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ABSTRAKT  

V této práci jsou prezentovány výsledky studia mechanických vlastností 

kompozitních plechů z rozdílných ocelí vzniklých válcováním polotovarů o různém 

počtu vrstev, které jsou kombinací chromniklové austenitické nestabilizované oceli  

X5CrNi 18-10 (AISI 304, ČSN 17240) a nové experimentální nástrojové korozivzdorné 

oceli 55C15N.  

V práci je uvedena příprava oceli 55C15N od jejího tavení v elektrické indukční 

vakuové peci, válcování do plechů, zajištění tepelného zpracování na tvrdost 57 HRC. 

Dále pak popisuje přípravu sendvičů o počtu 3, 5 a 7 vrstev pomocí válcování a jejich 

mechanické vlastnosti po zakalení a popuštění. Rovněž je zhodnocena mikrostruktura a 

fraktografie lomů z mechanických zkoušek. 

 

KLÍČOVÉ SLOVA 

kompozitní ocelové plechy, nástrojová ocel, válcování, mechanické vlastnosti, 

mikrostruktura  

 

ABSTRACT 

In this work are presented the results of the study of the mechanical properties of 

the composite plates of different tool steels of various rolling semi-finished products 

resulting from the number of layers, which are a combination of a non-stabilised 

austenitic chromium-nickel steel X5CrNi 18-10 (AISI 304, ČSN 17240) and the new 

experimental stainless tool steel 55C15N. 

The work is a preparation of its 55C15N steel by smelting in an electric vacuum 

furnace, rolling into sheets, providing heat treatment to a hardness of 57 HRC. 

Furthermore, it describes the preparation of sandwiches with number 3, 5 and 7 layers 

by rolling, and their mechanical properties after hardening and tempering. It also 

evaluates the microstructure and fractography of fractures from mechanical tests. 
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1 Úvod 

Technologie zpracování kovů je z dochovaných záznamů a nálezů lidstvu známa 

již tisíce let. Po celou tu dobu se zdokonalovaly techniky zpracování materiálu i výroba 

nástrojů a zbraní. Ve světě jsou oblasti v kterých dokázali kováři zpracovat surovinu 

takovým způsobem, že se jim dokážeme vyrovnat až v dnešní době , respektive v 

posledních dekádách. A to jen díky moderním hutnickým pochodům, při kterých 

dokážeme vyrobit ocel s přesně stanoveným chemickým složením a dalším tvářením a 

tepelným zpracováním na vysoké technické úrovni. To vše za podpory vědy, výzkumu, 

praxe a mnoha přístrojů a zařízení. Když porovnáme současné vybavení a prostředky 

dávných mistrů, je to jako setkání Davida a Goliáše. 

Vědomosti, které jsem získal během studia mě utvrzují o širokém záběru 

metalurgie a mého studijního oboru. Roky,  kdy jsem naslouchal při přednáškách 

informacím o procesech od zahájení zpracování surovin až po finální produkty mě nutí 

k zamyšlení, jakým způsobem došli naši předci k takovým postupům při kterých 

dokázali tak úžasné věci jako je vícevrstvá či damasténská ocel. Díky moderním 

technologiím, například práškovou metalurgií dokážeme v dnešní době vyrobit 

materiály s lepšími mechanickými vlastnostmi. Přesto stále spousta lidí dává přednost 

nožům zrozeným v kovářské výhni. 

V této práci se zabývám výrobou kompozitních plechů z rozdílných 

nástrojových ocelí a jejich mechanickými vlastnostmi. Jedná se o dvě nerezové oceli z 

kterých byly zhotoveny tři, pěti a sedmivrstvé pakety, kdy tvrdší ocel je vždy ve středu. 

Pro tuto práci je využita nově vzniklá nástrojová ocel, pro kterou byla inspirací mezi 

nožíři velice uznávaná a oblíbená ocel  14C28N firmy Sandvik. Druhá z paketu je 

houževnatější chromniklová austenitická nestabilizovaná ocel nově značená dle ČSN 

10088-1 1.4301 ( X5CrNi 18-10 ) staré označení AISI 304, ČSN 17240. Nově vniklá 

ocel s pracovním názvem 55C15N byla odlita ve firmě COMTEST FTH a.s. Dobřany. 

Zde také proběhla veškerá praktická část této práce. 
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2 Cíl práce 

V této práci je zpracováno téma: Příprava kompozitních plechů z rozdílných 

nástrojových ocelí a jejich mechanické vlastnosti. Po konzultaci s vedoucím práce a 

konzultantem práce bylo určeno, že půjde o kombinaci ocelí s rozdílnými 

mechanickými vlastnostmi. Tím se myslí kombinace oceli s vysokou pevností a nízkou 

tažností, to odpovídá nástrojové oceli po zušlechtění. Druhou ocelí pak má být ocel 

s velkou tažností a menší pevností. Aby byla zachována stejná skupina ocelí, půjde o 

kombinaci korozivzdorných ocelí. 

 Zpracována bude nově odlita ocel 55C15N, která je inspirována nožířskou ocelí 

Sandvik 14C28N. Druhá ocel je chromniklová austenitická nestabilizovaná ocel, nově 

značená dle ČSN 10088-1 1.4301 (X5CrNi 18-10), staré označení AISI 304, ČSN 

17240.   

Dále budou porovnány mechanické vlastnosti při stejném tepelném zpracování 

plechu z oceli 55C15N, oceli AISI 304 a paketu ze tří, pěti a sedmi vrstev uvedených 

ocelí. K těmto účelům budou zhotoveny vzorky pro tahové zkoušky a vzorky pro 

zkoušku rázem o průřezu 3x4 mm (miniSharpy).  
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3 Teoretická část  

3.1 Úvod do metalografie 

Metalografie je nauka o makrostruktuře kovů a jejich vlastnostech. 

Makrostruktura a vnější vlastnosti kovových materiálů jsou ovšem projevem jejich 

mikrostruktury. Proto je pro pochopení základů metalografie nutný úvod do vnitřní 

stavby kovů. 

3.1.1 Vnitřní stavba kovů 

Pro kovy je charakteristická kovová chemická vazba s volně pohyblivými 

elektrony ve valenční sféře, tvořícími tzv. elektronový mrak. Tento druh vazby dává 

kovům jejich typické fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti: velkou tepelnou 

a elektrickou vodivost, plasticitu a houževnatost. 

Atomy kovů jsou uspořádány v krystalové mřížce, složené z elementárních 

buněk. Nejčastěji se u kovů vyskytují buňky krychlové, čtverečné, kosočtverečné a 

šesterečné. Rozměry buněk jsou řádově 10
-7

 mm. 

Mřížky a buňky jsou znázorňovány geometrickými tvary složenými z úseček 

spojujících základní polohy atomů. Rozměry buněk jsou řádově 10
-7

 mm. Atomy jsou 

ve skutečnosti v pohybu a kolem své základní polohy kmitají. Velikost výkmitu ze 

základní polohy je závislá na teplotě kovu. Přiváděním tepla se zvyšuje kinetická 

energie atomů a při tavení se atomy ze své základní polohy zcela uvolní. 

Skutečný tvar mřížky a buňky ovšem neodpovídá znázornění na obrázku č.1. 

Nepravidelnosti v mřížkách se nazývají mřížkovými poruchami. Ty mohou být bodové, 

kdy v některém místě atom chybí nebo přebývá, nebo čárové, které se označují jako 

dislokace, kdy v mřížce chybí nebo přebývá část vrstvy atomů. 

Některé kovy, například železo, vykazují schopnost krystalizovat ve více 

alotropických modifikacích. Tyto modifikace se navzájem odlišují rozdílnou 

krystalickou stavbou a z toho vyplývají i rozdílné fyzikální vlastnosti. Modifikace 

železa se označují indexy s písmeny řecké abecedy. 

Krychlovou prostorově středěnou (BCC), jinak kubickou stereocentrickou buňku 

mají například Fe, ,  (železo modifikací , , ),  Cr (chrom), W (wolfram). Navenek 

se tyto kovy jeví jako málo plastické látky. 
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Krychlovou plošně středěnou (FCC), jinak kubickou planicentrickou buňku mají 

například Fe (železo modifikace , Obr. 1), Ag (stříbro), Au (zlato), Pt (platina), Cu 

(měď), Pb (olovo). Navenek se tyto kovy jeví jako velmi plastické. 

  

Obr. 1 Plošně centrovaná kubická mřížka (vlevo) a prostorově centrovaná kubická 

mřížka (vpravo) 

Šesterečnou buňku mají například Zn (zinek), Cd (kadmium), Mg (hořčík), Be 

(beryllium), Ti (titan), Co (kobalt). 

3.1.2 Tepelné zpracování oceli pomoci kalení 

Účelem kalení je zvýšení tvrdosti oceli. Tohoto cíle je možno dosáhnout i jinými 

způsoby tepelného a mechanického zpracování. Kalení je způsobem nejčastějším. 

Principem kalení je převedení perlitické nebo perliticko-feritické struktury na 

strukturu martenzitickou nebo bainitickou. Z toho vyplývá, že kalitelné jsou oceli, které 

obsahující alespoň 0,3 % C (viz Obr. 2). U ocelí s obsahem uhlíku menším se vytváří 

jen malé množství martensitu, které se v tvrdosti finální struktury výrazně neprojeví. 

Martensit je přesycený tuhý roztok uhlíku v železe (alfa).  Z tohoto důvodu jsou oceli 

s obsahem uhlíku nižším než 0,2 % označovány jako nekalitelné. 

 

Obr. 2 Graf závislosti tvrdosti na obsahu uhlíku 
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Postup kalení je stejně jako ostatní způsoby tepelného zpracování složen z fáze 

ohřevu, prohřátí a ochlazení. Výše ohřívací teploty pro kalení vyplývá požadavku 

zvýšení tvrdosti materiálu a v rovnovážném diagramu je pásmo teplot ohřevu pro kalení 

vyznačeno. Pokud by u ocelí podeutektoidních teplota ohřevu byla v oblasti přechodu 

austenitu na ferit (a + f), změnil by se při ochlazení austenit na martensit, ale ferit by 

žádnou přeměnu neprodělal, takže bychom získali pouze směs tvrdého martensitu a 

měkkého feritu. Z tohoto důvodu je nutno ohřát materiál až do oblasti austenitu a poté 

získáme samý martensit. Naopak u ocelí nadeutektoidních je vhodné ohřát ocel pouze 

do oblasti přechodu austenitu na sekundární cementit (a + sc), takže po ochlazení 

dostaneme směs tvrdého martensitu a ještě tvrdšího cementitu.  

Při ohřevu vyšším, to jest do pásma austenitu, bychom s vyššími náklady na 

ohřev získali jen martensit, což je struktura s nižší tvrdostí. 

Ochlazení oceli po jejím ohřevu musí být dostatečně rychlé, aby došlo k 

přeměně austenitu na martensit. Při rychlém ochlazování také dochází ke značnému 

rozdílu teplot na povrchu a uvnitř materiálu což se projeví vznikem vnitřního pnutí. To 

může způsobit porušení soudržnosti materiálu, proto je snahou používat jen 

bezpodmínečně nutnou ochlazovací rychlost.  Z toho vyplývá, že nejvhodnější rychlostí 

ochlazení by byla martensitická horní kritická rychlost (viz Obr. 3). Protože její 

dodržení je v praxi obtížné, je skutečně používaná rychlost mírně vyšší. 

