). Mimo 

mechanických zkoušek jsem provedl 

metalografické vyhodnocení pomocí 

inverzního metalografického mikroskopu 

Olympus GX51 (Obr. 38) a vzorky nechal 

prověřit na výskyt povrchových vad magnetickou 

práškovou metodou (Obr. 39). U přířezů bylo 

primárním účelem zjištění tvrdosti po kalení 

v určitém průřezu, což je popsáno níže. 

 

 

 

 

 Obr. 39 – Kontrola magnetickou práškovou metodou (magnetizace, aplikace, kontrola) 

Vzorek pro metalografické 

vyhodnocení 

Vzorek pro tahovou 

zkoušku a zkoušku 

vrubové houževnatosti 

Zbytek (vyřazen) 

Obr. 37 – Zkoušky provedené na výkovcích 

Místo 

měření 

HB5/750 

Obr. 38 – Mikroskop GX 51 
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3.1.5. Zkoušky provedené na vzorcích přířezů 

Vzorky přířezů byly stejně jako 

vzorky výkovků kaleny do stejné 

nádoby se stejným kalícím médiem, u 

kterého byla jen několik málo 

okamžiků předtím změřena kalící 

křivka.  

Jako srovnávaného parametru 

jsem využil vyhodnocení tvrdosti 

metodou HV10 a to jak na délku, tak 

na polovinu šířky vzorku rozříznutého 

v polovině délky a zataveného do 

polymerní směsi při teplotě 180 °C 

(Obr. 40 a 42). Měření HV10 jsem u 

vzorků provedl na přístroji Durascan 

70, který po zadání oblasti měření 

dokáže pracovat v plně automatickém 

režimu (Obr. 41 a 42). Důvodem bylo 

především zjištění homogenity 

prokalení do jádra vzorku. 

Dále jsem analyzoval výchozí 

mikrostrukturu u jednoho z přířezu 

před tepelným zpracováním a velikost 

původního austenitického zrna dle 

EN ISO 643 po jeho zakalení. 

 

 

 

 

 

Obr. 40 – Příprava vzorků přířezů 

Obr. 41 – Tvrdoměr Durascan 70 

Obr. 42 – Oblast měření tvrdosti na vzorcích 
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4. ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

Pro větší přehlednost uvádím u některých analýz vždy nejprve srovnání většiny 

dosažených výsledků zvlášť pro každý typ kalícího média a až následně srovnávám 

výsledky jednotlivých médií vzájemně mezi sebou. Pokud bych tak neučinil, především u 

grafů by mohl vyvstat problém s interpretací nebo dokonce dojít ke zkreslení zjištěných 

skutečností. 

4.1. Srovnání kalících křivek 

Jak je možné vidět z obrázku 43, výstupem měření kalící křivky média jsou vždy dvě 

křivky. Červená křivka zde prezentuje závislost teploty na čase, tedy rychlost ochlazování a 

platí pro ni stupnice hodnot na primární (spodní) ose y. Oranžová křivka je vyjádřením 

závislosti rychlosti ochlazování a teploty, platí tedy pro ni stupnice hodnot na sekundární 

(horní) ose y. Tato křivka je z technologického hlediska daleko průkaznější, neboť z ní lze 

jednoduše odečíst teploty počátků a konců jednotlivých fází kalení a konkrétní teploty a 

rychlosti ochlazování v těchto kritických bodech. Podrobnější vysvětlení jednotlivých fází 

kalení ve dvoufázovém kalícím médiu již bylo uvedeno v bodě 2.5. 

Obr. 43  - Interpretace obecné kalící křivky 
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4.1.1. Zjištěné křivky vzorků kalících olejů 

Z kalících křivek zkoumaných olejů (Obr. 44) vyplývá toto: 

 U kalícího oleje TK 150 došlo k poměrně rychlému odtržení souvislé parní 

obálky a dosažení vyhovující ochlazovací rychlosti ve fázi varu. Nevýhodou je 

nástup konvekční fáze až okolo 200 °C, tedy již hluboko v průběhu 

martenzitické transformace, což představuje riziko vzniku kalících vad.  

 Kalící olej TK 46 vykázal nejpomalejší odtržení parního polštáře a dosažení 

vyhovující rychlosti ochlazování ve fázi varu, konvekční fáze nastala při 

teplotě cca 260 °C, opět až po počátku martenzitické transformace. Přesto tuto 

křivku hodnotím jako nejpříznivější ze zkoumaných křivek olejů. 

