
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra materiálového inženýrství 

 

 

 

 

 

 

Optimalizace procesu tepelného zpracování a výsledných mechanických vlastností 

válcovaných mlecích koulí 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2015          Bc. Radek Tomášek 











 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou tepelného zpracování válcovaných mlecích 

koulí, vyráběných z nadeutektoidní uhlíkové oceli. Teoretická část práce obecně popisuje 

proces kalení a s ním spjaté faktory, jako jsou vnitřní pnutí a prokalitelnost. Dále se věnuje 

popisu nerovnovážných fází, které při kalení vznikají. V praktické části je nejprve provedeno 

sledování výrobního procesu koulí, zkoušky tvrdosti a následné hodnocení materiálů 

reprezentativního vzorku koulí, z hlediska čistoty a mikrostruktury. 

Klíčová slova: tepelné zpracování, kalení, martenzit, vnitřní pnutí 

Abstract 

Diploma thesis refers about heat treatment of hot-rolled grinding balls, which are 

made from hypereutectoid steel. Theoretical part of thesis describes quenching process, 

residual stresses and hardening. Moreover describes phase transformation products during 

quenching. In experimental part is carried out analysis of manufacturing process, hardness 

measurement and consequent evaluation of grinding balls in terms of purity and 

microstructure. 
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1 Úvod 

Oceli jsou nejužívanější konstrukční materiál, o čemž svědčí fakt, že objem její 

světové produkce neustále roste. Příčinou je široké spektrum mechanických a 

technologických vlastností, které se dají ovlivňovat vhodným legovaním nebo mechanickým 

a tepelným zpracováním. Jednou z nejzákladnějších metod tepelného zpracování je proces 

kalení, známý již od nepaměti. Kalení nám umožňuje výrobu jak vysokopevných ocelí, tak 

ocelí s vysokou povrchovou tvrdostí spojenou s tvorbou nerovnovážné složky, martenzitu. 

Studium mechanismu a kinetiky této fázové přeměny je teoretickým problémem se značnými 

technologickými důsledky, zejména z důvodu vznikajících vnitřních pnutí a také vzájemných 

vztahů mezi parametry a dosahovanými vlastnostmi produktů fázové přeměny, které ovlivňují 

dosahované pevnostní i plastické vlastnosti. 

Těmto otázkám se věnuje teoretická část práce, praktická část byla pak prováděna ve 

spolupráci se společností Vítkovice Cylinders a.s., která je výrobcem válcovaných mlecích 

koulí. Cílem práce je analýza výrobního procesu, vyráběných koulí a nalezení odpovědí 

vedoucích k optimalizaci procesu zpracování a zamezení výskytu prasklin na koulích během 

jejich pracovního nasazení.   
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2 Kalení 

Kalení, jedno z nejvýznamnějších tepelných zpracování ocelí, je proces, jehož cílem je 

vytvoření strukturního stavu, který je odlišný od stavu rovnovážného a má i jiné mechanické 

vlastnosti. Velký význam při těchto procesech mají kinetické faktory přeměny, vyplývající 

z druhu použité oceli a podmínek austenitizace a také jevy související s rozměry a tvarem 

předmětů, které získávají na důležitosti zejména při ochlazovaní z kalicí teploty. Rychlost 

ochlazování ovlivňuje fázovou transformaci kovu a všechny fázové transformace austenitu při 

kalení jsou doprovázeny zvětšením objemu. Ocel má naopak tendenci se s klesající teplotou 

smršťovat, což v důsledku vede k pnutím v heterogenní struktuře skládající se z fází o 

různých měrných objemech. Při kalení je hlavním cílem dosažení struktury o požadované 

tvrdosti a pevnosti při minimalizaci zbytkových pnutí a možných tvarových distorzí. 

2.1 Kalící teplota 

Hodnota kalící teploty u uhlíkových ocelí nejvíce závisí na obsahu uhlíku. Správné 

kalící teploty leží od 30 do 50 °C nad teplotou Ac3 u podeutektoidních ocelí, resp. Ac1 u 

nadeutektodních [1]. Kalení při teplotách nad Acm  je nevýhodné z důvodu značného hrubnutí 

zrna. Rovněž tvrdost po zakalení klesá v přímé závislosti na podílu zbytkového asutenitu, 

který navyšuje svůj podíl s rostoucí koncentrací uhlíku v oceli. Správně zakalená struktura 

nadeutektoidní oceli obsahuje jemný martenzit a cementit.  Při kalení podeuktektoidních ocelí 

z předepsané teploty vzniká struktura jemného tetragonálního martenzitu s velmi malým 

podílem zbytkového austenitu. Nárůst kalící teploty vede ke zhrubnutí martenzitu, z důvodu 

zhrubnutí zrna austenitu a růstu vnitřních pnutí. Ačkoliv je s růstem zrna austenitu spojeno 

zvýšení prokalitelnosti, v praxi se však ukazuje, že převládá nepříznivý vliv snížení 

houževnatosti takového předmětu [1,3].  

Podeuktoidní oceli se nedoporučuje kalit z rozmezí teplot Ac1 a Ac3. Ohřev nezaručí 

dokonalou austenitizaci a ve struktuře se uchová určitý podíl feritu, podle teploty a složení 

oceli. Z austenitu nasyceného uhlíkem vzniká martenzit o vysoké tetragonalitě a heterogenní 

martenziticko-feritická struktura se vyznačuje značným vnitřním pnutím a má i nižší tvrdost 

[1]. 

Stanovení správné kalící teploty nelze provádět závazně jen na základě rovnovážného 

diagramu Fe-C, oceli nejsou čistě binární slitiny těchto dvou prvků. Přesnější postup zahrnuje 

stanovení určení kritických bodů dilatometricky. Za předpokladu znalosti chemického složení 

lze teplotu Ac3 stanovit z rovnice 1, vyjadřující vliv jednotlivých prvků na tuto teplotu [1]. 
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Ac3 (°C) = 908 - 2,237 C + 0,438 P + 0,3049 Si + 0,3792 V - 0,3443 Mn – 0,23 Ni + 

+0,23 Ni + 2 (C – 54 + 0,06 Ni)        (1) 

2.2 Kalící prostředí 

Při kalení chceme dosáhnout martenzitické struktury v celém objemu tělesa nebo 

alespoň v jeho části. Ochlazování těchto částí musí proto probíhat rychleji, než je kritická 

rychlost ochlazování u použité oceli. Ideální kalení představuje situaci, kdy povrch tělesa 

dosáhne teploty prostředí, v momentě, kdy je do něj vložen [1]. Takto vysoká ochlazovací 

rychlost je ovšem škodlivá, teplotní rozdíly mezi povrchem a jádrem jsou značné, a s tím i 

spjaté teplotní pnutí.  

Intenzita ochlazování není jediný faktor k hodnocení kalících prostředí, rozdílný je 

také průběh rychlosti odnímání tepla. Některá prostředí odebírají teplo zejména na začátku 

ochlazovaní, jiná naopak na konci ochlazování. Při nejvyšších teplotách nemusí být rychlost 

ochlazování vysoká, neboť rozpad austenitu probíhá až po delší době a křivka počátku tvorby 

feritu je dostatečně vzdálená od osy y. S poklesem teploty se nos křivky přibližuje ose y a 

v této oblasti teplot musí být ochlazovaní velmi intenzivní, aby nedošlo k překročení křivky. S 

dalším snížení teploty je třeba sledovat křivku počátky tvorby bainitu, který vzniká při delších 

časech než ferit a rychlost ochlazování může být nižší. Toto je výhodné, protože při teplotách 

nižších než Ms přeměna austenitu probíhá pomaleji a rozdíly teplot povrchu a jádra se snáze 

vyrovnávají. Ideální křivku ochlazování v IRA diagramu reprezentuje obr. 1 [1]. 

 

Obr. 1 – průběh ideální křivky ochlazování [3]  



4 

 

2.3 Druhy kalících prostředí a jejich hodnocení 

Při volbě kalícího prostředí se uvažuje druh použité oceli, požadované struktury, 

velikost a tvar předmětů. Dále je třeba uvažovat, zdali při ochlazovaní prostředí mění 

skupenství, či nikoliv. Výměna tepla se uskutečňuje zářením, prouděním a vedením tepla, jež 

má hlavní význam v oblasti nižších teplot. Rychlost ochlazování lze podpořit zvýšením 

proudění, dmýcháním nebo cirkulací v případě lázní. Nejčastěji se používá ke kalení voda, její 

roztoky a oleje, u nichž dochází k odpařování, ochlazovací účinky prostředí se komplikují a 

samotný průběh lze rozlišit na 3 období. V 1. se okolo kaleného předmětu vytváří stabilní 

parní polštář a ochlazovaní je pomalé. Ve 2. období, které nastane po snížení teploty povrchu, 

se začne povrch přímo stýkat s kalícím prostředím. Dosažením kritické teploty povrchu se 

parní polštář stane nestabilní, prostředí začne smáčet povrch a odvod tepla se navýší. Ve 3. 

období, kdy teplota povrchu tělesa klesne pod bod varu prostředí, se pára přestává tvořit a 

odvod tepla se realizuje vedením. Rychlost ochlazování je v tomto období nejnižší a závisí na 

hustotě a teplotní vodivosti kapaliny a její cirkulaci. Je třeba uvažovat teplotní spád v kaleném 

předmětu, a proto se rychlost ochlazování jádra zvyšuje až když je teplota povrchu nízká, ve 

studené vodě se jedná o rozmezí 150-250 °C, v oleji při 250- 460 °C [1,4,9].  

Velmi užívaná metoda hodnocení ochlazovací účinnosti prostředí používá 

Grossmannův faktor H. Intenzita H se stanoví určením vztahu mezi průměrem nezakaleného 

jádra a průměrem zkušebního tělesa při různých velikostech průměru. Grossmannův faktor 

však slouží jen k názornému porovnání jednotlivých prostředí. 