 

Obr. 3 Obecný diagram ARA a křivky Ms, Mf 

Jak již bylo výše uvedeno, závisí poloha křivek v diagramech IRA a ARA na 

obsahu legujících prvků. Legující prvky zvyšují prokalitelnost ocelí. Výjimku tvoří 
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kobalt.  Proto u legovaných ocelí k zakalení stačí nižší rychlosti ochlazování než u ocelí 

uhlíkových. Rychlost ochlazování se reguluje volbou prostředí, v kterém dochází k 

ochlazování. Podle ochlazovací schopnosti je možno chladicí prostředí seřadit od 

nejprudšího k nejmírnějšímu: vodní sprcha, proudící voda, klidná voda (ta může mít 

různou teplotou), voda s přísadou oleje nebo mýdla, rostlinné nebo minerální oleje (tak 

jako u vody s různou teplotou), roztavené soli, roztavené kovy, proudící vzduch, klidný 

vzduch. Oceli, u kterých dochází k zakalení na vzduchu se nazývají samokalitelné. 

3.1.2.1 Martensitické kalení 

Ochlazuje se přímo z teploty bodu a (podle Obr. 4) v jediném prostředí, 

nejčastěji ve vodě. Přechod přes teploty Ms a Mf, je velmi prudký a proto dochází ke 

vzniku velkého vnitřního pnutí. Z tohoto důvodu se tento způsob používá pouze při 

nenáročných požadavcích a pro jednoduché součásti.  

 

Obr. 4 Různé možnosti martenzitického kalení 

Průběh lomeného kalení.  

 Z teploty bodu a se ochlazuje nejdříve prudce jako v předchozím případě, aby 

nedošlo ke vzniku perlitu. Při dosažení teploty těsně nad Ms se kalený předmět z 

prvního prostředí vyjme a vloží do prostředí s nižší ochlazovací schopností, například 

do oleje. Přechod přes teploty Ms a Mf je tedy pozvolnější a napětí vniklé tímto 

způsobem menší.   

Průběh termálního kalení.  

První fáze ochlazování je stejná jako v předchozích případech, poté při dosažení 

teploty bodu b se předmět vloží do prostředí, jehož teplota je udržována těsně nad Ms, 

například do lázně z roztavených solí. Zde se součást ponechá po určitou dobu, přičemž 
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dochází k částečnému vyrovnání teplot na jejím povrchu a uvnitř. Před okamžikem, kdy 

by začala přeměna austenitu na bainit se předmět ze solné lázně vyjme a ochladí se na 

vzduchu pod teploty martensitické přeměny. Účelem tohoto složitějšího postupu, který 

se užívá u náročnějších výrobků včetně nástrojů, je ještě více zamezit nebezpečí vzniku 

vnitřního pnutí. Kalení se zmrazováním se užívá u ocelí, které mají teplotu ukončení 

martensitické přeměny (Mf) pod 0 °C. Při kalení do běžných prostředí by u nich nebyla 

martensitická přeměna ukončena a materiál by tedy nebyl zakalen dostatečně. 

Příkladem jsou nadeutektoidní oceli. Nejdříve se provádí ochlazování ve vodě a potom 

se zmrazuje v prostředí s nízkou teplotou, například v kapaném dusíku. Tento postup je 

poměrně nákladný. Používá se u nerezavějících ocelí, například u drahých kuchyňských 

nožů. 

3.1.2.2 Bainitické kalení 

Bainit, je zvláštní formou perlitu vznikající při přeměně austenitu pod nosem 

křivek v diagramu IRA (ARA). Má vynikající vlastnosti. Jeho tvrdost se blíží tvrdosti 

martensitu, ale na rozdíl od něj je bainit velice houževnatý. Proto není třeba bainiticky 

kalené oceli na rozdíl od martensiticky kalených ocelí za účelem snížení křehkosti 

popouštět. 

Při izotermickém bainitickém kalení se materiál ochladí dostatečně rychle do 

solné nebo kovové lázně na teplotu odpovídající bodu b, tedy pod nos křivky. V této 

lázni se předmět ponechá tak dlouho, až se austenit přemění na bainit, poté se předmět z 

lázně vyjme a nechá dochladit na vzduchu. 

U slitinových ocelí, které v důsledku obsahu legujících prvků mají v diagramech 

IRA (ARA) zřetelně oddělenou část bainickou od části perlitické je možno provést 

bainitické kalení nepřetržitým procesem. Podle rychlosti ochlazování je výslednou 

strukturou buď samý bainit, kde je rychlost ochlazování podle čáry I, nebo směs bainitu 

s martensitem,kde je rychlost ochlazování podle čáry II. V prvním případě není třeba 

oceli po kalení popouštět, ve druhém případě je třeba ocel popouštět. 

3.1.3 Popouštění ocelí 

Cílem popouštění je snížit křehkost ocelí vzniklou při martensitickém kalení. 

Popouštění je založeno na částečné přeměně struktury materiálu při teplotách mezi 150 

a 400 °C.  Nepříjemným důsledkem spojeným s popouštěním je pokles tvrdosti 

zakaleného materiálu.  
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Při popouštěcích teplotách do 180 °C se tetragonální martensit mění na martensit 

kubický. Snížení křehkosti je výrazné, avšak tvrdost se zmenšuje jen nepatrně. 

Podstatně se sníží vnitřní pnutí uvnitř materiálu. Tento postup se uskutečňuje vyvařením 

zakalených výrobků v oleji. Při popouštění za teplot mezi 180 a 300 °C dochází k 

rozpadu zbytkového austenitu na bainit. Snížení křehkosti je vyšší než v předchozím 

případě, ale vyšší je i pokles tvrdosti. Při popouštění za teplot mezi 300 a 400 °C 

dochází k úplnému rozpadu martensitu na velmi jemnou feritickou strukturu s 

globulárním cementitem. Jehlicovitý tvar feritických zrn se zachovává. Ovšem křehkost 

i tvrdost se snižují podstatně. Popouštění za teplot nad 400 °C způsobuje narůst 

cementitových globulí a jehlicovitá struktura mizí. Vznikne velmi pevná a houževnatá 

struktura, které se říká sorbit, což je zvláštní forma perlitu. 

3.2 Mechanické zkoušky 

3.2.1 Zkoušky rázem  

Těmito zkouškami je zjišťována houževnatost materiálu při náhlém zatížení. 

V zásadě je možno provádět rázové zkoušky tahem, tlakem, smykem či krutem, přesto 

nejvhodnější a proto nejčastější jsou rázové zkoušky ohybem.  

 

Obr. 5 Schéma rázové zkoušky 

Zkušebním zařízením je tzv. Charpyho kladivo. Zkušebním vzorkem je tyč 

předepsaných rozměrů dle normy. Pro křehké materiály se užívá jednoduchých tyčí. 

Vzorky z houževnatých materiálů, které by při jednoduchém tvaru nepraskly, se opatřují 

vrubem. Vzdálenost podpěr je 40 mm. Na začátku zkoušky je kladivo umístěno do jeho 

horní polohy. Na podpěry se položí zkušební vzorek a poté se kladivo uvolní. Polohová 

energie kladiva se mění v kinetickou. V nejnižším místě své dráhy kladivo udeří do 

vzorku (Obr. 5). Část kinetické energie se spotřebuje na deformaci vzorku. Rozdíl 

polohových energií kladiva představuje práci potřebnou na přeražení vzorku.  
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Měřítkem houževnatosti materiálu je deformační práce přepočtená na jednotku 

plochy průřezu v místě nárazu kladiva. U houževnatých materiálů zkoušených vzorků 

opatřených vrubem platí pro tzv. vrubovou houževnatost  

𝑅 =
𝐴

𝑆𝑜
 (1) 

kde R (J.m
-2

) je vrubová houževnatost,  

S0 (m
2
) je plocha průřezu vzorku v místě vrubu,  

A (J) je deformační práce, která se určí ze vztahu 

𝐴 = 𝐺 ∗ ℎ (2) 

kde G (N) je tíha kladiva 

 h (m) je výškový rozdíl počáteční a konečné polohy kladiva. 

U křehkých materiálů probíhá zkouška obdobně. Vzorek však nemá vrub a proto 

se do vzorce pro výpočet tzv. rázové houževnatosti dosazuje plocha plného průřezu 

tyče. 

3.2.2 Zkoušky tvrdosti 

Tvrdost je definována jako odpor, který klade materiál proti vnikání cizího 

tělesa. Podle této definice jsou také prováděny základní zkoušky tvrdosti. Do povrchu 

zkoušeného materiálu se vtlačuje zkušební tělísko (kulička, kužel, jehlan) zhotovené 

z dostatečně tvrdého materiálu (kalená ocel, diamant, slinutý karbid), a podle velikosti 

vtisku zanechaného zkušebním tělískem v materiálu se posuzuje jeho tvrdost. Nejčastěji 

se provádí zkoušky podle Brinella, Rockwella a Vickerse. 

3.2.2.1 Zkouška podle Brinella 

Tvrdost zjišťovaná podle Brinella má základní označení HB. Zkušebním 

tělískem je u méně tvrdých materiálů ocelová kalená kulička, u tvrdších materiálů (nad 

HB = 400) kulička ze slinutých karbidů. Norma také určuje dobu zatížení podle 

charakteru zkoušeného materiálu. Měří se průměr vtisku, a to ve dvou vzájemně 

kolmých směrech, protože vtisk v důsledku deformace materiálu nemusí mít zcela 

pravidelně kruhový průmět. 
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3.2.2.2 Zkouška podle Rockwella 

Tvrdost zjišťovaná podle Rockwella má základní označení HR. Zkušebním 

tělískem je u tvrdých materiálů diamantový kužel s vrcholovým úhlem 120°, u měkkých 

materiálů kulička z kalené oceli o průměru 1/16“, to jest 1,587 mm. Při použití kužele je 

výsledek zkoušky označen HRC (cone = kužel), při použití kuličky HRB (ball = koule).  

Měřeným údajem je hloubka vtisku. Při zjišťování tvrdosti tenkých povrchových vrstev 

nebo křehkých materiálů se užívá celkového zatížení pouze 600 N. Takto zjištěná 

tvrdost se označuje HRA. Rockwellova zkouška má široké uplatnění. Je rychlá, vhodná 

i pro velmi tvrdé materiály, a jelikož zanechává nepatrné stopy je použitelná také pro 

tenké součásti a vrstvy. 

3.2.2.3 Zkouška podle Vickerse 

Tvrdost zjišťovaná podle Vickerse má základní označení HV. Zkušebním 

tělískem je diamantový hrot ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu o vrcholovém 

úhlu 136°. Tento úhel byl zvolen na základě experimentů proto, že při něm zjištěná 

tvrdost prakticky nezávisí na zatěžující síle a u běžných materiálů se jen málo liší od 

tvrdosti zjištěné podle Brinella.  

Vzhledem k velmi malým rozměrům vtisku se měření délky úhlopříček (viz. 

Obr. 6) provádí pomocí optického zvětšení. Měřítkem tvrdosti je poměr zatěžující síly 

k ploše vtisku, tj. k povrchu jehlanovitého důlku. Vickersova zkouška má nejširší 

použití.  