 Kalící olej Isorapid 277 HM vykázal nejrychlejší odtržení souvislé parní 

obálky a vysoké rychlosti ochlazování ve fázi varu při počátku konvekční fáze 

při teplotě cca 350 °C. Komplikace lze očekávat díky vysokým maximálním 

ochlazovacím rychlostem, které mohou způsobit vznik vad u použité jakosti při 

existenci iniciátoru ve formě vady na výkovku. 

Obr. 44  - Srovnání kalících křivek použitých olejů 
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4.1.2. Zjištěné křivky u polymeru Feroquench 2000 

Z kalících křivek polymeru Feroquench 2000 při dvou koncentracích (Obr. 45) 

vyplývá toto: 

 U koncentrace 11,7 % došlo k okamžitému odtržení souvislého parního 

polštáře a rychlému dosažení poměrně vysoké ochlazovací rychlosti ve fázi 

varu. Konvekční fáze nastala při teplotě cca 330 °C, takže lehce nad teplotou 

počátku martenzitické transformace. Maximální ochlazovací rychlosti jsou 

opět příliš vysoké pro bezpečné zpracování výkovků zkoumané jakosti 

s iniciátory vad. 

 Koncentrace 16,1 % vykázala relativně rychlé odtržení parního polštáře a 

vyhovující rychlosti ochlazování ve fázi varu, konvekční fáze nastala při 

teplotě cca 350 °C. Tato křivka má zcela vyhovující průběh pro zpracování 

zkoumané jakosti materiálu. 

 

Obr. 45  - Srovnání kalících křivek polymeru Feroquench 2000 
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4.1.3. Zjištěné křivky u polymeru Aquatensid BW 

Z kalících křivek polymeru Aquatnesid BW při dvou koncentracích (Obr. 46) vyplývá 

toto: 

 U koncentrace 19,8 % došlo k okamžitému odtržení souvislého parního 

polštáře a rychlému dosažení velmi vysoké ochlazovací rychlosti ve fázi varu. 

Konvekční fáze nastala při teplotě cca 200 °C, takže hluboko pod teplotou 

počátku martenzitické transformace. Maximální ochlazovací rychlosti jsou 

příliš vysoké a počátek konvekční fáze příliš pozdní pro bezpečné zpracování 

výkovků zkoumané jakosti i bez iniciátorů vad, což se projevilo i při 

zpracování vzorků. 

 Koncentrace 25,5 % vykázala relativně rychlé odtržení parního polštáře, ale 

opět příliš vysoké rychlosti ochlazování ve fázi varu, konvekční fáze nastala 

při teplotě cca 240 °C. Maximální ochlazovací rychlosti jsou příliš vysoké a 

počátek konvekční fáze příliš pozdní pro bezpečné zpracování výkovků 

zkoumané jakosti s iniciátory vad. 

Obr. 46  - Srovnání kalících křivek polymeru Aquatensid BW 
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4.1.4. Zjištěné křivky u polymeru Aquacool VSL 

Z kalících křivek polymeru Aquacool VSL při dvou koncentracích (Obr. 47) vyplývá 

toto: 

 U obou koncentrací došlo k okamžitému odtržení souvislého parního polštáře a 

rychlému dosažení vysoké ochlazovací rychlosti ve fázi varu. Konvekční fáze 

nastala shodně při teplotě cca 300 °C, okolo teploty počátku martenzitické 

transformace. Maximální ochlazovací rychlosti jsou příliš vysoké a počátek 

konvekční fáze příliš pozdní pro bezpečné zpracování výkovků zkoumané 

jakosti s iniciátory vad. 

 

 

 

Obr. 47  - Srovnání kalících křivek polymeru Aquacool VSL 



45 

  

4.1.5. Kompletní srovnání změřených kalících křivek 

Nejvýhodnější ochlazovací křivky pro zpracovávání jakosti 42CrMo(S)4 vykázalo 

kalící médium Feroquench 2000 při koncentraci 16,8 %. Jako bezpečně použitelný hodnotím 

také kalící olej TK 46. Pokud by se jednalo o dílce 100 % kontrolované na výskyt 

povrchových vad po zušlechtění, lze použít také polymer Aquacool VSl v koncentraci  

19,3 %, polymer Feroquench 2000 při koncentraci 11,7 % a kalící olej Isorapid 277 HM. 