Jako nejvhodnější způsob klasifikace lze považovat přímo stanovení průběhu teplot na 

povrchu a uvnitř průřezu dílců užitím termočlánků a znázornění naměřených hodnot 

v souřadnicích teplota T- čas (log t) a tím přímo srovnat s transformačními ARA diagramy. 

Neposkytují však přímo informace o rychlosti ochlazovaní. K tomuto účelu se užívají křivky 

v souřadnicích teplota – rychlost ochlazování zavedené Rosem [1]. Z průběhu ideální křivky 

ochlazování vyplývá, že kalící prostředí se posuzuje zejména, jak rychle ochlazuje v perlitické 

oblasti (550 – 650 °C) a v oblasti martenzitické přeměny (250 – 350 °C).  

Sumárně lze říci, že ochlazovací účinek prostředí závisí na tepelné vodivosti, měrném 

teple, výparném teple a viskozitě kalícího prostředí. Rozpuštěné plyny tvoří spolu s parami 

lázně plynné obaly kolem tělesa spolu s minerálními látkami, které taky mohou tvořit izolační 

vrstvu. Z důvodu tvorby par je důležité zajistit vzájemný pohyb předmětu a lázně, nejsnáze 

cirkulací lázně a rozrušovat neustále vzniklý parní polštář.  



5 

 

2.3.1 Voda  

Voda o teplotě 20–30 °C je nejběžnější kalící prostředí. Má vysoký kalící účinek díky 

své tepelné vodivosti a velkému výparnému teplu. Kolem kaleného předmětu se vytváří parní 

polštář, který je třeba stále narušovat. Voda má největší ochlazovací účinek v oblasti maxima 

rychlosti perlitické přeměny, nepříznivý však je vysoký chladící účinek v oblasti přeměny 

martenzitu. Průběh rychlosti ochlazování studené vody v závislosti na teplotě kalené oceli 

ukazuje obr. 2. Další nepříznivou vlastností vody je silný vliv teploty lázně na ochlazovací 

účinek. S rostoucí teplotou se stabilizuje parní polštář a rychlost ochlazování v 1. údobí se 

značně snižuje. Zvýšená teplota vody snižuje hloubku prokalení bez snížení vnitřních pnutí. 

Teplota vyšší než 30–40 °C se považuje za nevhodnou. Ochlazovací účinek lze podpořit 

cirkulací lázně, která narušuje parní polštář. Také se dá podpořit přidáním látek, které sníží 

jeho stabilitu a zvýší teplotu varu lázně. Jedná se o kyseliny jako H2SO4 nebo soli (NaCl, 

NaNO3+KNO3) v množství 5–10 %. Při vysoké koncentraci soli (cca 50 %) se lze přiblížit 

průběhu ochlazování v olejích [1,3].  

 

Obr. 2 Rychlost ochlazování vodní lázní v závislosti na teplotě oceli [1] 

2.3.2 Oleje  

Olejové lázně ochlazují podstatně pomaleji než vodní lázně, zejména v oblasti 

martenzitické přeměny, téměř 10 x pomaleji. V rozmezí teplot 650–550 °C pak asi 3-4x 

pomaleji ve srovnání s vodou. Z tohoto důvodu lze do oleje kalit pouze drobné a tenkostěnné 

předměty z uhlíkových ocelí. Ochlazovací účinek lázně není výrazně ovlivněn její teplotou. 

Obvykle se využívá řepkových, živočišných a zejména minerálních olejů, které nejlépe 

splňují na oleje kladené požadavky - musí mít vysoký bod vzplanutí a během provozu zůstat 

stálé. Jejich rychlost ochlazování reprezentuje obr. 3.  Kalící účinek je také založen na 

odpařování, vzniká zde parní polštář, který je nutno rozrušovat. Polštář plynů a par je ve 
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srovnání s vodou stabilní při vyšších teplotách (450–700 °C), stabilita se vytrácí při 300–500 

°C.  V důsledku menší rychlosti odvodu tepla ve 3. údobí jsou teplotní rozdíly v předmětu 

malé a úroveň vnitřních pnutí je příznivější. Teplota olejové lázně bývá 30 až 70 °C. Při 

nižších teplotách by byla viskozita příliš veliká a ochlazovací účinek nižší [1,3]. 

 

Obr. 3 Rychlost ochlazování olejovými lázněmi v závislosti na teplotě oceli, a- minerální olej, 

b- řepkový olej 20 °C, c- řepkový olej 100 °C [1] 

2.3.3 Vzduch 

Vzduch je nejmírnější kalící prostředí vyznačující se plynulým ochlazováním. Klidný 

vzduch má velmi malý ochlazovací účinek, ten se dá podpořit prouděním vzduchu za 

přetlaku. Pro kalení na vzduchu jsou vhodné oceli s velmi malou kritickou rychlostí. 

V kombinaci s vodou lze připravit vodní mlhu, prostředí se značným chladícím účinkem, 

dokonce vyšším než v olejové lázni. 

2.3.4 Teplé lázně 

Při termálním kalení a izotermickém zušlechťovaní se používají lázně o teplotě vyšší 

než Ms. Jedná se o lázně tvořené taveninami kovů a slitin, nebo solí a olejových lázní. Do 

kovových lázní se dají použít všechny kovy o nízké teplotě tání. Prakticky se však užívá jen 

olovo a jeho slitiny, obzvláště s cínem. Při ochlazování v kovových lázních nevznikají páry, 

proto je principálně podobné ochlazování na vzduchu. V solných lázních se užívá tavenin 

dusičnanů a dusitanů sodíku a draslíku nebo hydroxidů sodného a draselného. Ochlazovací 

účinek je poměrně malý a klesá s rostoucí teplotou lázně. Cirkulací lze účinek podpořit. Solné 

lázně jsou příznivé, neboť rychlost ochlazovaní je největší při vysokých teplotách a s klesající 

teplotou předmětu se zmenšuje. Na teplé olejové lázně je třeba použít oleje s vyšším bodem 
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vzplanutí, jako jsou kompresorové a válcové. Horní hranice teplot použitelnosti je 200–

250 °C [1,3].  

2.4 Způsoby kalení 

Kalení má značný vliv na výsledné mechanické a fyzikální vlastnosti oceli. Pro 

nástrojové součásti je cílem kalení získat dobrou odolnost proti opotřebení, která je spojena 

s vysokou tvrdostí minimálně na povrchu. U konstrukčních ocelí je většinou cílem kalení 

struktura o vysoké pevnosti nebo s vyváženým vztahem mezi pevností a plasticitou, které se 

docílí popouštěním martenzitu na vyšší teploty anizotermickým zušlechťováním. Způsoby 

kalení se volí v závislosti na požadovaných vlastnostech předmětu, jeho velikosti, tvaru a 

použité oceli. V každém případě je základem dosažení správných výsledků kalení a 

zušlechťování znalost kinetiky fázových přeměn austenitu vyjádřených v IRA a ARA 

diagramech.  

2.4.1 Kalení do studené lázně 

Tento způsob kalení spojený s následujícím popouštěním je stále nejrozšířenějším 

zpracováním ocelí. Austenitizované uhlíkové i slitinové oceli se kalí přímo ponorem do 

studené lázně a to buď do vody, nebo v případě legovaných oceli a malých průřezů do oleje. 

Proces je charakteristický velkým teplotním spádem z důvodu velikého rozdílu teplot mezi 

předmětem a lázní, rychlým průběhem martenzitické přeměny a nepříznivými objemovými 

změnami, které vyvolávají vnitřní pnutí. Nepříznivé podmínky lze zmírnit některými 

úpravami kalícího procesu. Pro omezení vnitřních pnutí se doporučuje zmenšit teplotní 

interval ochlazování, a to buď snížením kalící teploty pokud je to možné, nebo zvýšením 

teploty, až po kterou kalící prostředí působí na předmět. Vzniku kalících trhlin se dá také 

předcházet regulací rychlosti ochlazování v oblasti martenzitické přeměny [1,2]. 

Vhodným opatřením pro tenkostěnné předměty je provést po austenitizaci předběžné 

ochlazení na teploty 720–750 °C a až následně kalit. Proces nazýváme přichlazovaní a lze ho 

provádět na vzduchu, případně v peci i u hrubších předmětů. Přichlazení je možné aplikovat u 

ocelí s větší stabilitou přechlazeného austenitu mezi perlitickou a bainitickou oblastí. 

Obdobným postupem je stupňovité kalení používané u legovaných ocelí s karbidy, jako jsou 

rychlořezné. Jejich austenitizační teplota je vysoká, aby došlo k rozpuštění karbidů, a 

následně se předměty ochlazují v peci na teploty okolo 900 °C [1]. 

Dvou kalících prostředí se využívá při přerušovaném a lomeném kalení. Nepříznivá 

ochlazovací rychlost v oblasti martenzitické přeměny se zmenšuje přerušením ochlazení 
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v lázni dříve, než se v celém objemu dosáhne teploty lázně. A to obvykle, když má jádro 

předmětu teplotu 30–50 °C nad Ms. Tento postup je účinnější pro zamezení vnitřních pnutí 

než za použití přechlazování. Podstatou lomeného kalení je ochlazování do dvou studených 

lázní po sobě. Po prvním prudkém ochlazení ve vodě nad teplotu Ms se kalený předmět vloží 

do olejové lázně, kde proběhne vlastní martenzitická přeměna. Ve vodní lázni se potlačí 

perlitická přeměna a protože olej ochlazuje méně intenzivně než voda, vznikající martenzit 

má menší vnitřní pnutí. Tento postup se provádí u tvarově komplikovaných předmětů, 

problematické je ovšem správné stanovení okamžiku přemístění z jedné lázně do druhé 

[1,3,4]. 