 

Obr. 6 Schéma zkoušky podle Vickerse 
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3.2.3 Zkouška pevnosti v tahu 

Tato zkouška má ze všech statických mechanických zkoušek největší význam a 

je z tohoto důvodu pokládána za základní zkoušku každého materiálu. 

Zkušebním vzorkem je válcová nebo plochá tyč, jejíž konce jsou většinou 

zesíleny a vhodným způsobem upraveny pro uchycení v čelistech zkušebního stroje. 

Válcové tyče jsou používány přednostně, ploché tyče se zhotovují pouze při zkoušení 

materiálu ve tvaru tenkých plechů a pásů, ze kterých není možno zhotovit válcovou 

zkušební tyč.  

Tyče se upínají mezi čelisti zkušebního, tak zvaného trhacího, stroje. Zkušební 

vzorky jsou zatíženy dvěma stejně velkými silami, které působící tahem v podélné ose 

vzorku. Zatěžující síla se vyvozuje většinou hydraulicky, u menších strojů také 

mechanicky. Stroj je vybaven ukazatelem zatěžující síly a zařízením pro grafický 

záznam síly a deformace. Průměr válcové tyče se volí podle velikosti síly, kterou je 

schopen trhací stroj vyvodit. Nejčastěji bývá průměr vzorků 20 nebo 10 mm. Na tyči je 

ryskami vyznačena měřená délka l0. U válcových tyčí se volí se jako desetinásobek 

průměru nebo pětinásobek průměru: 

. (3) 

U plochých tyčí je měřená délka odvozena z válcové tyče stejného průřezu a 

vypočte se podle vzorce 

 u dlouhých tyčí (4) 

u krátkých tyčí (5) 

kde S0 je průřez tyče.  

Pro přesnější zjištění rozložení deformace v jednotlivých místech zkušební tyče 

je možno měřenou délku rozdělit ryskami s menší roztečí, například po deseti 

milimetrech. Záznamové zařízení trhacího stroje vytvoří diagram závislosti prostého 

prodloužení l zkušební tyče, vyjádřené vztahem 

, (6) 

kde l je délka měřené části tyče v daném okamžiku zkoušky, na zatěžující síle F.  
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Protože síla F a prosté prodloužení l jsou závislé na rozměrech zkušebního 

vzorku, je lepší posuzovat změřené výsledky pomocí poměrných hodnot, to jest napětí a 

poměrného prodloužení (Obr. 7).  

 

Obr. 7 Schéma průběhu pevnosti v závislosti na deformaci u tahové zkoušky 

 Pro určení skutečného napětí v libovolném okamžiku zkoušky by bylo třeba 

znát skutečnou plochu průřezu v tomto okamžiku. Tyč se totiž se zatěžováním nejen 

prodlužuje, ale také zužuje, její průřez se z původní hodnoty S0 zmenšuje. Zpočátku 

probíhá zúžení rovnoměrně v celé délce tyče. Později se v některém místě začne tyč 

zužovat výrazněji, než jinde. Tvoří se takzvaný krček, ve kterém později dojde 

k prasknutí tyče.  

3.2.4 Mechanické vlastnosti u kompozitních vícevrstvých ocelových materiálu 

 

Obr. 8 Mechanické vlastnosti při kombinaci dvou materiálů, podle [1] 

Rozbor problematiky zkoušení mechanických vlastností u složených kovových 

kompozitních materiálu je podán např. v [1]. Přehled jak se mění křivka napětí – 
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deformace podle objemu u dvousložkového kovového kompozitu je na Obr. 8. 

Speciální zkoušku ohybem v zápustce u kompozitních vícevrstvých kovových materiálu 

pak popisuje např. článek [2]. Rozbor podílů jednotlivých složek kompozitních 

kovových materiálu k dosažení optimální tažnosti při tahové zkoušce podává článek [3], 

který je však zaměřen především na slitiny mědi, hliníku, čisté železo a další kovové 

materiály. Speciální zkouška delaminace pro určení soudržnosti vrstev u dvouvrstvých 

kovových sendvičů je popsaná v [4]. Co se týče kombinace křehké a houževnaté oceli 

v kompozitním materiálu a zhodnocení fraktografie lomu může být inspirací pro tuto 

práci článek Inoue a kol. [5]. 

 

3.3 Způsoby spojování ocelových materiálů 

Aby se kovy mohly spojit, vyžaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké 

lokální teploty. Typ zdroje ohřevu označuje často svařovací metodu, např. svařování 

plamenem, obloukové svařování. Jedním z hlavních problémů při svařování je, že kovy 

reagují s atmosférou rychleji, když stoupá jejich teplota. Metoda, jak chránit horký kov 

před  atmosférou je druhým nejdůležitějším rozlišujícím znakem. Technika sahá 

od svařování pod tavidlem, které vytváří ochrannou strusku, až po svařování v ochranné 

atmosféře. Některé metody byly vyvinuty pro velmi konkrétní aplikace, zatímco jiné 

jsou flexibilní a pokrývají široký sortiment svářečských prací. Následující výčtu budou 

uvedeny metody, při nichž nedochází ke spojení pomocí přídavného taveného kovu. 

3.3.1 Svařování třením 

Třecí svařování využívá tepelné energie vzniklá při tření dvou ploch. Po 

přípravě svarových ploch je jedno těleso upevněno k pevné části a druhé těleso je 

připevněno k rotační části. Druhé těleso se roztočí a působícím tlakem v ose rotace se 

přitlačí ke stojícímu tělesu, viz Obr. 9. Na kontaktní ploše mezi oběma tělesy vzniká za 

působení tření vysoká teplota, zhruba na úrovni 80 až 85% teploty tavení, a oba 

materiály se na kontaktu nataví při současném působení tlaku. Během svařování dojde 

ke vzniku tzv. výronku, který se většinou odstraňuje. 
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a- nedotčený materiál, b- tepelně ovlivněná zóna, c- termomechanicky ovlivněná 

zóna, d- svarové jádro( část termomechanicky ovlivněné zóny) 

Obr. 9 Varianta třecího svařování, zdroj [6] 

3.3.2 Difúzní svařování 

Svařovací proces probíhá kontaktem dvou hladkých ploch, které jsou ohřáté na 

50 až 90 % teploty tání za působení tlakové síly. Po kontaktu dvou ploch nastává 

plastická deformace při přemisťování vakancí a dislokací a poté difúznímu procesu, 

který vede na vyrovnání energetické bilance a tak vymizení původního rozhraní ploch. 

Difúzní svařování umožňuje vysoce kvalitní spoje bez negativních vlivů tavného 

svařování, jako jsou vnitřní pnutí a deformace nebo tepelně ovlivněné oblasti. Velmi 

často se difúzní svařování provádění ve vakuu při svařování materiálu s vysokou 

afinitou ke kyslíku, např. titan a jeho slitiny. 

3.3.3 Svařování výbuchem 

Výbuchové svařování se používá zejména pro navařování, tzv. plátování. Dvě 

desky se na sebe položí, na horní povrch horní desky se rozprostře výbušnina, která se 

přivede k explozi. Rázová vlna, která kovem prostupuje (Obr. 10), způsobí tlak 10 až 

100 GPa, který je mnohonásobně větší než mez kluzu spojovaných materiálů. Tlaková 

energie se tak přemění na deformační, oba materiály na kontaktní ploše nataví. S 

výhodou se svařování výbuchem používá pro svařování různých materiálů, které 

metodami tavného svařování nelze spojovat, např. ocel a titan. 
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Obr. 10 Schéma svařování výbuchem. (1) navařovaný materiál, (2) svar, (3) 

základní materiál, (4) exploze, (5) trhavina, (6) trysk 

3.3.4 Laserové svařování 

S rozvojem a zvyšováním výkonů laserů v posledních deseti letech zaznamenalo 

laserové svařování poměrně bouřlivý rozvoj. Z části díky vývoji výkonnějších a nových 

typů laserů, z části též díky širšímu používání nových moderních materiálů, které jsou 

jinými metodami těžce svařitelné. Kromě svařování kovových materiálů a slitin je laser 

úspěšně používán i při svařování nekovových materiálů, hlavně pak rozličných plastů. 

Hlavní předností laserového svařování je kvalita svaru, vyšší hloubka průvaru, 

podstatně nižší tepelně ovlivněná zóna (HAZ - Heat Affected Zone), vysoká 

produktivita, snadnější možnost automatizace, v neposlední řadě pak povrchový vzhled, 

svařování s a bez přídavného materiálu. 

3.3.5 Kovářské svařování 

Velmi dlouhá historie kovářského svařování jej učinila všestrannou metodou pro 

spojování stejných i různých kovů. Ke spojení dochází při zahřátí kovů na teplotu 

zhruba 50 % až 90 % teploty tání a působením vnějšího tlaku údery kladiva nebo lisu. 

Difúzní procesy jsou díky zvýšené teplotě urychleny a dochází tak ke snadnějšímu 

vytvoření pevného spoje. Kovářské svařování v dnešní době považuje jako přežitek 

většina kovářů. V naší současnosti klademe důraz na vysokou produktivitu výroby, což 

je neslučitelné s tradičními a zdlouhavými řemeslnými postupy. Kovářské svařování 

však přece jen přežilo díky řemeslnému umění starých kovářských mistrů a ti společně s 

nožíři napomohli s renesancí tohoto oboru v druhé polovině dvacátého století. Metoda 

kovářského svařování je i pro zkušeného kováře velice náročná, protože jen drobná 

chyba ve složitém technologickém postupu mohla znamenat nezdar v několikaměsíční 

práce kováře i dalších řemeslníků, kteří podíleli na výrobě zbraně či nářadí. 
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Teorie postupu kovářského svařování je jednoduchá, ale praxe bývá mnohem 

složitější. Materiál, který chce kovář svařit, si musí nejprve nachystat, to znamená, že si 

podle typu sváru si vytvaruje konce svařovaných polotovarů. Tyto konce pak nahřeje ve 

výhni přibližně na 800-900°C, poté obě zahřáté části tyčí bezchybně očistí od okují, 

zasype tavidlem a znovu vloží do výhně, kde dojde k ohřevu na svařovací teplotu asi 

1350 °C a pak je rychlým a přesným prokováním spojí v jednolitý kus.  Při kovářském 

svařování tavidlo čistí svařované plochy a izoluje od okolní atmosféry. Během procesu 

je vytlačováno ze spoje spolu se zbylými okujemi a izoluje od vzdušného kyslíku, čímž 

zabraňuje vzniku nových okují, které by svaření bránily. Díky tomu nedojde k spálení 

ocele, respektive jejímu oduhličení. Kovářské svařování se dnes používá při výrobě 

damasténské a sendvičové oceli. Jejich výrobu vzniká ze základních paketů, které jsou 

různě stáčeny zatepla, překládány a kombinovány mezi sebou a tak vznikají originální 

kombinace dle fantazie tvůrce. Tento postup se využívá při výrobě historických replik 

zbraní, nebo při výrobě šperků a dalších produktů uměleckých kovářů, kterým dodá jiný 

vzhled i přidanou hodnotu.  