Ostatní zkoumaná média nemají své kalící křivky příznivé z hlediska rizika vzniku kalících 

vad (Obr. 48). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48  - Srovnání kalících křivek zkoumaných kalících médií 



46 

  

4.2. Srovnání výsledků zkoušek u vzorků výkovků 

Jak jsem již uvedl výše, u vzorků výkovků šlo především o dodržení požadavků 

zákazníka na daný výkovek ve stavu zušlechtěném, které jsou definovány rozmezím tvrdosti 

283-330 HB5/750, mezi pevnosti 900-1050 MPa, homogenní sorbitickou strukturou a dále 

obecnými požadavky na jakost 42CrMoS4 dle ČSN EN 10083-3 pro odpovídající průřez 

(Tabulka 2). Zkoušky jsou pro srovnání doplněny o výsledky pro díl po normalizačním 

žíhání. 

4.2.1. Dosažené mechanické vlastnosti  

Navzdory očekáváním byly téměř všechny výsledky dosažených mechanických 

vlastností zušlechtěných výkovků v souladu s požadavky zákazníka. Výjimku tvoří mez 

pevnosti Rm, která byla u několika vzorků překročena. Tento nedostatek je však snadno 

opravitelný aplikací vyšších popouštěcích teplot. Trochu nezvykle může působit nárazová 

práce místo vrubové houževnatosti, což je však dáno požadavky normy ČSN EN 10083-3. 

Křehký lom byl zaznamenán pouze u vzorku zpracovaného normalizačním žíháním. 

Tabulka 6 – Dosažené mechanické vlastnosti u vzorků výkovků 

Číslo 

vzorku 

Tvrdost 

po kalení 

[HB5/750] 

Tvrdost po 

popuštění 

[HB5/750] 

Rm 

[MPa]  

Rp0,2 

[MPa] 

A5 

[%]  

Z 

[%] 

KV20 

[J] 

0 485 321 1063 964 15,2 61,1 63 

1 530 324 1069 961 16 61,6 57 

2 488 313 994 851 15,6 61,6 60 

3 560 327 1056 950 15,2 61,4 60 

4 538 324 1069 964 16,4 61,6 68 

5 500 313 1050 940 14,8 61,6 65 

6 507 315 1044 936 13,2 61,6 68 

7 538 329 1064 958 14,4 61,3 62 

8 507 319 1080 969 16,4 63,7 67 

 Tvrdost [HB5/750] 
Rm 

[MPa] 

Rp0,2 

[MPa] 

A 

[%] 

Z 

[%] 

KV20 

[J] 

10 225 845 459 17,6 61,6 21 
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4.2.2. Dosažené mikrostruktury 

Obdobně jak tomu bylo u mechanických vlastností, také u mikrostruktur byla zjištěna 

shoda mezi všemi zušlechtěnými vzorky (Obr. 49), kdy je ve všech případech struktura 

tvořena velmi jemným homogenním sorbitem (Obr. 50). Mikrostruktura vzorku po 

normalizaci je tvořena feritem a lamelárním perlitem se zřetelným výskytem bainitu 

v tepelné ose výkovku (Obr. 50). 

 

 

 

 

 Obr. 49 – Srovnání mikrostruktury všech zušlechtěných vzorků 

Obr. 50 – Mikrostruktura zušlechtěného (vlevo) a normalizovaného (vpravo) vzorku 
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4.3. Srovnání výsledků zkoušek u vzorků přířezů 

Na obrázku 51 je možné vidět grafy výsledků provedené analýzy tvrdosti HV10. 

Nejlepší homogenity prokalení u skupiny kalících olejů bylo dosaženo pomocí oleje  

TK 150, u skupiny kalících polymerů potom u polymeru Aquacool VSL v obou použitých 

koncentracích a polymeru Aquatensid BW při koncentraci 25,5 %.  

Mikrostruktura přířezů před zpracováním je tvořena horním bainitem, jen v tepelné 

ose válcovaného materiálu byla nalezena středová strukturní nehomogenita tvořená 

deskovým martenzitem, její vliv však byl dle mého názoru austenitizačním ohřevem téměř 

eliminován. Střední průměr původního austenitického zrna byl zjištěn 20 μm (Obr. 52). 