Plynulou regulaci kalícího prostředí umožňují prostředí s nucenou cirkulací a 

prouděním jako ochlazovaní tryskou a sprchou, eventuálně ve vodní mlze, která změnou 

poměrů voda-vzduch umožňuje měnit ochlazovací účinnost. Společným jmenovatelem těchto 

prostředí je zajištění rovnoměrného ochlazování celého povrchu a tím i omezení rozsahu 

vnitřních pnutí. 

2.4.2 Termální kalení 

Je tepelné zpracování vycházející ze znalosti IRA diagramů, využívá se u ocelí 

s dlouhou inkubační periodou vzniku bainitu při teplotách těsně nad Ms. Předmět se zakalí do 

teplé lázně o teplotě vyšší než Ms a ponechá se v ní po dobu nutnou k vyrovnání teplot 

v průřezu, zároveň se však nesmí dostat do oblasti vzniku bainitu. Následně se ochlazuje 

zpravidla na vzduchu za vzniku martenzitu. Tepelná pnutí v lázni nejsou doprovázena 

strukturními pnutí, neboť se zachovává austenit a vnitřní pnutí zaniknou při vyrovnání teplot 

v objemu. Martenzitická přeměna probíhá při malé rychlosti ochlazování, a proto jsou 

zbytková pnutí malá. Tento způsob kalení má své uplatnění u malých, tvarové 

komplikovaných dílů, uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, obzvláště s vyšším obsahem 

uhlíku Je velmi vhodné pro cementované komponenty [1,3,4]. 

2.4.3 Izotermické zušlechťovaní 

Tento proces, někdy též označovaný jako izotermické kalení je založený na 

austenitizaci oceli za teplot poblíž horní hranice kalícího rozmezí, která se následné ochladí 

na teplotu izotermického rozpadu v teplé lázni. Poté se provede výdrž na této teplotě až do 

konce bainitické přeměny a následně ochlazení na normální teplotu na vzduchu. Předměty se 

dále nepopouštějí. Tepelná pnutí se vyrovnávají v teplé lázni před přeměnou na bainit, která 

probíhá bez strukturních pnutí. Popouštění bainitu je v tomto případě nežádoucí, došlo by ke 
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zhoršení mechanických vlastností. Výsledné mechanické vlastnosti oceli jsou dány teplotou 

izotermického rozpadu. S jejím poklesem se zvyšuje pevnost a tvrdost a tím se zhoršuje 

plasticita a houževnatost. Aplikace tohoto postupu se omezuje na menší součásti z nízko až 

středně legovaných ocelí. Uhlíkové oceli, které mají krátkou inkubační periodu perlitické 

přeměny, se dají zpracovat pouze u tenkostěnných předmětů [1,3,4]. 

2.5 Vnitřní pnutí při kalení. 

Z hlediska vnitřních pnutí lze kalení oceli chápat jako proces, kdy z homogenní 

struktury austenitu vzniká směs fází s různými měrnými objemy, zejména jinými, než je 

měrný objem původního austenitu. Zastoupení fází se obvykle mění od povrchu do jádra 

kaleného předmětu, jednotlivé fáze v různých objemech vznikají v různých časových a 

teplotních úsecích za přítomnosti teplotního spádu v důsledku rychlého ochlazování kaleného 

předmětu. Nutným projevem těchto faktorů je proto přítomnost vnitřních pnutí s nepříznivými 

důsledky. Cílem kalení je proto i kontrolovat vnitřní pnutí v mezích, které zaručují, že 

nedojde k popraskání kaleného kusu. Hrubé trhliny vedou k okamžitému vyřazení kusu, 

drobné, obtížně zjistitelné vyvolávají nebezpečí křehkého porušení. 

2.5.1 Druhy pnutí. 

Praskliny v předmětech vznikají, když vnitřní pnutí překročí pevnost oceli. Velmi 

nebezpečná jsou zejména tahová napětí v povrchových vrstvách. Také při existenci tlakového 

napětí na povrchu mohou vnitřní tahová napětí vyvolat vznik trhlin. Tlaková napětí povrchové 

vrstvy jsou ovšem většinou příznivá. Vedle směru působících napětí má však značný význam 

také napjatost. Víceosý, respektive trojosý stav napětí se projevuje zkřehnutím oceli [1].  

Podle velikosti objemů, při kterých pnutí vzniká, je lze přiřadit do některého ze tří druhů:  

Pnutí 1. druhu zaujímají celý objem předmětu a jejich orientace souvisí s geometrií 

tělesa. Po odnětí povrchové vrstvy se napěťový stav změní a projevem je deformace tělesa. 

Dočasná pnutí vymizí po odstranění příčin, které je vyvolaly a při tepelném zpracování působí 

po krátkou dobu. Trvalá neboli zbytková pnutí se zachovávají po delší dobu. U tvárných ocelí 

se zmenšují pomalou plastickou deformací v průběhu času.  

Pnutí 2. druhu – mikropnutí se vyrovnávají v mikroobjemech srovnatelných s velikostí 

zrna. Obvykle jsou orientována náhodně a nezávisle na tvaru a v celém objemu předmětu se 

mohou vzájemně vyrovnávat. Změna napjatosti v mikroobjemech nepůsobí změnu tvaru 

předmětu.  
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Pnutí 3. druhu – submikroskopická se týkají malých objemů, řádově několika 

atomových vzdáleností v jednom zrnu a jsou v rovnováze v objemu subzrn. Pokud by došlo 

k porušení této rovnováhy, neprojeví se jako žádné makroskopické změny tvaru tělesa 

[1,2,3,14]. 

Podle vzniku se vnitřní pnutí dělí na tepelná a strukturní. Tepelná pnutí vznikají 

důsledkem působení teplotního spádu v průběhu tepelného zpracovaní. Vždy existuje rozdíl 

teplot mezi přímo ochlazovaným povrchem a jádrem chlazeného tělesa, které se ochlazuje 

pouze v závislosti na teplotní vodivosti podpovrchových vrstev. Strukturní pnutí mají svůj 

původ v rozdílu měrných objemů výchozího austenitu a fází vznikajících při kalení i 

rozdílnosti měrných objemů těchto fází vůči sobě. Austenit má nejmenší měrný objem, oproti 

tomu tetragonální martenzit má nejvyšší. Například u oceli s vysokým obsahem uhlíku je 

měrný objem martenzitu větší o 1% než perlitu [1]. Dokud v tělese koexistují struktury 

s různým měrným objemem v různých průřezech, strukturní vnitřní pnutí se zachovává.  Obr. 

4 ukazuje výsledný napěťový stav ve dvoufázovém materiálu [1,2].  

 

Obr. 4. Druhy vnitřních pnutí a jejích vzájemná superpozice ve dvoufázovém materiálu [2] 

2.5.2 Vznik vnitřních pnutí 

Strukturní pnutí vznikají v důsledku zadržení uhlíku v mřížce železa při změně 

kubické mřížky na tetragonální, doprovázené růstem objemu kalené oceli. Velikost vnitřních 
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pnutí je spjata s množstvím zadrženého uhlíku. Jedná se o napětí 3. druhu a v důsledku 

velkého počtu různě orientovaných zrn nemají tato napětí žádné vnější projevy. Situace, kdy 

je celý průřez předmětu tvořen martenzitem, je však velmi vzácná. Většinou vznikají vedle 

martenzitu určitá množství zbytkového austenitu. V různých místech tělesa pak jsou různé 

objemové změny vedoucí k napětím 2. druhu a až k mikrotrhlinám. Strukturní rozdíly se 

projevují zejména u neprokalených těles, kdy je martenzit pouze v povrchových vrstvách a 

vzniká pnutí mezi tímto povrchem a jádrem. Martenzitická povrchová vrstva působí na jádro 

tahovým napětím a samotná je namáhána tlakem. Takto vznikají vnitřní napětí 1. druhu [1,2].  

Tepelná vnitřní pnutí řadíme k pnutím 1. druhu a vznikají v každém ochlazovaném 

kovovém předmětu, bez ohledu na to, zda v něm probíhají fázové přeměny, nebo nikoliv. 

Způsobují je rozdíly teplot v různých místech průřezu v souvislosti s koeficientem tepelné 

roztažnosti. Povrchová vrstva se smršťuje dříve než jádro, které si zachovává svou vysokou 

teplotu. Jádro je potom povrchem tlačeno a ten je namáhán tlakem od jádra. Při dostatečně 

vysokých teplotách se napětí může vyrovnávat plastickou deformací.  Při snížení teploty se 

objem jádra zmenšuje, ale teplota povrchu je nízká a nelze pnutí relaxovat plastickou 

deformací. Mezi částmi průřezu vznikají vnitřní pnutí, v povrchové vrstvě tlaková a v jádře 

tahová [1,2]. 

Při kalení ocelí, kdy dochází současně k fázovým přeměnám doprovázeným změnami 

objemu, působí současně tepelná a strukturní pnutí. Protože teploty přeměny, časový průběh 

přeměn a výsledné struktury v různých objemech závisí na rychlosti ochlazování, jsou 

výsledná pnutí dána buď rozdílem, nebo součtem obou. Veliký je i vliv tvárnosti materiálu při 

teplotách, kdy napětí vznikají a můžou se takto vyrovnávat. Pokud se nesníží vnitřní pnutí 

deformacemi, může překročit hodnotu pevnosti a v místech koncentrací napětí ocel praská, 

buď hned při kalení, nebo až po zakalení. Na iniciaci trhlin mohou mít vliv také 

mikroskopické trhlinky, vznikající na čele martenzitické desky po jejím zabrzdění na 

překážce, obvykle hranicích zrna austenitu [1,2]. 