Dnešní hutnické materiály nesvědčí této technologii, protože nemají vlastnosti 

starých svářkových materiálů a obsahují různé legující prvky, které kovářskému 

svařování brání nebo jej velmi komplikují. Čím více je těchto legujících prvků, tím 

komplikovanější je kovářské svařování. Především jde o chrom a křemík. V 

materiálových listech není uvedeno, zda daný materiál lze kovářsky svařovat a tak 

nezbývá nic jiného, než si tuto možnost ověřit v kovárně. Například oceli 12 050 a 

19 356, které deklarují materiálové listy jako obtížně svařitelné jdou kovářsky svařit 

dobře. V posledních letech kovářské svařování začínají velmi využívat kováři 

specializující se na okruh šermířské veřejnosti věnující historickému šermu. V minulosti 

používali kováři jako tavidlo křemičitý písek a sodu nebo keramické bláto. Dnes tyto 

tavidla nahradil všeobecně dostupný borax, který má nižší teplotu tavení a tak snadněji 

ulpí na předehřátém materiálu. Tato sloučenina má jednu nevýhodu, že na rozdíl od 

sody a křemičitého písku reaguje v žáru s vzdušným kyslíkem a při dlouhém ohřívání 

vytváří spolu s oxidy kovu tuhou krustu, která může dokonalému svaru naopak bránit. 

Výjimkou jsou pouze kováři, kteří dodržují staré postupy a při výrobě replik používají 

keramickou hlínu. Také mistři výroby japonských mečů, kteří jsou vázáni starými 

tradicemi a postupy mistrů dávných dob.  



26 

 

3.3.6 Technologie tlakového spojování pomocí válcování 

Tlakové spojování materiálu válcováním je ekonomicky výhodnější než jiné 

způsoby, např. difúzní plátování nebo plátování výbuchem. Například Hwang a kol. [7] 

vypracovali model pro válcování sendvičové oceli s následujícími předpoklady: 

1. při výpočtu se neuvažuje s průhybem válců 

2. pláty jsou složeny z tvrdého a plastického materiálu 

3. deformace plátů je v rovině napětí. 

4. tření mezi pláty a válci i mezi vrstvami plátů se považujeme za konstantní. 

 

Obr. 11 Schéma ilustrující matematický model pro válcování sendvičových plechů 

podle [7] 

Obr. 11 ukazuje schéma komplexní válcování sendvičových vrstev, které nejsou 

spojeny před válcováním. Plastická oblast ve válcovací mezeře je rozdělena na tři zóny. 

V zásadě dochází k vzniku plátu mezi jednotlivými vrstvami na rozhraní sendvičových 

vrstev před vstupem do válcovací mezery. Zatímco pláty vstupují do válcovací mezery, 

tam by měla být pozice (nebo bod) na rozhraní válcovací mezery, kde vnitřní a vnější 

vrstvy mají stejnou rychlost, pokud jsou sendvičové pláty je úspěšně válcovány. Na 

základě výše uvedeného zdůvodnění, dělíme na vnější vrstva do zón I a III. Tam je 

relativní posuvné na rozhraní mezi zónami I a II, vzhledem k tomu, že neexistuje žádná 

relativní posuvné na rozhraní mezi zónami II a III. 

Znamená kontaktní tlak na rozhraní mezi pláty: 
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Pm = 
𝑃

𝐿2
 (7) 

kde P je válcovací síla na jednotku šířky a L2 je předpokládaná délka na rozhraní 

mezi vnější a vnitřní vrstvou ve válcovací mezeře. Válcovací síla na jednotku šířky se 

odhaduje podle následující rovnice: 

P = 
𝐽𝑅

 𝐿1𝑈0
  (8) 

 L1 = √𝑅𝑡𝑖𝑟 (9) 

kde L1 je kontaktní délka válce (viz Obr. 11). 

Obr. 12 ukazuje teoretické a experimentální hodnoty tloušťky poměru základní 

vrstvy k celkové síle válcovaných plechů výrobků, t2f/tmf . Kombinace sendvičové desky 

jsou A1050 (plátované) a C26800 (jádro). Protože základní materiál C26800 je těžší než 

plátovaný materiál A1050, tloušťka poměrné vrstvy je větší než počáteční tloušťka 

poměru, t2i/tmi = 0,33, a zvyšuje se rostoucím úběrem. Analytický poměr tloušťky vrstvy 

na výstupu získané v předchozím modelu jsou o něco menší, než ty získané v tomto 

modelu. Rozdíl však není tak výrazný. Zdá se, že předpovědi pro poměr tloušťky 

výrobku jsou v kvantitativní shodě s experimentálními hodnotami. 
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Obr. 12 Srovnání vypočteného poměru tloušťek na výstupu s experimentálními 

hodnotami [7] 

3.3.7 Rozdělení sendvičových a damasténských ocelí 

Sendvičová ocel je damasténská ocel, která má malý počet střídajících se druhů 

ocelí, obvykle je to nižší počet než deset vrstev. 

Podstatou svářkového damašku je vrstvení dvou či více druhů oceli s různým 

procentuálním obsahem uhlíkaté oceli. Moderní svářkové damašky mohou obsahovat i 

korozivzdornou niklovou ocel. Niklová ocel je vhodná ke kovářskému svařování, ale 

není díky nízkému obsahu uhlíku vhodná ke kalení. Po vyleptání čepele zůstává v 

původním stavu, protože má zvýšenou odolnost proti kyselinám. Oceli, které se tedy 

běžně používaly k výrobě svářkového damašku, se odlišovaly v obsahu uhlíku, který 

byl tehdy pro výslednou tvrdost materiálu nejdůležitější. 

Základním materiálem tohoto postupu byly dvě tyče s rozdílným obsahem 

uhlíku, které se k sobě kovářsky svařily a dále opakovaně překládaly a svařovaly. Tímto 

kováři docílili potřebné struktury materiálu. Tehdejší měkčí svářková ocel měla pouze 

minimální obsah uhlíku a tudíž nebyla vhodná pro ostří čepelí. Ve spojení s ocelí o 

větším obsahu uhlíku však byla nedocenitelnou součástí celku. Druhá ocel musela 

obsahovat minimálně 0,35 % uhlíku, protože od této hranice jsou oceli kalitelné. Díky 
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měkčí a houževnatější složce damaškového meče byl meč pružnější a odolnější vůči 

lomu. Tvrdší složka, která tvořila ostří dodávala meči požadované vlastnosti.  

Přesný letopočet vzniku výrobního postupu svářkového damašku neznáme, ale 

nálezy mečů a jiných zbraní vyrobených těmito postupy v Evropě jsou z třetího století 

našeho letopočtu. Na našem území byl nalezen meč z Blučiny s datováním do druhé 

poloviny pátého století, který měl touto metodou vyrobené jádro čepele. Tato metoda 

výroby se používala u vzácnějších kusů zbraní až do 12. století, kdy pro svoji náročnost 

výroby zanikla. Opět se tento technologický postup znovu objevuje v puškařství, kdy 

hlavně vyrobené touto technologií slibovaly podstatně lepší vlastnosti a také svou 

zdobností předváděly vznešenost svého majitele. Také v mečířství při výrobě kordů a 

jiných zbraní s tenkou bodnou čepelí našel tento postup uplatnění. 

Krásu této technologie znovu oživili nožíři v druhé polovině minulého století, 

když znovu objevili staré postupy, které by byly zůstaly zapomenuty [8, 9]. 

3.3.8 Charakteristika ocelí vhodných pro svařování 

Obvykle se pro zhodnocení, zda ocel půjde svařit, používá uhlíkový ekvivalent. 

Rozhodnutí o vhodnosti oceli pro svařování je ale omezeno pouze na uhlíkové oceli. 

V případě korozivzdorných ocelí je pak třeba využít ekvivalenty pro obsah niklu a 

chromu. Všechny tři koeficienty jsou ale použitelné v případě, že oceli přecházejí do 

tekutého stavu a zpět do tuhého. 

3.3.8.1 Uhlíkový ekvivalent 

Uhlíkový ekvivalent představuje přepočtenou hodnotu legujících prvků tak, jako 

kdyby byl místo nich uhlík. 

 Základní legující prvky tedy jsou: mangan, chrom, molybden, vanad, měď a 

nikl. Samozřejmě se připočítává k tomuto přepočtenému procentu legur i příslušné 

procento uhlíku, jak je patrno ze vzorce:  

 

Ceq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+ V)/5 + (Cu+Ni)/15 /%/ (10) 

3.3.8.2 Ekvivalenty u korozivzdorných ocelí 

Pro získání odhadu struktury korozivzdorné chróm-niklové oceli se používá 

Shaefflerův a De Longův diagram. Tento binární diagram ukazuje vlivy feritotvorných 

prvků ekvivalentem Creq a austenitotvorných prvků ekvivalentem Nieq na výslednou 
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strukturu oceli [10]. Význam Schaefflerova diagramu spočívá v tom, že umožní 

posoudit, jaké strukturní změny vyvolá např. zředění svarového kovu základním 

materiálem a jaké změny je možno očekávat při svařování. Z diagramu je zřejmé, že 

zásadní vliv na strukturu po volném vychladnutí mají chrom a nikl. Větší nebo menší 

účinek ostatních prvků se vyjadřuje jako násobek, tj.jako ekvivalent chromu (Creq)nebo 

niklu (Nieq). Chrom, křemík a molybden jsou prvky feritotvorné. Nikl a mangan spolu s 

uhlíkem jsou prvky austenitotvorné a rozšiřují oblast austenitu směrem k nízkým 

teplotám. To je zohledňováno v návrhu vzorců a ekvivalenty Creq a Nieq jsou počítány 

podle vztahů [10]: 

Creq = Cr + Mo + 1,5 Si + 0,5 Nb [hm. %], (11) 

Nieq = Ni + 30 C + 0.5 Mn [hm. %], (12) 

Creq = Cr + 2 Mo + 1,5 Si + 0,5 Nb + 0,5 Ti [hm. %], (13) 

Nieq = Ni + 30 C + 30 N + 0.5 Mn [hm. %]. (14) 

 

Obr. 13 Schaefflerův diagram vyjadřující fázové složení korozivzdorných ocelí 

podle chromového a niklového ekvivalentu, převzato z [11] 

3.4 Přehled korozivzdorných ocelí pro výrobu nožů 

Oceli z řady 420 a 420J mají vysokou odolnost vůči korozi, nejsou však  odolné 

vůči opotřebení, jsou slabé a relativně měkké a rychle ztratí ostří. Zpracování těchto 

ocelí je levné, takže se používají u levných nožů. 
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Oceli 440A, 425M, 420HC, 12C27, AUS-6A – další skupina nerezových ocelí je 

na tom  poněkud lépe. Jsou více tvrzené, takže mají větší odolnost vůči opotřebení. Tím 

se dostávají na hranici akceptovatelnosti pro nějaké normální použití. Nejlépe jsou na 

tom asi 440A a 12C27, které mají nejlepší tepelné zpracování ze skupiny. Hned za nimi 

je ocel AUS-6A obsahující Vanad, z toho důvodu dobře drží ostří. 

Oceli Gin-1, ATS-55, AUS-8A, 440C – tato skupina ocelí je opět odolnější 

oproti předešlé skupině. Vysoká odolnost vůči korozi a odolnost vůči opotřebení. Za 

zmínku stojí ocel AUS-8A, která opět obsahuje Vanad, takže si skvěle drží ostří, má 

však nejmenší odolnost vůči opotřebení  této skupiny.  

Oceli ATS-34, 154CM, VG-10, S60V – konečně se dostáváme k lepším ocelím. 