Obr. 51 – Profily tvrdosti u vzorku kalených do olejů (vlevo) a polymerů (vpravo) 

Obr. 52 – Mikrostruktura přířezu (vlevo) a původní austenitické zrno (vpravo)  
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5. DISKUZE A ZÁVĚR 

V praktické části práce byly provedeny analýzy celkem devíti ochlazovacích křivek 

různých kalících médií. Do každého z použitých médií byly zakaleny dva vzorky z materiálu 

42CrMoS4, jeden vzorek přířezu hutního materiálu a jeden vzorek výkovků. U těchto 

vzorků byla provedena analýza klíčových vlastností s účelem zjistit možnosti jejich 

vzájemné substituce a vyhodnotit vliv průběhu kalící křivky na mechanické vlastnosti. 

5.1. Diskuze 

 Nejvhodnějším kalícím médiem se z hlediska dlouhodobé stability procesu 

kalení bez rizika vzniku kalících vad a při dodržení obecných požadavků 

zákazníka na zkoumanou jakost materiálu ukázal polymerní kalící prostředek 

Feroquench 2000 v koncentraci 16,8 % a kalící polymer TK 46. Při 

koncentraci 11,7 % vykazoval prostředek Feroquench 2000 již rizikovou 

maximální rychlost ochlazování, bez zjištění přínosu pro mechanické vlastnosti 

zpracovávané součásti. 

 Z hlediska homogenity prokalení v kombinaci s vhodným průběhem kalící 

křivky se jako nejlepší kalící médium ukázal polymer Aquacool VSL 

v koncentracích 15,1-19,3 %. Pro zpracovávanou jakost však jeho použití 

s sebou nese jisté riziko vzniku kalících vad, proto jej shledávám jako vhodné 

médium pro kalení ocelí méně náchylných k jejich vzniku. 

 Kalící polymer Aquatensid BW je díky velmi vysokým rychlostem 

ochlazování vhodný jako náhrada vody pro kalení nízkouhlíkových ocelí, při 

zpracování zkoumané jakosti však došlo ke vzniku kalících vad na jednom ze 

zpracovávaných vzorků bez předchozí iniciace jiným typem vady, takže tento 

prostředek nemohu pro zpracovávání zkoumané jakosti materiálu doporučit. 

 U všech zkoumaných kalících prostředků lze dosáhnout obecných požadavků 

na mechanické vlastnosti zkoumané jakosti ve smyslu EN 10083-3 při aplikaci 

vysokoteplotního popouštění na vhodné teploty.  
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5.2. Návrh dalšího postupu 

Dalším logickým krokem v oblasti analýzy vlivu ochlazovacích křivek kalících médií 

na mechanické vlastnosti je aplikace simulace procesu kalení metodou konečných prvků 

pomocí vhodného simulačního softwaru. Využití tohoto kroku však předpokládá přesné 

stanovení všech okrajových podmínek simulace. Například pro simulaci procesu kalení 

v programu TTT Steel je potřeba stanovit následující: 

 Chemické složení oceli – V mém případě je chemické složení přesně známo 

z atestu hutního materiálu dle ČSN EN 10204/ 3.1. 

 Velikost původního austenitického zrna – Analýza velikosti původního 

austenitického zrna byla u této práce provedena dle ČSN EN ISO 643. 

 Znalost součinitele přestupu tepla v závislosti na teplotě – Jak již bylo řečeno, 

přístrojem IFV Smartquench je možné zjistit ochlazovací křivku pouze v jádře 

sondy, v níž je umístěn měřící termočlánek. Stanovení závislosti součinitele 

přestupu tepla konvekcí je možné při dokoupení vyšší verze software, SQ 

Integra, který tuto závislost počítá metodou konečných prvků a následně 

získaná data inverzně ověřuje pomocí změřené kalící křivky. 

Výsledky provedeného experimentu jsou tedy použitelné jako okrajové podmínky pro 

simulaci procesu metodou konečných prvků, pouze je potřeba stanovit součinitel přestupu 

tepla z naměřených kalících křivek, což je záležitost dokoupení software zařízení IFV 

Smartquench. Simulací by bylo možné predikovat mechanické vlastnosti bez nutnosti 

provádění provozní zkoušky, což s sebou nese možnou úsporu nákladů. 
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