Za reálných podmínek kalení je však třeba uvažovat nerovnoměrnou koncentraci 

uhlíku a přísadových prvků v austenitu. Nerozpuštěné částice jako karbidy, vměstky, oxidy, 

nitridy porušují jeho homogenitu. Také nedodržení správných podmínek ohřevu může vést 

k nepravidelnému růstu zrna a povrchovému oduhličení v oxidační atmosféře. Zbytková 

vnitřní pnutí v zakalené struktuře se obvykle odstraňují následným popouštěním. Ohřevem na 

teplotu popouštění se zvýší tvárnost, pružné deformace se mohou přeměnit v plastické a snížit 
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pnutí. Dochází k homogenizaci struktury a rozpadu zbytkového austenitu. Obvykle se udává 

jako optimální doba popouštění 2 hodiny, delší časy nevedou k významnějšímu poklesu pnutí 

[1]. 

Existuje mnoho faktorů, na kterých vnitřní pnutí závisí. Jedná se o druh a vlastnosti 

oceli, kdy vnitřní pnutí je větší u ocelí s malou tepelnou vodivostí, malou prokalitelností, 

tvárností a hrubším austenitickým zrnem. Dále o podmínky austenitizace, nedokonalé prohřátí 

vede k nerovnoměrné velikosti zrna a oduhličení v pecní atmosféře zvyšují pnutí. Také 

samotné podmínky kalení mají vliv kvůli příliš velkému teplotnímu gradientu od povrchu 

k jádru, ochlazovací prostředí musí mít správnou ochlazovací intenzitu. A v neposlední řadě 

také tvar a velikost kaleného předmětu. Rozměrné kusy mají značná vnitřní pnutí rozdílem 

teplot. Nevhodné mohou být i tvary předmětu jako ostré přechody, hrany, rozdílné tloušťky 

stěn. S tím souvisí i způsob ponořovaní předmětů do lázně a správná orientace, aby bylo 

zajištěno rozrušovaní parního polštáře na povrchu a snadný odvod par. Dutiny a otvory jsou 

problematická místa, pára se v nich nesmí hromadit [1,2].  

2.6 Kalitelnost 

Pojem kalitelnost obecně definuje schopnost materiálu dosáhnout ochlazením z kalící 

teploty nerovnovážné struktury martenzitu bezdifuzní přeměnou. Nejčastěji se pro toto 

hodnocení používá měření tvrdosti. Spolu s pojmem kalitelnost se užívá dalších termínů – 

zakalitelnost a prokalitelnost. Zakalitelnost je dána maximální dosažitelnou tvrdostí 

martenzitu, která se odvíjí na obsahu uhlíku rozpuštěného v austenitu. Obr. 5 ukazuje 

přibližný vztah mezi tvrdostí a obsahem uhlíku pro různé obsahy martenzitu. Zakalitelnost 

neuvažuje vliv velikosti a tvaru kaleného předmětu. Toto zohledňuje prokalitelnost [3,6].  

 

Obr. 5 Závislost mezi tvrdostí HRC a obsahem uhlíku pro různé podíly martenzitu [2] 
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2.6.1 Prokalitelnost 

Prokalitelnost představuje schopnost materiálu získat po zakalení tvrdost odpovídající 

její zakalitelnosti, v uvažované hloubce pod povrchem kaleného předmětu. Při kalení 

válcového ocelového tělíska o průměru D do předepsaného kalícího prostředí se povrch ve 

styku s kalícím prostředím ochlazuje intenzivně. Soustředné válcové plochy pod povrchem 

tělíska jsou ochlazovány vedením tepla povrchovými vrstvami a jejich rychlost ochlazování 

klesá se zmenšujícím se průměrem uvažované vrstvy. V jisté hloubce pod povrchem, na 

válcové ploše Dk, je ochlazovací rychlost rovná kritické rychlosti. Vrstvy o průměru menším 

než Dk jsou ochlazovány podkritickou rychlostí. Poměry znázorňuje obr. 6. V oblasti průměru 

D až Dk pozorujeme martenzitickou strukturu. Další vrstvy se skládají ze směsi martenzitu a 

přechodových struktur, až do jádra tvořeného pouze jemným perlitem [1]. 

 

Obr. 6 Vztah mezi kritickou rychlostí a skutečnou rychlostí ochlazování [1] 

K tomu, aby se předmět prokalil v celém průřezu musí být rychlost ochlazování větší 

než kritická v celém předmětu. Toho dosáhneme buď kalením do intenzivněji působícího 

prostředí, nebo u ocelí s nižší kritickou rychlostí, eventuálně legováním ocelí přísadovými 

prvky. Veškeré prvky s výjimkou Co a Al snižují rychlost perlitické přeměny a kritickou 

rychlost kalení. Nepříznivý vliv má nehomogenní tuhý roztok austenitu, protože méně 

nasycené krystaly se rozpadají rychleji, stejně tak nerozpuštěné částice jako karbidy, oxidy, 

intermetalika zvyšují kritickou rychlost, neboť jsou vhodnými nukleačními místy perlitu. 

Výsledná rychlost ochlazovaní je potom součtem několika faktorů. Tvarem a hmotností 

kaleného předmětu a poměru povrchu k objemu, s tím spjatou tepelnou vodivostí a teplotním 

spádem tělesem. Je však třeba poukázat, že oceli s nižší tepelnou vodivostí jsou často oceli 

slitinové, které mají nižší kritické rychlosti ochlazovaní. A v neposlední řadě závisí na kalicím 

prostředí a jeho schopnosti odnímat teplo, s čímž souvisí hloubka vrstvy, která může být 

ochlazena nadkritickou rychlostí [1,2,9].  
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Na obr. 7 je zachycen vliv prokalitelnosti a kalícího prostředí na výslednou strukturu 

srovnáním nelegované a legované oceli, schopné vysokého prokalení, pokud jsou zakaleny do 

vody (a) a oleje (b). Kritická rychlost ochlazování nelegované oceli je vyšší. Pouze ty části 

průřezu chlazené vyšší rychlostí se transformují na martenzit. Jak je patrné, u nelegované 

oceli toho lze dosáhnout pouze kalením ve vodě. Legovaná ocel kalená ve vodě je 

ochlazována nadkritickou rychlostí i ve středu a martenzit se vytvoří v celém objemu, což je 

nepříznivé. Houževnaté jádro vzniká až kalením do oleje [2]. 

 

Obr. 7 Vliv průřezu, prokalitelnosti a kalících podmínek na hloubku prokalení [2] 

2.7 Grossmanova metoda hodnocení prokalitelnosti. 

Ze zkoušek prokalitelnosti se rozvinula kritéria pro jejich hodnocení. Grosmannova 

metoda vychází z užití několika válcových tyčí různých průměrů zakalených v daném 

ochlazovacím prostředí. Po metalografickém hodnocení průřezu každé tyče je vybrána ta, 

obsahující 50 % martenzitu ve svém středu a její průměr je stanoven jako kritický průměr Dcrit 

(resp. D0). Tyče s menším průměrem mají větší podíl martenzitu, tyče s větším průměrem 

mají 50% podíl martenzitu pouze do určité hloubky. Kritický průměr je platný pouze pro 

kalící médium a daný průměr tyče [2,9]. 

K identifikaci kalícího prostředí Grossman zavedl faktor intenzity ochlazování H. Tab. 

1 uvádí hodnoty H pro různá kalící média a míru jejich proudění, z čehož je patrná silná 

závislost H na cirkulaci prostředí.  
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Tab. 1 Hodnoty faktoru H pro vodu a olej při různých cirkulacích prostředí [2] 

 Ochlazovací prostředí  H (in
-1

) 

Způsob ochlazování Olej Voda 

Bez cirkulace 0,25-0,3 1 

Slabá cirkulace 0,3-0,35 1-1,1 

Střední cirkulace 0,35-0,4 1,2-1,3 

Silná cirkulace 0,4-0,8 1,4-2,0 

Velmi silná cirkulace 0,8-1,1 4 

 

Aby se stanovila prokalitelnost oceli nezávisle na kalícím médiu, byl zaveden pojem 

ideální kritický průměr DI, který je definován jako průměr dané oceli, která bude obsahovat 

ve svém středu 50% martenzitu po zakalení, v prostředí majícím H = ∞. Toto představuje 

teoretické prostředí schopné ochladit povrch na teplotu prostředí zcela okamžitě. Grossman a 

jeho spolupracovníci následně sestavili nomogramy, umožňující určit kritické průměry D0 na 

základě znalosti DI a H užitého prostředí a opačně [2,4]. 

Největší výtkou k celému konceptu Grossmannova faktoru je právě fakt, že intenzitu 

kalení nelze spolehlivě popsat pouze jednou hodnotou intenzity H. Koeficient přestupu tepla 

na rozhraní kov - kalící prostředí se mění během jednotlivých fází kalícího procesu v médiích 

měnících skupenství. Dalším problémem je stanovení H pro tělesa s jiným průřezem než, 

který je experimentálně použit. Intenzita H rovněž nebere v potaz vlastnosti kalícího prostředí 

jako jeho složení, viskozitu v případě oleje nebo jeho aktuální teplotu [1,2].  

2.8 Jominyho zkouška prokalitelnosti 

Prokalitelnost a s ní související hodnoty D0 a DI lze také stanovit Jominyho zkouškou 

prokalitelnosti, která spočívá v určení vzdálenosti od kaleného čela tělesa, ve které tvrdost 

odpovídá 50% obsahu martenzitu. Provede se zakalení zkušebního tělesa proudem vody na 

jeden z jeho konců a následně se vyhodnotí průběh tvrdosti v závislosti na vzdálenosti od čela 

– obr. 8. Určením vzdálenosti se podle diagramu stanoví hodnoty D0 nebo DI v závislosti na 

různých hodnotách H. Z Jominyho zkoušky lze také stanovit kritickou rychlost kalení, známe-

li pro ocel tvrdost místa s 50 % martenzitu. Na diagramu zkoušky se určí stejná hodnota 

tvrdosti určitou vzdáleností od kaleného konce. Této pak odpovídá určitá rychlost 

ochlazování, kterou je hledaná kritická rychlost [1,2,4,15]. 
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Obr. 8 Měření tvrdosti na Jominyho tělese a sestrojení grafické závislosti [2] 

3 Produkty nerovnovážného rozpadu austenitu 

3.1 Martenzitická přeměna 

Pokud je austenit přechlazen až od oblasti tak nízkých teplot, že již není možná účinná 

difúze nejen legujících prvků, ale také uhlíku, dochází k bezdifuzní přeměně na martenzit. 