Velice dobře drží ostří a nabízí skvělé vlastnosti pro různé použití. Jsou odolné vůči 

opotřebení a jejich tvrdost přesahuje 56 HRc. Nejsou však tolik odolné vůči korozi. 

Nejlepší ze skupiny je asi ocel S60V, která je také nejodolnější vůči opotřebení. 

 Oceli BG-42, S90V, S30V – oceli z této skupiny jsou velice odolné vůči 

opotřebení, je však obecně obtížnější je nabrousit. Ocel BG-42 má lepší odolnost vůči 

opotřebení než ocele z předešlé skupiny. BG-42 je tvrdší a má lepší odolnost vůči 

korozi, je však obtížné takovou ocel nabrousit. S90V představuje špičku v odolnosti 

vůči opotřebení. Tato ocel je velice obtížná pro zpracování, takže se příliš nevyužívá v 

sériové výrobě. Pro běžného uživatele bude asi dobrou volbou ocel S30V. Je o něco 

méně odolná vůči opotřebení, takže není tak těžké ji nabrousit. Svou tvrdostí však za 

ostatními nezaostává.[12] 

3.4.1 Používané kombinace materiálů 

Obecně se pro výrobu klasického damašku používají oceli, které lze kovářsky 

svařovat, tedy oceli uhlíkové. Je možné použít i některé nízkolegované materiály. 

Někteří zahraniční nožíři používají kombinaci ocelí 19314 a 19662. Jeden materiál by 

měl být tvrdý, s dobrou řezivostí a odolností proti opotřebení, druhý vysoce houževnatý. 

Klasikou je ocel 19191 (1% C) v kombinaci s některou ocelí třídy 11 nebo 12. 

Nejoblíbenější kombinaci je pak spojení nástrojové oceli 19312 (případně 19313) 

s ocelí určenou pro výrobu katrových pásu s vyšším obsahem niklu 80NiCr11 

(ekvivalent 1.2705). 

V oblasti kombinace korozivzdorných ocelí do damaškových sendvičů uvádí 

jako vhodné kombinace americký kovář Devin Thomas např. spojení martenzitické 
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korozivzdorné oceli AEB-L s ocelí AISI 304. Ocel AEB-L svým složením je 

ekvivalentem oceli 12C27 vyráběné firmou Sandvik. Článek rozebírající složení jeho 

čepelí [13] však neuvádí poměr jednotlivých složek. Další z jeho kombinací jsou jím 

nazývány jako „exotické korozivzdorné damašky“ a kombinuje v nich jednu 

z nástrojových korozivzdorných ocelí, AEB-H nebo 440C, s austenitickou ocelí AISI 

302. 

Z evropských výrobců sendvičových damaškových čepelí lze uvést německého 

mistra Markuse Balbacha. Ten od roku 2014 kombinuje nástrojové korozivzdorné oceli 

s rozdílným obsahem dusíku. Podle svých stránek [14] používá dvě kombinace. První 

z nich obsahuje ocel firmy Böhler N690 (1.4528) s ocelí označenou jakou Buderus 

Nitro-B, která má být dusíkem legovanou variantou oceli 1.4528. Chemické složení této 

oceli se nepodařilo zjistit. 

Druhá kombinace spojuje oceli firmy Sandvik a to značky 19C27 a dusíkem 

legovanou ocel 14C28N. Tato kombinace je založena na jednoduchém chemickém 

složení a nahrazení části obsahu uhlíku za dusík. 

Další kombinace nástrojové chromové oceli ČSN 41 9418 a nástrojové Cr-Ni-

W-Mo oceli ČSN 41 9655. Výsledný materiál spojuje vlastnosti obou použitých 

materiálů, čímž rozšiřuje oblast svého použití. [15] 

 

Tab. 1 Chemické složení korozivzdorných ocelích používaných k výrobě 

damaškových sendvičů. Obsah prvků je v hm. %. 

  C Co Cr Mn Mo Si S P Ni N 

AEB-L 0,68 - 12,8 0,65 - 0,4 <0.015 <0,025 -  

304 0,08 - 18-20 2 - 0,75 0,03 0,045 8-10  

AEB-H 0,95 - 13,5 0,65 - 0,4 <0,015 <0,025 -  

440C 0,95-1.2 - 16,5-18 <1.25 <0.75 <1 <0,4 <0,04 -  

302 <0,15 - 17-19 <2 - <1 <0,03 <0,045 8-10  

N690 1,08 1,50 17,30 0,40 1,10 0,40     

19C27 0,95  13,5 0,70  0,40 <0,010 <0,025   

14C28N 0,62  14 0,60  0,20 <0,010 <0,02  0,11 
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3.4.2 Popis ocelí vybraných k experimentu 

První vybranou ocelí je chrom niklová austenitická nestabilizovaná ocel, nově 

značená dle ČSN 10088-1 1.4301 ( X5CrNi 18-10 ), staré označení AISI 304, ČSN 

17240, AKV 7. Složení je uvedeno v Tab. 1. 

Pevnost v tahu Rm je 520 - 720 N/mm2. Mez kluzu Rp0,2 má být min. 210 

N/mm2. Tažnost A80mm pak min. 45 %. Ocel je nemagnetická, nekalitelná, má sklon 

ke zpevňování za studena při tažení, nebo při třískovém obrábění nevhodnými řeznými 

podmínkami. Zpevnění vzniká přetvořením austenitu na deformační martenzit, který 

zvýší pevnost, sníží tažnost a stává se magnetickou. Deformační i zbytkový martenzit 

lze odstranit žíháním. Tyto změny struktury nemají vliv na korozní odolnost materiálu a 

svařitelnost. 

Je odolná proti korozi v prostředí běžného typu (voda, slabé alkálie, slabé 

kyseliny, průmyslové a velkoměstské atmosféry ). Náchylná k mezikrystalové korozi v 

oblasti tepelného ovlivnění (např. u svarů). U průvarů nad 5mm tl. nutno žíhat svařenec. 

Zpracovává se stříháním, ohýbáním, tažením - lze použít obou způsobů tažení, ale je 

vhodnější pro nepravé tažení (přetahování). Třísková obrobitelnost je dobrá, ocel je 

leštitelná. 

Druhá ocel je inspirovaná ocelí Sandvik 14C28N . Podle výrobce poskytuje 

dokonalou kombinaci tvrdosti a odolnosti proti korozi [16]. Díky optimalizovanému 

chemickému složení poskytuje unikátní kombinaci, vynikajícího řezného výkonu, 

vysoké tvrdosti a perfektní odolností proti korozi. Sandvik 14C28N je ideální pro 

výrobu nožů, kde se kladou velmi vysoké nároky na řezivost, stabilitu ostří, pevnost a 

odolnost vůči korozi. Ideální jsou tedy pro survival nože, lovecké nože a rybářské nože. 

Tato nová třída oceli odpovídá maximální úrovni, které je u tohoto složení možné 

dosáhnout a to bez ovlivnění mikrostruktury (mikrostrukturní tvrdost bez ovlivnění 

korozivzdornosti). S doporučenou tvrdostí 55 až 62 HRC je Sandvik 14C28N určena 

pro aplikace, kde se kladou nároky na shora uvedené vlastnosti oceli. Chemické složení 

je uvedeno v Tab. 1. 
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4 Experimentální část 

Provedený experiment byl rozdělen do několika postupných částí. Nejdříve je 

uvedena příprava oceli 55C15N pomocí tavení ve vakuové peci a následném válcování 

odlitého ingotu do plechu o tloušťce 8 mm. Poté následuje příprava sendvičů z ocelí 

AISI 304 a 55C15N, jejich válcování a teplenému zpracování. Takto připravené 

sendvičové plechy jsou pak podrobeny mechanickému zkoušení a rozboru 

mikrostruktury. 

4.1 Tavba oceli 55C15N 

K přípravě experimentální tavby oceli 55C15N byla použita vakuová indukční 

pec v laboratorní hale firmy COMTES FHT. Tato pec umožňuje tavení a odlévání 

ingotů a tvarových odlitků s hmotností ocelové vsázky cca 50 a 500 kg podle typu 

použitého kelímku. Z kovových materiálu lze provádět tavení oceli, niklový superslitin, 

hliníkový slitin i kobaltových superslitin. Tato pec umožňuje vedení tavby a odlévání ve 

vakuu, ale také i v přetlaku ochranného plynu, kterým může být dusík nebo argon. 

Cílem experimentální tavby bylo získat ocel inspirovanou chemickým složením 

oceli Sandvik 14C28N, blíže v Tab. 1. Proto byl dán požadavek, aby střední chemické 

složení oceli 55C15N bylo následující: 0.55 hm. % C, 0,15 hm. % N, 13,5 hm. % Cr, 

0,6 hm. % Mn, 0,2 hm. % Si, max 0, 03 hm. % P, max 0,01 hm. % S. 

 

Tab. 2 Přehled operací během tavby oceli 55C15N 

Čas Operace Poznámka 

06:30 Začátek Příkon 40 kW 

10:00 Poslední vsázka  

10:40 Odběr vzorku č. 1 T = 1560 °C 

10:45 Přetlak N2 Tlak 101,3 kPa 

11:10 Dolegování  

11:20 Odběr vzorku č. 2 T = 1620 °C 

11:21 Přetlak N2 Tlak 152,0 kPa 

12:30 Odběr vzorku č. 3 T = 1580 °C 

13:10 Dezoxidace 120 g Al, tlak 65 kPa 

13:12 Odpich  
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Výpočet vsázky k provedení tavby zde nebude uváděn, neboť jde o problematiku 

mimo cíle této diplomové práce. Vlastní průběh tavby je popsán základními operacemi 

v Tab. 2. Zajímavostí ve vedení tavby je nitridace oceli pomoci dlouhodobého přetlaku 

plynného N2 po na legování taveniny chromem pomocí ferochromové slitiny.  

Před odlitím do hematitové kokily se středním průměrem 100 mm a délce 500, 

vybavené exotermním prstencem v oblasti hlavy byl snížen tlak v peci na 65 kPa a 

provedena dezoxidace hliníkem.  

4.2 Válcování oceli 55C15N 

Válcování bylo prováděno pomocí válcovací trati v laboratorní hale COMTES 

FHT. Jedná se o univerzální jednostolicovou  vratnou válcovací trať s možnosti 

válcování plechů za tepla i za studena. Pro válcování za tepla je použito DUO 

uspořádání. Základní parametry pro válcování za tepla jsou následující: 

 Pracovní průměr válců   550 mm 

 Délka pracovní části válců   500 mm 

 Maximální šířka válcovaného pásu  390 mm 

 Nominální otáčky motoru   550 ot·min
-1

 

 Maximální otáčky motoru   2800 ot·min
-1 

 Krouticí moment motoru   5904 N·m 

 Maximální přetížení motoru   2 

 Počet motorů     2 

 Převodový poměr   10,55 

 Maximální příkon při přetížení 1440 kW 

 Maximální krouticí moment  11,6 N·m 

 Maximální válcovací síla  4 MN 

 Ohřívací nístějová pec s příkonem 50 kW 

 Válečková pec s příkonem   69 kW 

 Maximální rychlost válcování 1,5 m·s
-1 

 Hydraulické stavění válců 

 Maximální rozevření válců  125 mm 

Příprava odlitého ingotu z oceli 55C15N spočívala z žíhání na měkko a 

následujícího  odřezání patní a hlavové části ingotu. Na základě materiálového listu 
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oceli Sandvik 14C28N [16] bylo provedeno žíhání ingotu podle režimu, kdy byl kus 

během 2 hodin ohřát na teplotu 350°C, následovala výdrž na teplotě po dobu 1 hodiny a 

30 minut, další ohřev během 2 hodin na teplotu 600 °C, výdrž na teplotě 1 hodinu, 

ohřev 2 hodiny na teplotu 840 °C, výdrž na teplotě 2 hodiny 30 minut, pomalé ochlazení 

v peci na teplotu 650 °C s následujícím ochlazením na vzduchu. 