Přeměna probíhá v rozmezí teplot Ms až Mf za vzniku nerovnovážného, silně přesyceného 

tuhého roztoku uhlíku v železe . Aby tato metastabilní fáze mohla vzniknout, je nutné 

ochlazovat austenitizovanou ocel pod teplotu Ms v čase kratším, než je doba potřebná pro 

zahájení perlitické nebo bainitické přeměny. Minimální rychlost, při které jsou ještě zcela 

potlačeny difúzní přeměny austenitu a probíhá jeho bezdifuzní přeměna na martenzit, se 

označuje jako kritická rychlost kalení. Její hodnota závisí na složení a na struktuře austenitu a 

např. u uhlíkových ocelí dosahuje hodnoty až 1000 °C. s
-1 

[1,2].  

Martenzitická přeměna v ocelích je zvláštním případem bezdifuzní, smykové 

přeměny, při které nová fáze vzniká uspořádanými přesuny skupin atomů z uzlových bodů 

původní fáze do uzlových bodů nové fáze tak, že relativní změny poloh sousedních atomů 
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jsou menší než meziatomová vzdálenost. Atomové konfigurace se přeskupuji 

disciplinovaným způsobem, proto se někdy užívá označení vojenská přeměna. V ideálním 

případě žádný z atomů nezmění svoji polohu se sousedním atomem v průběhu přeměny 

z původní fáze na výslednou. Jak roste martenzitický krystal, akumulují se na fázovém 

rozhraní elastické deformace. Při překročení meze pružnosti by se rozhraní porušilo a atomy 

v rozhraní by se staly neuspořádanými. Smykový pohyb hranice by se potom nemohl 

uskutečňovat a přeměna by ustala, neboť při nízkých teplotách není možná difuzní 

transformace, která by zastoupila smykový mechanismus [2]. Martenzitická přeměna slitin 

železa je možná jak v intersticiálních (C, N), tak v substitučních tuhých roztocích (Ni, Mn, 

Cr) a za vhodných podmínek i v čistém železe [1].  

3.1.1 Morfologie a mechanismus vzniku martenzitu 

Martenzit v zakalené oceli má tvar desek, které se na metalografickém snímku jeví 

jako jehlice. V každém zrnu austenitu vzniká obvykle větší počet martenzitických krystalů a 

jejich velikost vzrůstá s velikostí zrna austenitu a s jeho homogenitou, v mezním případě 

mohou mít rozměry austenitického zrna. Prvé desky martenzitu rozdělí zrna původní fáze a 

stanou se pro další krystaly martenzitu neprůchozími překážkami. Kolem rostoucího 

martenzitu vzrůstá v austenitické matrici napětí, dochází k plastické deformaci a roste hustota 

dislokací. Přeměna posledních zbytků austenitu je obtížná i z důvodu většího měrného 

objemu martenzitu [1,8]. 

Martenzit ocelí je přesycený tuhý roztok uhlíku v železe  s krystalografickou mříží 

tetragonální prostorové centrovanou, jejíž parametry závisí na obsahu C – viz obr. 9. Atomy 

uhlíku jsou umístěny v intersticiálních oktaedrických polohách kubické mřížky železa a 

způsobují její deformaci v mřížku tetragonální. Tyto polohy však atomy uhlíku převážně 

zaujímají až při jeho obsahu nad 0,2%. Až do této koncentrace segreguje 90% atomů C na 

dislokacích nebo na substrukturních hranicích jehlic nízkouhlíkového martenzitu v průběhu 

kalení [1]. 

Další důležitou vlastností martenzitické transformace je tetragonální distorze 

krystalové struktury, kde a = b ≠ c s rostoucím obsahem uhlíku podle následujícího vztahu 

[2]: 
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Obr. 9 Závislost parametrů mřížky a a c na obsahu uhlíku [3] 

Na základě vzhledu substruktury rozlišujeme dva základní druhy martenzitu. 

Deskovitý martenzit s vnitřními dvojčaty je tvořen deskami, které jsou zpravidla příčně zcela 

rozděleny jemnými dvojčaty, jejichž tloušťka bývá kolem 20 Å. Tento druh vzniká u 

uhlíkových i slitinových ocelí se středním a vyšším obsahem uhlíku.  Jehlicovitý (laťkový) 

martenzit s dislokacemi, ale bez vnitřních dvojčat, vzniká u nízkouhlíkových ocelí (<0,5 hm 

% C) a také u bohatě legovaných ocelí popř. substitučních slitin železa (Ni, Cr, Mn). Jeho 

úvary tvoří rovnoběžné svazky jehlic, jež mají poměr šířky k tloušťce 2:1 a vysokou hustotu 

dislokací. Někdy se rozlišuje třetí druh martenzitu – masivní, podle převládajících názorů se 

však jedná o zvláštní případ jehlicovitého martenzitu, skládá se totiž ze svazků jehlic. Faktory 

mající vliv na vznik jednotlivých druhů martenzitu nejsou zcela jasné. Má se za to, že vysoká 

hodnota energie vrstevné chyby austenitu (cca 8·10
-6

 J·cm
-2

) spolu s vyšší teplotou přeměny 

podporují vznik jehlicovitého martenzitu. Při středních hodnotách této energie a při nízké 

teplotě přeměny vzniká deskovitý martenzit s dvojčaty [1,8,12]. 

Roviny martenzitu mají krystalografický orientační vztah s austenitem (Kurdjumov-

Sachsův) a vykazují preferované roviny habitu. V nízkouhlíkových ocelích je rovina habitu 

martenzitu (011) rovnoběžná s rovinami typu {111} v austenitu a v případě vysokouhlíkových 

ocelí s rovinami {225}. Experimentální důkazy ukazují, že transformace plošně centrované 

kubické mřížky austenitu na prostorově centrovanou tetragonální je doprovázena invariantní 

rovinnou deformací, tj. jedna rovina zůstává zachována bez distorze a rotace. Struktura však 
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nemůže krystalograficky vzniknout pouze jednou deformací a musí být doprovázena druhou. 

Princip popisuje obr. 9. Po aplikování střihové deformace na výchozí krystal austenitu 

bychom obdrželi tvar II. Avšak toto vede ke špatné krystalové struktuře. Aplikací dalšího 

homogenního střihu obdržíme správnou krystalovou strukturu. Ta ovšem neodpovídá 

pozorovanému tvaru martenzitu a musí se vrátit do podoby tvaru II skluzem nebo dvojčatěním 

[2,5,10,13]. 

 

Obr. 10 Ilustrace fenomenologické teorie vzniku martenzitu [2]. 

3.1.2 Kinetika martenzitické přeměny 

Charakteristickou vlastností martenzitické přeměny slitin železa je veliká rychlost 

tvorby jednotlivých krystalů martenzitu, jež ve velmi krátké době od nukleace vyrůstají do 

své konečné délky v rozmezí teplot Ms až Mf. Vratná přeměna v austenit při ohřevu je možná 

u bohatě legovaných slitin železa.  

Kinetika přeměny závisí zejména na nukleačních pochodech, protože rychlost růstu 

martenzitu je vysoká a dosahuje rychlosti šíření zvuku v prostředí. Každý krystal proto 

dosáhne svého maximálního rozměru, který v první řadě závisí na velikosti původního 

austenitického zrna, velmi rychle. Hranice zrn představují pro martenzitické desky 

nepřekonatelnou překážku, avšak desky v jednom zrnu mohou vyvolat vznik krystalů 

martenzitu ve vedlejším zrnu. Dalšími překážkami růstu jsou také precipitáty, vměstky a již 

dříve utvořené desky martenzitu. Teplota Ms je v úzkém vztahu s termodynamickým 
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parametrem T0 – teplotou, kdy se Gibbsova volná energie austenitu rovná martenzitu o 

stejném složení [1,2].  

U slitin železa lze rozlišit tři různé průběhy martenzitické přeměny. U uhlíkových a 

slitinových ocelí, jejichž teplota Ms leží na 100 °C má přeměna atermickou povahu. Po 

zakalení v lázni v rozmezí teplot Ms až Mf transformuje austenit vysokou rychlostí 

v martenzit okamžitě po překročení teploty Ms.  Pokud bychom kalení zastavili a udržovali 

teplotu, další martenzit by nevznikal, dokud by nedošlo k dalšímu podchlazení. U slitin Fe-Ni 

a Fe-Ni-C mívá martenzitická křivka diskontinuální průběh a přeměna začíná prudce vznikem 

určitého podílu martenzitu (až 50 %) za dané teploty a dále pokračuje s poklesem teploty 

podobně jako v prvním případě. Přeměna probíhá velmi rychle (1 μs), díky autokatalytickému 

efektu na rozhraní zrn. U slitin železa s teplotou Ms nižší než je pokojová (př. Fe-Ni-Mn) a ve 

slitinách železa neobsahujících uhlík je za vhodných podmínek možná izotermická přeměna, 

při níž je za dané teploty podíl martenzitu funkcí času a teploty [1,2,9].  