Z paty a hlavy ingotu byly odebrány vzorky pro zhodnocení makrostrukturního 

stavu. Dále byl celý čep přesoustružen na průměr 90 mm k odstranění lící kůry a 

případných podpovrchových bublin. Hlubší povrchové vady byly ručně odbroušeny. 

Stav takto upraveného ingotu je zachycen na Obr. 14. 

 

 

Obr. 14 Tvar ingotu po apretaci povrchu 

 

Teplota ohřevu ingotu byla určena na 1100 °C. K ohřevu byla použita elektrická 

odporová pec s výjezdnou nístěji. Vlastní válcování bylo provedeno podle úběrového 

plánu v Tab. 3. Vyválcovaný plech byl ochlazen na vzduchu. 

 

Tab. 3 Úběrový plán pro válcování kruhového ingotu z oceli 55C15N 

č. pr. h  vv 

  [mm] [%] [ms
-1

] 

0 90,0     

1 80,0 11,1 0,8 

2 58,0 27,5 0,8 

3 42,3 27,1 0,8 

4 30,8 27,2 0,8 

5 22,4 27,3 0,8 

6 16,8 25,0 0,8 

7 12,7 24,4 0,8 

8 9,8 22,8 0,8 

9 8,0 18,4 0,5 
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4.3 Válcování sendvičů 

Po odválcování byl plech z oceli 55C15N znovu vyžíhán na měkko podobným 

režimem jako v přecházející kapitole. Vzhledem k tloušťce byly vynechány prodlevy při 

ohřevu v elektrické odporové peci. Režim tedy spočíval v přímém vložení plechu do 

pece s výdrží na teplotě 2 hodiny po vyrovnání teploty v peci. Následovalo pomalé 

ochlazení v peci s rychlosti 10 °C za hodinu na teplotu 600 °C, další chlazení bylo 

provedeno volně na vzduchu. 

Po žíhání následovalo rovnání v 7 válečkové rovnačce. Další operací bylo 

obroušení povrchu pro odstranění okují, kdy byl plech sbroušen na tloušťku 7 mm.  

Obdobně broušením byl upraven plech z oceli AISI 304 o tloušťce 3 mm, kdy 

byla stržena pasivovaná povrchová vrstva.  

Z takto povrchově upravených plechů byly nastříhány na hydraulických nůžkách 

přístřihy o rozměrech 65 x 250 mm. Následovalo složení do paketů podle schématu 

naznačeného v Obr. 15.  

Značení vzorků a počty vrstev jednotlivých plechů je shrnuto v tomto seznamu: 

 S1 – plech z oceli 55C15N 

 S3 – 1x plech z oceli 55C15N, 2x plech z oceli AISI 304 

 S5 - 2x plech z oceli 55C15N, 3x plech z oceli AISI 304 

 S7 - 3x plech z oceli 55C15N, 4x plech z oceli AISI 304 

 

 

Obr. 15 Schéma složení plechů do paketů. Bílá vrstva je 7 mm vysoký plech z oceli 

55C15N, modrá vrstva je plech z oceli AISI 304 o tloušťce 3 mm. 

 



38 

 

K spojení paketů byla použita ověřená metoda používána na pracovišti 

COMTES FHT a to svařením po celém obvodu pomocí technologie MIG. Sváry byly 

umístěny tak, aby byla vždy spojená dvojice rozdílných plechů, tj. plech z oceli 

55C15N a AISI 304. Na Obr. 16 je zachycen stav svařených vzorků dokumentujících 

vzhled svaru po délce vzorku. 

 

Obr. 16 Fotografie připravených paketů vzorků S3, S5, S7 

 

Tab. 4 Úběrový plán pro válcování vzorku S1 

č. pr. h  vv 

  [mm] [-] [ms-1] 

0 7,9     

1 6,19 0,217 0,6 

2 4,68 0,243 0,9 

3 4,00 0,146 0,9 

 

Pro válcování vzorků S1, S3, S5, S7 byly vypracovány úběrové plány pro každý 

vzorek zvlášť. Jejich přehled je v tabulkách Tab. 4, Tab. 5, Tab. 6, Tab. 7 a uvádí 

výšku provalku h a velikost poměrné výškové deformace ε. Rychlost válcování vv byla 

zvolena v prvním úběru vždy na hodnotu 0,5 ms
-1

, v dalších úběrech pak byla zvýšena 

z důvodu rychlého ochlazování malých vzorků. Konečná odválcovaná tloušťka byla 

nastavena nad hodnotu 4 mm, a to z důvodu následného broušení vzorků pro odstranění 

okují. Teplota předehřevu byla 1100 °C, doba výdrže na teplotě 40 až 60 min.  
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Vzorek S7 byl válcován s mezi ohřevem po pátém úběru, a to se stejnými 

parametry, tj. teplota předehřevu 1100 °C, doba výdrže na teplotě 40 mm. Po 

odválcování byly vzorky volně ochlazeny na vzduchu. 

 

Tab. 5 Úběrový plán pro válcování vzorku S3 

č. pr. h  vv 

  [mm] [-] [ms-1] 

0 14     

1 10,7 0,238 0,5 

2 7,8 0,267 0,9 

3 5,7 0,267 0,9 

4 4,2 0,267 0,9 

 

Tab. 6 Úběrový plán pro válcování vzorku S5 

č. pr. h  vv 

  [mm] [-] [ms-1] 

0 25     

1 19,10 0,236 0,5 

2 14,04 0,265 0,9 

3 10,32 0,265 0,9 

4 7,59 0,265 0,9 

5 5,58 0,265 0,9 

6 4,10 0,265 0,9 

 

Tab. 7 Úběrový plán pro válcování vzorku S7 

č. pr. h  vv 

  [mm] [-] [ms-1] 

0 36     

1 27,30 0,242 0,5 

2 19,90 0,271 0,9 

3 14,51 0,271 0,9 

4 10,58 0,271 0,9 

5 7,71 0,271 0,9 

6 7,00 0,092 0,9 

7 5,30 0,243 0,9 

8 4,10 0,226 0,9 
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4.4 Určení režimu tepelného zpracování oceli 55C15N 

Pro stanovení správného způsobu tepleného zpracování byl využit kalicí 

dilatometr LINSEIS L78 RITA. Ten umožňuje pomocí indukčního ohřevu - rychlý 

ohřev i chlazení (až 200°C/s) s měřením ve vakuu nebo v inertních plynech. Teplotní 

rozsah je  -160 °C ± 1 600 °C. Jeho použití spočívá v simulaci izotermálních teplotních 

režimů (žíhání, popouštění), vysoce dynamických teplotních režimů (svařování, kalení), 

simulaci fázových přeměn při dynamických režimech a odhadech fázových podílů při 

dané teplotě a rovněž pro simulaci tepelného zpracování. 

Vzhledem k předpokládanému použití oceli 55C15N byla jako cílová výsledná 

tvrdost této oceli v sendvičích určena na hodnotu 57 HRC. Pro kalicí dilatometr byly 

vyrobeny vzorky válečkového tvaru o průměru 4 mm a délce 10 mm z plechu oceli 

55C15N o tloušťce 8 mm. Pro určení správné austenitizační teploty a doby ohřevu byly 

provedeny tři simulace s následujícími parametry:  

 KD1 – austenitizační teplota 1050 °C, výdrž na teplotě 1 hodina 

 KD2 – austenitizační teplota 1050 °C, výdrž na teplotě 20 minut 

 KD3 – austenitizační teplota 1100 °C, výdrž na teplotě 1 hodina 

Po tomto ohřevu bylo simulováno ochlazení do oleje. Vzorky byly dále 

metalograficky zpracovány a v jejich středu byla naměřena tvrdost HV10 pomocí 

zařízení Struers DuraScan – 70, který umožňuje plně automatický testovací cyklus 

(výběr zatížení/penetrace/ostření/vyhodnocení tvrdosti) se zatížení 0,098 – 98,1 N. 

Tento přístroj umožňuje měření mikro i makrotvrdosti pomocí automatického stolku o 

rozměrech vzorku až 200 x 120 mm s přesnost nastavení 0,008 mm. 

Pomocí popsaného postupu byl stanoven jako nejvhodnější tepelné zpracování 

sendvičových plechů: 

 Natření plechů ochranným nátěrem, 

 Ohřev na teplotu 1050 °C, doba výdrže na teplotě 30 minut 

 Zakalení do oleje 

 Popouštění na teplotě 175 °C po dobu 2 hodin 

Detaily popisující důvody volby tohoto režimu jsou uvedeny v kapitole 5.2. 
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4.5 Mechanické zkoušky 

Odválcované plechy byly obroušeny na tloušťku 4 mm. Tahové zkoušky byly 

vyrobeny podle schématu na Obr. 17. Orientace vzorků byla ve směru válcování. 

Příčný směr nebyl realizován z důvodu malé šířky vyválcovaných plechů. Sharpyho 

vzorky o rozměrech 4 x 4 x 25 byly připraveny podle schématu na Obr. 18, kde je 

zachycena detailně orientace V vrubů o hloubce zářezu 1mm. 

 

Obr. 17 Schéma rozměrů použité tahové zkoušky 

 

Vyrobené vzorky byly poté tepelně zpracovány podle postupu popsaného 

v kapitole 4.4. Sharpyho kladivo bylo vybavené instrumentovanou hlavou, záznam 

průběhu síly však pro účely této práce nebyl vyhodnocován. 

 

Obr. 18 Schéma odběru vzorků z vyválcovaných plechů pro Sharpyho zkoušku. X 

označuje číslo paketu a Y pořadí testovaného vzorečku. 
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4.6 Mikrostrukturní stav 

Analyzované vzorky prošly standardní metalografickou přípravou, tj. broušení a 

následné leštění. 

V případě pozorování makro a mikro struktury u ingotu a rozválcovaného plechu 

z oceli 55C15N bylo použito jako činidlo Nital, tj. 5 % roztok kys. dusičné. 

 Mikrostruktura u tahových zkoušek byla vyvolána nejprve leptáním v činidle 

Marble (zviditelnění jedné složky) a poté v činidle Beraha 2 (zviditelnění druhé složky). 