Na průběh nukleačního pochodu převládají různé názory. Klasická homogenní teorie 

podle Kurdjumova, Fishera, Hollomona a Turnballa není schopna vysvětlit atermickou 

povahu přeměny. Hlavním nedostatkem teorií, založených na tepelně aktivovaném přesunu 

atomů, je rozpor s experimentální hodnotou, podle které je aktivační energie růstu martenzitu 

téměř nulová. Izotermický průběh přeměny ukazuje, že alespoň v některých případech je 

tvorba zárodku tepelně aktivována. Nukleační podmínky spíše předpokládají stav, při kterém 

se může uplatnit netepelně aktivovaný růst, než stav, který způsobuje pokles volné entalpie. 

Možným vysvětlením je představa vzniku zárodků martenzitu na defektech austenitu 

s nulovým nebo velmi malým podílem tepelné aktivace. 

 Kritické nukleační podmínky předpokládají přítomnost poměrně velkých předzárodků 

o větším než kritickém rozměru, vznikajících účinkem strukturních defektů při teplotách nad 

Ms, nebo zděděných z předchozího tepelného zpracování. Atermická nukleace pak začíná na 

těchto předzárodcích. Existuje tak vliv plastické deformace austenitické matrice. Při malé 

deformaci, do 20-30 % se vzdálenost mezi dislokacemi zkrátí na úroveň blízkou kritické 

velikosti martenzitického zárodku (40-50 nm) a vznikají optimální podmínky pro fázovou 

transformaci. Velké deformace však vyvolávají zvýšení odolnosti austenitické matrice proti 

změnám mřížky při přeměně a působí proti nukleaci. Izotermický růst se přisuzuje tepelně 

ovlivněnému růstu předzárodků, jež se nemohou šířit spontánně a nukleace je tepelně 

aktivovaná [1,2,7]. 
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3.1.3 Faktory ovlivňující kinetiku přeměny 

Teplota Ms, při níž začíná přeměna, nezávisí na rychlosti ochlazování, ale na 

chemickém složení austenitu. Všechny prvky rozpuštěné v austenitu snižují teplotu Ms, jediné 

prvky, které ji zvyšují, jsou hliník a kobalt. Křemík má téměř nulový až žádný efekt – viz obr. 

11, kde je rovněž prokázáno, že se snižujícím se obsahem uhlíku se snižuje i vliv legujících 

prvků. Vliv prvků je úměrný jejich koncentraci, a proto lze přibližně stanovit teplotu Ms 

pomocí rovnice 2, kde je vliv prvků ve váhových procentech vyjádřen koeficienty [2].  

Ms (°C) = 520 - 320 (%C) -50 (% Mn) - 30 (%Cr) – 20 (% Ni+Mo) – 5 (%Cu+Si) (2) 

Výsledky výpočtu touto rovnicí se velmi dobře shodují s experimentálními daty u 

ocelí obsahujících 0,2–0,8 %C. V bohatě legovaných ocelích vyvstávají problémy 

v konkurenčním chování prvků a jejich vliv na teplotu Ms se nedá snadno empiricky 

předpovědět. 

 

Obr. 11 Vliv legujících prvků na teplotu Ms [2] 

Na hodnotu Ms mají vliv i podmínky austenitizace. Zvyšující se teplota austenitizace 

snižuje Ms, a to hlavně u legovaných ocelí s vyšším obsahem uhlíku.  Malý vliv přísluší i 

velikosti austenitického zrna. Větší zrno zvyšuje teplotu počátku přeměny. Deformační nebo 

substituční zpevnění austenitu snižuje teplotu Ms. Příčina tohoto jevu spočívá v odporu 

mateční fáze proti pohybu dislokací a zhoršení podmínek heterogenní nukleace [1,2]. 

Teplota Mf se obdobně jako Ms mění vlivem legujících prvků, vliv uhlíku je zde 

výrazně větší. U ocelí s 0,6% až 0,7% klesá teplota pod 0°C – viz obr. 12. Přesné stanovení 
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hodnoty Mf je obtížné, přeměna se prakticky zastavuje za přítomnosti zbytkového austenitu 

[2].  

 

Obr. 12  Vliv obsahu uhlíku na hodnoty teplot Ms a Mf .[3] 

3.1.4 Vlastnosti martenzitu 

Martenzit v kalitelných ocelích se vyznačuje vysokou pevností a tvrdostí, zároveň 

ovšem značnou křehkostí. Na pevnost martenzitu má vliv několik faktorů: velikost zrna, 

intersticiální a substituční prvky v tuhém roztoku, mikrosegregace a precipitace uhlíku. 

Maximální rozměry desek martenzitu jsou závislé na velikosti austenitického zrna. Zpevnění 

intersticiálními prvky v tuhém roztoku má značný příspěvek. Je prokázáno, že pevnost 

nepopuštěného martenzitu závisí lineárně na třetí odmocnině uhlíku až do 0,4% C [1]. 

Migrující atomy C a N mohou tvořit precipitáty nebo atmosféry kolem dislokací, a tak 

výrazně zvyšují pevnostní vlastnosti a tvrdost. Podíl precipitačních a mikrosegregačních 

pochodů při kalení do vody tvoří asi polovinu zvýšení tvrdosti martenzitu. Vliv zpevnění 

substitučních prvků ve srovnání s uhlíkem je malý [1,8]. 

Vliv smykové přeměny se projevuje také v substruktuře martenzitu, v deskovitém jako 

vnitřní dvojčata a v jehlicovitém martenzitu vysokou hustotou dislokací. Deskovitý martenzit 

je pevnější, ale méně houževnatý a zpevňující efekt dvojčat nahrazuje účinek dislokací, 

jejichž hustota je nízká. Přítomnost dostatečného množství volných dislokací o velké volné 

délce v panenském martenzitu se projevuje velmi nízkým skluzovým napětím v oblasti 

mikroplastických deformací. Vzhledem k obvyklé přítomnosti zbytkového austenitu 

v zakalených ocelích může být mikroplastická deformace alespoň z části také důsledkem 

objemových změn napěťově indukované transformace zbytkového austenitu [1]. 
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V oblasti makroplastických deformací je však chování zakalených ocelí s převažujícím 

podílem martenzitu odlišné. Slitiny v zakaleném popř. nízko popuštěném stavu se vyznačují 

relativně nízkými plastickými vlastnostmi při vysoké úrovni pevnosti. Při vysokých 

hodnotách pevnosti se hlavně u ocelí s vyšším obsahem uhlíku objevují přednostně po 

hranicích zrn austenitu kalící trhliny a při vnějším zatížení předčasné a zbržděné lomy. 

Rostoucí martenzitické desky vytváří na volném povrchu reliéf a na hranicích původního 

austenitického zrna výrazné místní deformace, které mohou být zárodky trhlin [1,8]. 

3.1.5 Vznik mikrotrhlin v martenzitu a možnosti jejich předcházení 

Přítomnost mikrotrhlin v zakalených ocelích je známý fenomén středně a 

vysokouhlíkových ocelí spojovaný s objemovými změnami při přeměně austenitu v martenzit. 

Na jejich velikost mají vliv přísadové prvky, a tak lze jejich vhodnou kombinací omezit tyto 

změny a tím tedy sklon k praskání při kalení. Podle hypotézy Mardera a Benscotera [7] 

vznikají mikrotrhliny v místech nárazu desek martenzitu na dříve vzniklé desky. 

Experimentální výsledky potvrzují vliv volné dráhy růstu desek na vznik mikrotrhlin 

v souvislosti s dynamickými účinky, které se vyvolají na překážkách při zastavení čela rychle 

rostoucí desky. Dále výskyt mikrotrhlin závisí na schopnosti matrice relaxovat v okolí těchto 

překážek vzniklá napětí při stárnutí.  

Obvyklé překážky tvoří původní hranice zrn austenitu, hranice žíhacích dvojčat, dříve 

utvořené desky martenzitu, dislokace a precipitáty jako cementit a grafit. V deformované 

austenitické matrici se zvýšenou hustotou dislokací jsou kratší střední volné dráhy a martenzit 

je jemnější. Bylo potvrzeno, že zvýšení hustoty překážek a zkrácení volné dráhy růstu 

martenzitických desek omezuje výskyt mikrotrhlin. Potvrzen byl i vliv uhlíku na výskyt 

mikrotrhlin při stejné volné dráze pro růst desek. S vyšším obsahem C v tuhém roztoku se 

zvyšuje i výskyt mikrotrhlin [7]. 

Náhlé zastavení růstu desek na překážkách a lokální zvýšení pnutí může vyvolat vznik 

defektů o podkritické velikosti. Tyto mohou nabýt kritických rozměrů při změně vlastnosti 

martenzitické matrice při stárnutí, kdy se omezuje mobilita dislokací. Defekty kritické 

velikosti se pak mohou šířit působením vnitřních napětí po kalení a narůstat na velikost 

makrotrhlin. Snížením obsahu uhlíku v tuhém roztoku např. precipitací grafitu v austenitu se 

sníží tetragonalita martenzitu a sníží úroveň vnitřních pnutí. Stejně tak včas provedené 

popouštění i za nízkých teplot snižuje tetragonalitu martenzitu [7]. 
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U vysokopevných ocelí se strukturou nízko popuštěného martenzitu se navíc kromě 

trhlin spojených s kalením vyskytují při nesprávném tepelném zpracování zbrzděné a 

předčasné lomy. Zbržděný lom je křehký lom, vznikající po určité době zatížení v zakalené 

struktuře při napětí, které je nižší než krátkodobá pevnost dané oceli. Jev se někdy označuje 

jako statická únava.  Čím je použité zatížení nižší, tím je doba do lomu delší. Mezní hodnota, 

kdy se lom může ještě vyskytnout, se označuje jako mezní spodní zatížení resp. mez statické 

únavy [1,7]. 

 Předčasné lomy, definované jako lomy, tvořící se při tahové zkoušce před dosažením 

max. zatížení, se objevují při velmi malé trvalé deformaci, lom je křehký a tažnost 

zanedbatelná. Příčinou vzniku jsou povrchové a vnitřní trhliny, vzniklé již před nebo během 

zkoušení. Negativní vliv má v tomto případě vysoký obsah C v tuhém roztoku martenzitu a 

velká rychlost zatěžování [7]. 