Mikrostruktura byla zdokumentována pomocí světelného mikroskopu Carl Zeiss – 

Observer.Z1m, který je vybaven softwarem pro digitální zpracování obrazu AxioVision 

Rel. 4.8 a to jek v nenaleptaném stavu, tak i po jednotlivých fázích leptání. Použité 

zvětšení: (50x, 100x, 200x, 500x, 1000x) 

Složení leptadla Marble: 

·         50 ml HCl, + 50 ml H2O + 10 g CuSO4 

Složení leptadla Beraha 2: 

·         400 ml HCl, + 800 ml H2O + 48 g NH4HF2 

Fraktografická analýza lomových ploch zkušebních těles po zkoušce v tahu a 

zkoušce rázem v ohybu byly zdokumentována pomocí skenovacího elektronového 

mikroskopu (SEM) JEOL JSM 6380, který je vybaven EDX detektorem Oxford INCA 

X-sight pro určení lokálního chemického složení. 
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5 Diskuze 

5.1 Příprava plechu z oceli 55C15N 

Pomocí vakuové indukční pece byl připraven ingot z oceli 55C15N o 

chemickém složení uvedeném v Tab. 8. Oproti předpokladu z kapitoly 4.1 je mírně 

nižší obsah uhlíku oproti předpokládanému střednímu obsahu 0.55 hm. % C. Obsah 

ostatních prvků odpovídá předpokladu.  

 

Tab. 8 Chemické složení oceli 55C15N 

  C Co Cr Mn Mo Si S P Ni N 

55C15N 0,52 0,007 13, 628 0,56 0,03 0,185 0,003 0,007 0,07 0,15 

 

Na vzorcích odebraných z patní a hlavové části ingotu byl proveden 

metalografický výbrus. Stav po naleptání je zachycen na Obr. 19. V patní části nejsou 

patrné žádné vnitřní vady. U hlavové části je ve středové oblasti výskyt ředin 

s mikrodutinami. Po celém povrchu je patrný výskyt dutin, proto bylo rozhodnuto 

provést úpravu povrchu osoustružením. 

 

Obr. 19 Makrostrukturní stav patní a hlavové části ingotu oceli 55C15N 

Záznam válcovacích sil, krouticího momentu, nastavení válcovací mezery a 

teploty povrchu provalku měřené pomocí pyrometrů je na Obr. 20. Střední hodnoty 

válcovací síly a kroutícího momentu na válcích jsou v Tab. 9.  
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Tab. 9 Střední hodnoty válcovacích sil a krouticích momentů při válcování 

kruhového ingotu na plech o tloušťce 8 mm 

č. pr. h  vv F M ė 

  [mm] [%] [ms
-1

] kN kNm s
-1

 

0 90      

1 80 11,1 0,8 650 50,7 1,5 

2 58 27,5 0,8 1204 124,5 2,7 

3 42,3 27,1 0,8 1402 118,3 3,1 

4 30,8 27,2 0,8 1538 101,6 3,7 

5 22,4 27,3 0,8 1599 83,3 4,3 

6 16,8 25 0,8 1588 65,1 4,8 

7 12,7 24,4 0,8 1698 61,2 5,4 

8 9,8 22,8 0,8 1849 51,7 6,0 

9 8 18,4 0,5 1891 42,4 3,7 

 

Vzhledem k změně kruhového tvaru ingotu na obdélníkový průřez plechu a 

neznalost skutečné šířky provalku během válcování nemůžeme určit stykovou plochu. 

Tím také nejde určit deformační odpor oceli 55C15N.  

Z technologického pohledu je největší problém v úběru č. 2. Kroutící moment 

při tomto úběru je na hranicích možností motorů válcovací trati. Úběrový plán by měl 

mít tedy v tomto průchodu velikost poměrné deformace zhruba okolo 24 %, s tím že by 

se zvýšily velikosti úběrů v průchodech 4, 5, a 6. 

Makrostrukturní stav plechu po válcování je zachycen na Obr. 21. Kromě 

oduhličení povrchu, nejsou patrné žádné vady.  
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Obr. 20 Záznam válcovací síly, kroutícího momentu, nastavení válcovací síly a 

teplot během válcování kruhového ingotu z oceli 55C15N. Tp záznam 

pravého pyrometru, Tl – záznam levého pyrometru. 

 

 

Obr. 21 Makrostrukturní stav po válcování oceli 55N15C 
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5.2 Válcování a tepelné zpracování sendvičů 

Připravené vzorky podle kapitoly 4.3 byly odválcovány na tloušťku 4 mm. 

Vzhledem k rozdílné počáteční výšce je finální délka rovněž rozdílná (Obr. 22). 

 

 

Obr. 22 Pakety S3, S5 a S7 po válcování 

Záznamy průběhu válcovacích sil, krouticího momentu, povrchové teploty 

naměřené pyrometry a nastavení válcované výšky jsou pro vzorky S1, S3, S5, S7 

uvedeny v příloze. Střední hodnoty válcovacích sil a krouticích momentů pro jednotlivé 

průchody jsou uvedeny v tabulkách Tab. 10 až Tab. 13. Počáteční výška vzorků byla 

změřena po svaření a neodpovídá čistému součtu tlouštěk jednotlivých vrstev.  

Pro jednotlivé úběry byly určeny střední hodnoty válcovací síly F a kroutícího 

momentu M. Vzhledem k počáteční šířce 65 mm nejsou hodnoty válcovací sil vysoké, 

obvykle se pohybují pod 2000 kN i přesto že poměrné deformace jsou vyšší než 25 %. 

Totéž platí pro střední hodnoty kroutícího momentu M, které nedosahují ani poloviny 

maximálního kroutícího momentu válcovací trati. Vypočtené deformační rychlosti 

podle vzorce pro válcování z [17, 18] jsou v rozmezí od 2 až 11 s
-1

.  

 

Tab. 10  Naměřené a vypočtené střední hodnoty základních parametrů válcování pro 

vzorek S1 

č. pr. h  vv F M ė 

 
[mm] [-] [ms-1] kN kNm s

-1
 

0 7,9      

1 6,19 0,217 0,6 1318 26,8 5,5 

2 4,68 0,243 0,9 2030 51,4 10,1 

3 4 0,146 0,9 1794 34,9 8,4 
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Tab. 11  Naměřené a vypočtené střední hodnoty základních parametrů válcování pro 

vzorek S3 

č. pr. h  vv F M ė 

 
[mm] [-] [ms-1] kN kNm s

-1
 

0 14      

1 10,7 0,238 0,5 629 20,6 3,6 

2 7,8 0,267 0,9 857 19,8 8,2 

3 5,7 0,267 0,9 1283 29,8 9,6 

4 4,2 0,267 0,9 1519 28,2 11,0 

 

Tab. 12  Naměřené a vypočtené střední hodnoty základních parametrů válcování pro 

vzorek S5 

č. pr. h  vv F M ė 

 
[mm] [-] [ms-1] kN kNm s

-1
 

0 25      

1 19,1 0,236 0,5 627 27,9 2,73 

2 14,04 0,265 0,9 907 40,1 6,06 

3 10,32 0,265 0,9 1020 44,5 7,07 

4 7,59 0,265 0,9 1121 47,2 8,24 

5 5,58 0,265 0,9 1340 38,6 9,62 

6 4,1 0,265 0,9 1718 31,6 11,23 

 

Tab. 13  Naměřené a vypočtené střední hodnoty základních parametrů válcování pro 

vzorek S7 

č. pr. h  vv F M ė 

 
[mm] [-] [ms-1] kN kNm s

-1
 

0 36 
     

1 27,3 0,242 0,5 666 45,3 2,31 

2 19,9 0,271 0,9 910 50,2 5,15 

3 14,51 0,271 0,9 1013 58,8 6,03 

4 10,58 0,271 0,9 1164 42,5 7,06 

5 7,71 0,271 0,9 1370 52,3 8,28 

6 7 0,092 0,9 401 9,6 5,08 

7 5,3 0,243 0,9 1067 22,5 9,46 

8 4,1 0,226 0,9 1484 22,9 10,38 

 

Válcování vzorku S7 bylo rozděleno do dvou fází s meziohřevem na teplotu 

1100 °C a to před úběry č. 6 až 8.  
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Tepelné zpracování vzorků bylo nejdříve simulováno na kalicím dilatometru. 

Vzorky byl podrobeny tepelnému cyklu s ohřevem na autesnitizační teplotu a kalením 

do oleje. Následně byly vzorky metalograficky zpracovány. Výsledné struktury jsou 

v příloze. Rovněž byly změřeny tvrdosti HV10 a přepočteny na HRC, výsledky jsou 

shrnnuty v Tab. 14.  

Pomocí popsaného postupu byl stanoven jako nejvhodnější tepelné zpracování 

sendvičových plechů ohřev na teplotu 1050 °C, doba výdrže na teplotě 30 minut, 

zakalení do oleje a popouštění na teplotě 175 °C po dobu 2 hodin 

 

Tab. 14 Hodnoty naměřené tvrdosti po dilatometrickém experimentu 

Vzorek Tvrdost 
HV10  

Průměr 
HV10 

HRC 

KD1 665 654 58 

649  

649  

KD2 673 675 59 

657  

695  

KD3 475 469 47 

470  

463  

 

5.3 Mechanické vlastnosti válcovaných sendvičů 

Tahové zkoušky byly provedeny ze vzorků orientovaných ve směru tváření. Pro 

každý sendvič byly zkoušeny tři vzorky. Ve značení tahových zkoušek tedy TX_Y 

odpovídá X počtu vrstev v sendviči a Y pořadovému číslu zkoušky. V Tab. 15 jsou 

naznačeny rozměry zkoušek a naměřené hodnoty meze kluzu Rp0,2, mez pevnosti Rm, 

tažnosti A5 a kontrakci Z. 

Závislost smluvního napětí s na prodloužení je zachycena na obr. Obr. 23. Mez 

kluzu u některých zkoušek nebylo možno určit z malé deformace vzorku. Mez pevnosti 

je nejvyšší u vzorků z jedné vrstvy oceli 55C15N. S vyšším podílem oceli AISI 304 pak 

pevnost klesá. Jsou zde poměrně velké rozdíly dosažené pevnosti v rámci jedné skupiny 

vzorků, což je způsobeno výskytem vad, které budou diskutovány v metalografickém 

rozboru. Z průběhu smluvního napětí je zřejmé, že nedošlo vůbec k výrazné tvorbě 
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krčku a tedy poklesu napětí po dosažení meze pevnosti. Naměřené hodnoty Rm je tedy 

nutno brát s rezervou.  