Zvýšení hustoty překážek pro růst martenzitických desek a snížení obsahu uhlíku 

v tuhém roztoku austenitu a martenzitu zmenší pravděpodobnost výskytu zmíněných vad. 

Mechanické vlastnosti martenzitu lze výrazně ovlivnit tvářením austenitu těsně před kalením, 

zvyšují se tím pevností vlastnosti, zejména mez průtažnosti, při lepších plastických 

vlastnostech. Kombinaci tváření a kalení ocelí označujeme jako tepelně mechanické 

zpracování ocelí. Martenzit má po TMZ jemnější strukturu než po klasickém kalení, takže se 

uplatňuje zpevnění zjemněním zrna. Příspěvkem je také zpevnění vyvolané zvýšenou hustotu 

dislokací, jež z tvářeného austenitu přecházejí do martenzitu. Defekty struktury, vnesené do 

austenitu tvářením, brání růstu desek martenzitu a snižují energii jeho desek, narážejících 

v průběhu přeměny na hranice austenitu. Tím klesá i pravděpodobnost vzniku defektů o 

nadkritické velikosti [1,7,10]. 

3.1.6 Zbytkový austenit 

Austenit, který zůstává zachován ve struktuře kalené oceli, se označuje jako zbytkový 

austenit. Jeho množství úzce souvisí se stabilitou austenitu, tj. všechny jevy zvyšující jeho 

stabilitu zvětšují podíl zbytkového austenitu. Jeho přítomnost závisí na teplotním rozsahu 

martenzitické oblasti, zejména na výšce teploty Mf, na možnostech stabilizace a na velikosti 

zrna austenitu. Podíl zbytkového austenitu po kalení do lázně o pokojové teplotě vzrůstá 

s obsahem uhlíku. Velký vliv mají i legující prvky a u značně legovaných ocelí s vyšším 

obsahem uhlíku může být jeho podíl i desítky procent. Podíl zbytkového austenitu vzrůstá se 

zmenšujícím se zrnem austenitu a s klesající rychlostí ochlazování, takže je největší při 
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kritické rychlosti kalení [1]. Z obr. 13 je zřejmé, že i po dosažení teploty Mf se zachovává 

jisté množství zbytkového austenitu [1,2,3]. 

 

Obr. 13 Podíl martenzitu a zbytkového austenitu v závislosti na teplotě přeměny [3] 

Zbytkový austenit je nežádoucí struktura a ve větších objemech způsobuje ve stavu po 

zakalení pokles tvrdosti a jeho samovolný rozpad je příčinou tvarové a rozměrové nestability 

kalených předmětů. Podíl zbytkového austenitu, lze u ocelí s Mf nižší než pokojovou snížit 

dalším snižováním teploty, tedy zmrazováním. Provádí se např. u nástrojových ocelí. 

Nejčastější postup odstranění zbytkového austenitu však spočívá v následném popouštění. 

3.2 Bainitická přeměna 

Při středně velkém přechlazení se v intervalu mezi perlitickou a martenzitickou oblastí 

rozpadá austenit v nerovnovážnou heterogenní složku – bainit. U uhlíkových ocelí se teplotní 

oblast bainitické přeměny překrývá s perlitickou a přechod mezi oběma strukturními složkami 

je plynulý. Jinak je tomu u legovaných ocelí, kde jsou obě oblasti odděleny oblastí stabilního 

austenitu. Dále se bainitická přeměna teplotně překrývá s martenzitickou oblastí, s výjimkou 

ocelí s nízkou teplotou Ms, pod 100°C. 

3.2.1 Mechanismus přeměny a struktura bainitu 

Mikrostruktura bainitu se skládá z feritických desek oddělených tenkou vrstvou 

austenitu, martenzitu nebo cementitu. Bainitická přeměna zahrnuje strukturní přeměnu 

austenitu na α-ferit smykovým mechanismem a změnu rozložení uhlíku difúzí, ale ne změnu 

rozložení substitučních prvků, neboť jejich difúze je za snížených teplot přeměny obtížná. 
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Z důvodu difúze atomů uhlíku je nukleace bainitu pomalejší než je tomu v případě martenzitu. 

Z mikrostrukturního hlediska se bainit definuje jako nelamelární eutektoidní směs feritu a 

karbidů, vytvořená rozpadem austenitu. Tato struktura vzniká v široké oblasti teplot a 

koncentrací uhlíku [1,2,8]. 

Mechanismus tvorby i morfologie bainitu se mění v závislosti na teplotě přeměny, a 

proto se obvykle rozlišuje bainit horní a spodní, přičemž teplotní hranice mezi těmito 

strukturami závisí na obsahu uhlíku. Jako mezní teplota se konvencí uvádí 350 °C [2]. Při 

vzniku horního bainitu precipitují částice cementitu na mezifázové hranici v austenitu, 

obohaceném uhlíkem jeho difúzí ze sousední oblasti nízkouhlíkového feritu. Ferit vzniká 

střihovým mechanismem společně s tím, jak postupuje difúze C do přilehlých oblastí 

austenitu. Růst krystalitů feritu je rychlejší než cementitu a z toho důvodu je obklopí. 

Nukleace dalších částic cementitu na postupující hranici ferit - austenit způsobuje další boční 

a čelní růst bainitických desek. Přednostně však bainitický ferit narůstá do délky, růst desky 

ale omezuje množství dislokací. Přeměna je ukončena, pokud je již okolní austenit přesycen 

uhlíkem, další vznik bainitu není možný a reakce se zastaví (volná energie feritu je rovna té 

austenitu). Mechanické vlastnosti horního bainitu jsou nepříznivé, pokud dojde k iniciaci 

trhliny, ta se obvykle šíří dál přes hrubé karbidy, které nejsou schopny ji zastavit, protože se 

samy poruší [1,2,8]. 

Spodní bainit vzniká odlišnými mechanismy při nižších teplotách. Při jeho vzniku se 

předpokládá vznik feritické desky v austenitu obsahujícím uhlík ve stejném množství jako 

matečná fáze. V přesyceném feritu nukleují karbidy, které rostou přednostně podél 

dvojčatových hranic. Jejich další růst umožňuje difúze uhlíku z okolního austenitu a v 

důsledku poklesu obsahu C se zvýší teplota Ms austenitu, čímž se umožňuje jeho další 

střihová transformace. Difúzní přerozdělení uhlíku způsobuje, že z austenitu se stává směs 

dvou tuhých roztoků o různém obsahu C a tedy různém stupni stability. Zárodky bainitu dále 

rostou přednostně podél řídící roviny a růst ve směru kolmém je podstatně pomalejší. Boční 

růst částic bainitu probíhá postupnou nukleací rovnoběžně uložených útvarů bainitického 

feritu [2]. Spodní bainit vykazuje větší tvrdost a pevnostní vlastnosti. Pevnost je kombinací 

několika faktorů. Je to jemné zrno feritu se zvýšenou hustotou dislokací, dále zpevnění 

uhlíkem a disperzní zpevnění precipitujícími karbidy [1,2,8] 
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Obr. 14 Ilustrace vzniku horního a spodního bainitu [2] 

Zmíněny mechanismus růstu bainitu ukazuje velký význam změn rozložení uhlíku. 

Pro nukleaci jsou zásadní fluktuace jeho koncentrace v austenitu a v období růstu pak změny 

koncentrace ve zbývajícím austenitu. U ocelí s nižším obsahem uhlíku lze předpokládat 

zvýšení obsahu uhlíku v austenitu jeho difúzí z přesyceného feritu a u ocelí s vyšším obsahem 

C naopak snižování jeho koncentrace v důsledku precipitace karbidů [2].  

4 Popouštění  

Popouštění je proces aplikovaný po zakalení ocelí spočívající v opětovném ohřevu za 

zvýšených teplot. Hlavním cílem popouštění je snížení úrovně vnitřních pnutí a zlepšení 

mechanických vlastností, zejména houževnatosti. Mikroskopické pnutí klesá v rozmezí teplot 

150–200 °C, výrazněji pak při teplotách nad 300 °C, při vysokoteplotním popouštění nad 

500 °C je již neznatelné. U uhlíkových a nízkolegovaných ocelí se do teploty popouštění 

160 °C tvrdost zakalených součástí nezmenšuje, tvrdost klesá až po překročení teploty 200 °C 

[1,3]. 

4.1.1 Popouštěcí stádia 

Strukturu zakalené oceli tvoří nerovnovážné fáze, tetragonální martenzit a zbytkový 

austenit. Tento martenzit se precipitačně rozpadá za tvorby nové fáze. U ocelí se středním a 

vysokým obsahem C je martenzit velmi nestabilní. 
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4.1.1.1 První stádium popouštění (100-200°C) 

Pochod začíná rozpadem tetragonálního martenzitu precipitací koherentního 

nerovnovážného -karbidu a tvorbou nízkouhlíkového martenzitu, označovaného jako 

kubický, popuštěný martenzit. Koherentní -karbid precipituje přednostně uvnitř desek 

martenzitu, má vytvrzující účinek, čímž se kompenzuje pokles tvrdosti kvůli přeměně 

tetragonálního martenzitu na kubický.  

4.1.1.2 Druhé stádium popuštění (200-280°C) 

V tomto stádiu dochází k rozpadu zbytkového austenitu na ferit a tyčinkovité karbidy, 

v uhlíkových ocelích na ferit a cementit. Rozpad zbytkového austenitu v heterogenní 

jehlicovitou strukturu vede k růstu měrného objemu, uvolnění tepla a dalšímu poklesu úrovně 

vnitřních pnutí. V tomto stádiu se nezvyšuje houževnatost, naopak spíše klesá. 