 

Tab. 15 Naměřené hodnoty při tahových zkouškách 

vzorek 
a0 b0 au bU L0 LU Rp0,2 Rm Ag A5 Z 

mm mm mm mm mm mm MPa MPa % % % 

T1_1 4,07 12,52 3,95 12,43 40,00 40,59 1224,8 1368,1 0,5 1,5 3,6 

T1_2 4,21 12,51 4,12 12,42 40,00 40,04 139,1 1255,3 0,1 0,1 2,8 

T1_3 4,08 12,49 3,99 12,48 40,00 40,00 108,1 1341,9 0,2 0,0 2,3 

T3_1 4,29 12,52 3,88 12,41 40,00 41,08 846,1 981,0 0,7 2,7 10,4 

T3_2 4,17 12,55 3,56 12,26 40,00 41,04 816,0 921,9 0,6 2,6 16,6 

T3_3 4,22 12,59 3,63 12,44 40,00 40,92 858,7 868,2 0,2 2,3 15,0 

T5_1 4,44 12,55 3,89 12,38 40,00 40,51 971,7 1011,2 0,3 1,3 13,6 

T5_2 4,30 12,58 3,72 12,39 40,00 40,77 910,9 936,7 0,3 1,9 14,8 

T5_3 4,32 12,50 3,72 12,38 40,00 41,01 127,2 885,4 0,2 2,5 14,7 

T7_1 4,26 12,51 3,86 12,42 40,00 40,61 98,4 1015,3 0,3 1,5 10,0 

T7_2 4,40 12,54 3,89 12,41 40,00 40,71 992,9 1073,1 0,4 1,8 12,5 

T7_3 4,40 12,53 4,22 12,47 40,00 41,02 965,8 1211,7 0,9 2,6 4,6 

 

 

 

Obr. 23 Průběh napětí u tahových zkoušek 

U zkoušek vrubové houževnatosti byly zvoleny tři rozdílné orientace odběru 

vzorku, detaily jsou v kapitole 4.5. Vliv orientace vrubu a směr odebrání vzorku u 
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zkoušky vrubové houževnatosti pro materiál s jednou vrstvou oceli 55C15N nebyl 

prokázán, viz Tab. 16. V případě vzorků odebraných příčně ke směru válcování a 

orientaci vrubu směřující z povrchu válcovaného plechu (skupina značená SX_1_Y) se 

projevil vliv počtu vrstev. Je zde jednoznačný vliv vrstvy oceli AISI 304, která 

zabraňuje šíření trhliny. Orientace vrubu přes všechny vrstvy a odebrání vzorku ve 

směru příčném nebo podélném už mezi sebou rozdíly v dosažené přetvárné práci 

nemají. 
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Tab. 16  Mechanické hodnoty z Scharpyho zkoušek 

Vzorek 
Vrub 

rozměry Výška 
pod 

vrubem 
Teplota KV2 KCV 

b h 

V mm mm mm °C J J/cm2 

S1-1-1 V 3,01 4,01 3,03 20 0,4 4,4 

S1-1-2 V 3,00 4,01 3,04 20 0,4 4,4 

S1-1-3 V 3,01 4,01 3,02 20 0,3 3,3 

S1-2-1 V 3,02 4,01 3,04 20 0,4 4,4 

S1-2-2 V 3,02 4,01 3,01 20 0,5 5,5 

S1-2-3 V 3,01 4,02 3,05 20 0,4 4,4 

S1-3-1 V 3,01 4,01 3,03 20 0,5 5,5 

S1-3-2 V 3,02 4,02 3,02 20 0,4 4,4 

S1-3-3 V 3,01 4,02 3,01 20 0,4 4,4 

S3-1-1 V 3,02 4,02 3,04 20 1,1 12,0 

S3-1-2 V 3,02 4,02 3,00 20 1,4 15,5 

S3-1-3 V 3,01 4,01 3,02 20 1,3 14,3 

S3-2-1 V 3,01 4,01 3,02 20 0,6 6,6 

S3-2-2 V 3,02 4,01 3,00 20 0,5 5,5 

S3-2-3 V 3,02 4,02 3,02 20 0,5 5,5 

S3-3-1 V 3,01 4,02 3,03 20 0,5 5,5 

S3-3-2 V 3,02 4,02 3,04 20 0,9 9,8 

S3-3-3 V 3,01 4,01 3,02 20 0,7 7,7 

S5-1-1 V 3,02 4,01 3,01 20 1,6 17,6 

S5-1-2 V 3,01 4,02 3,04 20 1,3 14,2 

S5-1-3 V 3,01 4,01 3,04 20 1,3 14,2 

S5-2-1 V 3,01 4,01 3,02 20 0,5 5,5 

S5-2-2 V 3,01 4,01 3,04 20 0,6 6,6 

S5-2-3 V 3,02 4,02 3,03 20 0,7 7,6 

S5-3-1 V 3,01 4,01 3,02 20 0,7 7,7 

S5-3-2 V 3,02 4,01 3,03 20 0,7 7,6 

S5-3-3 V 3,02 4,02 3,01 20 0,7 7,7 

S7-1-1 V 3,00 4,02 3,04 20 1,2 13,2 

S7-1-2 V 3,02 4,02 3,01 20 1,5 16,5 

S7-1-3 V 3,02 4,01 3,01 20 1,4 15,4 

S7-2-1 V 3,01 4,01 3,00 20 0,7 7,8 

S7-2-2 V 3,02 4,01 3,02 20 0,6 6,6 

S7-2-3 V 3,01 4,02 3,05 20 0,6 6,5 

S7-3-1 V 3,00 4,01 3,00 20 0,6 6,7 

S7-3-2 V 3,01 4,01 3,01 20 0,7 7,7 

S7-3-3 V 3,01 4,02 3,02 20 0,7 7,7 
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5.4 Metalografické a fraktografické pozorování vzorků po 

mechanických zkouškách  

Lomové plochy tahových i vrubových zkoušek pozorované pomocí SEM jsou 

uvedeny v příloze práce. Na lomových plochách tahových zkoušek je vidět výskyt 

velkých vměstků, které byly pomocí EDX analýzy identifikované jako komplexní oxidy 

hliníku. Tyto oxidy přispěly k snadnému  rozvoji lomu u tahových zkoušek, lze to 

dokumentovat pomocí Obr. 24 pro lomovou plochu sedmivrstvého sendviče. Velikost 

vměstků se pohybuje okolo 100 µm. Pozorované lomové plochy mají transkrystalickou 

morfologii. U lomových ploch vrubových zkoušek, rovněž uvedených v příloze práce, 

nebyl výskyt oxidů hliníku pozorován. 

 

Obr. 24 Detail vměstku na lomové ploše vzorku T7_3 

 

V nenaleptaném stavu bylo možné pozorovat nečistoty na rozhraní jedné a druhé 

složky. Vybrané příklady uspořádání oxidů na rozhraní v detailnějším pohledu jsou na 

Obr. 25. Celkové pohledy na stav po celém průřezu jednotlivých vzorku jsou uvedeny 

v příloze. Z těchto fotografií byl vyhodnocen objemový podíl jednotlivých ocelí. 

Z přehledu v Tab. 17 vyplývá, že největší podíl oceli 55C15N je u sedmi vrstevného 

sendviče. 
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S3 

 

S5 

 

S7 

 

Obr. 25 Rozhraní vrstev u jednotlivých vzorků sendvičů 

 

Tab. 17 Procentuální podíl ocelí ve vzorcích určený podle metalografických struktur 

vzorek počet vrstev AISI304  % 55C15N % 

S3 3 41,76 58,24 

S5 5 36,35 63,65 

S7 7 33,28 66,72 

 

Po naleptání činidlem Marble se zviditelnila mikrostruktura oceli 55C15N, která 

je tvořena martenzitem s vyřádkovanými primárními karbidy. Po naleptání činidlem 

Beraha 2 se zviditelnila austenitická mikrostruktura oceli AISI 304: Kompletní přehled 

pro všechny vzorky je opět v příloze práce. 
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6 Závěr 

Mechanické vlastností kompozitních plechů z rozdílných ocelí vzniklých 

válcováním svařených sendvičových polotovarů o různém počtu vrstev jsou dle 

předpokladu rozdílné. Mez pevnosti je nejvyšší u vzorku z čisté oceli 55C15N a s 

rostoucím podílem AISI 304 klesá. Přesto u kompozitních plechů během tahových 

zkoušek nedošlo k výrazné tvorbě krčku, patrně z důvodu převládajícího podílu oceli 

55C15N. Její podíl činil 58,24%, 63,65% a 66,72 % z celkového objemu kompozitního 

plechu s třemi, pěti a sedmi vrstvami. Je otázkou, zda by při podstatnější změně podílu 

ocelí ve prospěch materiálu AISI 304 došlo k tvorbě krčku. Z metalografického řezu 

lomem tahové zkoušky je patrný rozdíl v materiálech, kdy ocel AISI304 je 

houževnatější vykazuje známky většího prodloužení. 

Vzorky před započetím válcování měly podíl oceli  55C15N S3: 53,85%, S5: 

60,87% a S7: 63,64%. Rozdíl mezi podíly před a po válcování způsobily odlišné 

mechanické vlastnosti zvolených materiálů. Rovněž počet vrstev a jejich tloušťka by 

měla vliv na výsledný poměr materiálu. Počet vrstev by však neměl být výrazně větší 

než deset, protože by se již jednalo o damasténskou ocel. 

Nedostatkem přípravy oceli 55C15N tavením v elektrické indukční vakuové peci 

byl vznik vměstků, který je možno odstranit jiným vedením tavby. Z hlediska válcování 

a tepelného zpracování je vyzkoušená technologie pro komerční využití výroby 

nožířských polotovarů vhodnější než kovářské svařování. Pro sériovou výrobu je tento 

způsob ekonomicky výhodnější.  
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Přílohy 

Záznamy válcování 

 

Obr. 26 Záznam válcovací síly, kroutícího momentu na motorech, nastavení 

válcovací mezery a teploty naměřené pomocí pyrometrů u vzorku S1 
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Obr. 27 Záznam válcovací síly, kroutícího momentu na motorech, nastavení 

válcovací mezery a teploty naměřené pomocí pyrometrů u vzorku S3 
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Obr. 28 Záznam válcovací síly, kroutícího momentu na motorech, nastavení 

válcovací mezery a teploty naměřené pomocí pyrometrů u vzorku S5 
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Obr. 29 Záznam válcovací síly, kroutícího momentu na motorech, nastavení 

válcovací mezery a teploty naměřené pomocí pyrometrů u vzorku S7 
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Mikrostrukturní stav po dilatometrické simulaci 

  

  

Obr. 30 Mikrustruktura oceli 55C15N po simulaci na kalicím dilatometru s ohřevem 

na 1050 °C, výdrží na teplotě 1 hodina a simulací chlazení do oleje 
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Obr. 31 Mikrustruktura oceli 55C15N po simulaci na kalicím dilatometru s ohřevem 

na 1050 °C, výdrží na teplotě 20 minut a simulací chlazení do oleje 
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Obr. 32 Mikrustruktura oceli 55C15N po simulaci na kalicím dilatometru s ohřevem 

na 1100 °C, výdrží na teplotě 1 hodina a simulací chlazení do oleje 
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Povrchy lomů tahových zkoušek 

 

Obr. 33 Povrch lomu tahové zkoušky vzorku T1-3 

 

Obr. 34 Povrch lomu tahové zkoušky vzorku T3-3 
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Obr. 35 Povrch lomu tahové zkoušky vzorku T5-1 

 

Obr. 36 Povrch lomu tahové zkoušky vzorku T7-3 
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Povrchy lomů vzorků Sharpyho zkoušky 

 

Obr. 37 Lomová plocha vzorku S1-1-1 

 

Obr. 38 Lomová plocha vzorku S3-1-1 
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Obr. 39 Lomová plocha vzorku S5-1-1 

 

Obr. 40 Lomová plocha vzorku S7-1-1 
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Metalografie lomových ploch tahových zkoušek 

 

 

Obr. 41 Metalografický řez lomem tahové zkoušky, vzorek S1, neleptáno 

 

 

Obr. 42 Metalografický řez lomem tahové zkoušky, vzorek S3, neleptáno 
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Obr. 43 Metalografický řez lomem tahové zkoušky, vzorek S5, neleptáno 

 

 

Obr. 44 Metalografický řez lomem tahové zkoušky, vzorek S7, neleptáno 
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S5 

 
S7 

Obr. 45 Mikrostrukturní stav sendvičů po naleptání leptadlem Marble. 

 

S3 

 

S5 

 

S7 

 

Obr. 46 Mikrostruktura oceli AISI 304 ve vzorcích S3, S5, S7 
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