4.1.1.3 Třetí stádium popouštění (300-400°C) 

Ve třetím stádiu se martenzit zcela rozpadá na ferit a karbidy a zároveň se -karbid 

rozpouští a vznikají kulovitá zrna cementitu s příznivější hodnotou povrchové energie. 

Dochází ke sferoidizaci karbidů z tyčinkovitých a deskových na globulární. Zároveň klesá 

obsah uhlíku v tuhém roztoku. Výrazně klesá tvrdost a pevnost ve prospěch houževnatosti a 

tvárnosti. 

4.1.1.4 Čtvrté stádium popouštění (450-600°C) 

Na tyto teploty se ohřívají oceli legované karbidotvornými prvky, je pro ně 

charakteristická změna velikosti karbidů a růst feritických zrn, houževnatost dále roste. Jemné 

karbidy se rozpouštějí v tuhém roztoku feritu a velké koagulují. Takto vzniklá struktura se 

nazývá zrnitý (sferoidizovaný) perlit [1,2,3].  

Jednotlivá stádia se mohou vzájemně překrývat a toto dělení nelze považovat za 

závazné, probíhající procesy závisí i na rychlosti ohřevu. Postup jednotlivých stádií v dané 

oceli lze sledovat objemovými změnami dilatometricky. Uvedené dělení je navíc platné až pro 

oceli s obsahem uhlíku vyšším než 0,2 %. Při nízkých popouštěcích teplotách je navíc 

chování jehlicovitého a deskovitého martenzitu odlišné. 

V jehlicovitém martenzitu nelze jednoznačně prokázat přítomnost karbidických 

precipitátů, vykazuje heterogenní rozložení uhlíku, který popouštěním do teplot 150 °C dále 

mikrosegreguje. Převážná většina atomů uhlíku zaujímá energeticky výhodnější polohy kolem 

jader dislokací než ve vazbě v -karbidu.  Při obsahu uhlíku nad 0,2 % se začíná vyskytovat 
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dvojčatový martenzit s nízkou hustotou dislokací. Atomy uhlíku zaujímají intersticiální 

polohy neporušené mřížky o vyšším energetickém stavu, než by měly v -karbidu, a proto je 

jeho precipitace schůdná. Nukleuje zejména na dvojčatových hranicích martenzitu a zůstává 

koherentní s matricí. Při vyšších popouštěcích teplotách již nejsou značné rozdíly mezi oběma 

typy martenzitu a odpovídá výše popsaným procesům [1]. 

Změna mechanických vlastností závisí nejen na teplotě, ale také na době popouštění. 

Na základě teoretických úvah o difuzivitě a empirického přístupu byl vytvořen vztah 

vyjadřující změnu tvrdosti H při popouštění [3], jak plyne z rovnice 3. 

H = f [T (c + log t)]           (3) 

Kde t je čas, T absolutní teplota a c je konstanta, vyjádřená v jednotkách logaritmu času, 

závislá na chemickém složení oceli. 

4.1.2 Popouštěcí křehkost 

Obecnou změnou mechanických vlastností při popouštění je pokles tvrdosti a pevnosti 

ve prospěch houževnatosti a tvárnosti. V určitých oblastech teplot zpracování se však 

výsledné hodnoty houževnatosti mohou odlišovat, tudíž při popouštění musí proběhnout další 

nepříznivé pochody, mající za důsledek popouštěcí křehkost.  

Podle teplotních a časových podmínek popouštění se rozlišují dva druhy popouštěcí křehkosti.  

Za konstantní popouštěcí teploty se v čase rozvíjí při teplotách 250–400 °C 

v závislosti na chemickém složení nízkoteplotní popouštěcí křehkost, označovaná jako 

nevratná, neboť již nelze dalším ohřevem odstranit. Vysokoteplotní křehkost se pohybuje 

v rozmezí teplot 500–600 °C a lze odstranit krátkodobým ohřevem a následným rychlým 

ochlazením.  

Nízkoteplotní křehkost souvisí s rozpadem zbytkového austenitu. Na hranici 

martenzitických jehlic, které leží podél původních austenitických zrn, se navíc vylučuje 

cementit a také se považuje jako příčina zkřehnutí.  Vysokoteplotní křehkost se vyskytuje u 

výše legovaných ocelí, které obsahují Cr, Mn, Ni, V a Si a jejich účinek se zvyšuje při 

současném legování více prvky. Způsobují ji atomy nečistot fosforu, ale i cínu a antimonu, jež 

segregují na hranicích původních austenitických zrn. Prvky jako Mo a W mají pozitivní vliv a 

působí proti rozvoji křehkosti [1,3]. 
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5 Praktická část 

Experimentální část práce byla prováděna ve spolupráci se společností Vítkovice 

Cylinders a.s., která je výrobcem širokého sortimentu tlakových lahví a mlecích koulí. Mlecí 

koule jsou zde vyráběny v několika průměrech od 16 do 120 mm. V rámci práce byly 

studovány koule o průměru 80 mm, které jsou dle dlouhodobých zkušeností problematické a 

mají zvýšený sklon k praskání během jejich garantovaného provozního života. Mlecí koule 

jsou využívány obvykle v odvětvích těžebního průmyslu na mletí rud, stavebního materiálu, 

na mletí surovin cementu a energetického na mletí uhlí. 

V rámci práce bylo provedeno pozorování celého výrobního procesu, a měření teplot 

v jednotlivých krocích tepelného zpracování. Dále byly namátkově vybrány vzorky koulí, na 

kterých byla ve společnosti provedena měření povrchové a objemové tvrdosti. Následně byly 

vybrané koule podrobeny metalografickému hodnocení, tak, aby vždy byl zastoupen 

reprezentativní vzorek z taveb vstupního materiálu. 

5.1 Výrobní postup ve společnosti Vítkovice Cylinders a.s 

Vstupním materiálem pro výrobu mlecích koulí jsou válcové tyče o délce max. 4 m, 

poskytované externími dodavateli. Při výrobě analyzovaných koulí jako vstupní sloužil 

materiál 90bT z Třineckých železáren a.s. Tyče jsou dodávány vyválcované s jistým stupněm 

přetváření, v tomto případě se jednalo o 4,48 %. Po příchodu vstupního materiálu je 

provedena jeho kontrola na rozměry, kvantitu, případně chemické složení. V podniku jsou 

k dispozici dvě výrobní linky na mlecí koule a také dvě pece, kroková pec pro tyče od D 16-

60 mm a pokulovací pec pro D30 -100 mm. 

Proces výroby koulí D80 mm začíná ohřevem tyčí v průběžné pokulovací peci (obr. 

15), vytápěné zemním plynem. Materiál ze zásobního roštu je zasouván do pece tlačkou, 

obsluhovanou jedním pracovníkem. Pec může ohřívat kruhové tyče na teploty 800 – 1200 °C., 

doporučené teploty jsou v rozmezí 1050 -1150 °C. Po rovnoměrném prohřátí zajišťuje výstup 

z pece další pracovník.  
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Obr. 15 Pokulovací pec 

Po výstupy z pece byla změřena teplota ohřáté tyče (obr. 16). Tyč dále pomocí podávacího 

zařízení putuje do válcovací stolice. 

 

Obr. 16 Ohřátá tyč z pece 

Celý proces dopravy z pece do válcovací stolice trvá přibližně 22 s a během kutálení tyče 

v kombinaci s nárazy na zvedací mechanismus opadává z povrchu část okují. 

Následně tyč zapadne do žlabu s podávacím mechanismem před válcovací stolicí a je 

roztočena a tlačena do stolice. V tomto okamžiku bylo opět provedeno měření teploty tyče 

(obr. 17) a následně i teploty vycházejících koulí v několika sekundovém intervalu (obr. 18). 

Koule dále putují žlabem do ochlazovacího bubnu (obr. 19). Místa měření teplot jsou na 

fotografiích vyznačena šipkou. 
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Obr. 17 Tyč před válcovací stolicí 

 

Obr. 18 Vyválcované koule putující žlabem 

 

Obr. 19 Koule v ochlazovacím bubnu 
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Obr. 20 Koule padající do kalící lázně 

Ochlazovací buben slouží ke snížení teploty, ze které se koule kalí ve vodní lázni. Ve 

vyznačeném místě (obr. 20) byly opět měřeny teploty pyrometrem a to dle dohody s techniky 

společnosti, vždy pro koule z čela zpracovávané tyče a jejího konce. Pouhým okem je možno 

posoudit nižší teplotu koulí z konce tyče, díky jejich menšímu jasu. Dále jsou z kalící nádrže 

dopravovány pásovým mechanismem do přistavené bedny, která je po zaplnění přenesena 

jeřábem do přilehlého skladu, kde koule postupně chladnou na pokojovou teplotu. Koule jsou 

z nádrže vyzvedávány ještě teplé, dle pracovní návodky za teplot 170-190 °C. V tomto 

posledním kroku byly opět změřeny teploty koulí padajících do bedny (obr. 21). 

 

Obr. 21 Dopravník koulí do bedny 
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5.1.1 Výsledky naměřených teplot 

Měření teplot bylo provedeno pyrometrem Raytek Raynger 3i s platnou kalibrací, který je 

k dispozici na provoze zejména pro kontrolní měření teplot koulí v okamžiku před jejich 

zakalením. 

Teploty byly změřeny na pěti místech výrobního procesu : při výstupu z pece, před a po 

vstupu do válcovací stolice (dále jen VMK), před zakalením a po zavážce do bedny. Měření 

bylo provedeno vždy v rámci plnění jedné bedny koulemi. Orientačně byla měřena i 

povrchová teplota vody v kalící lázni. U měření pro bednu 1 nebylo provedeno měření teplot 

při výstupu z VMK a z toho důvodu není pro bednu 1 vyhotoven graf průběhu teplot. Při 

výrobě se může stát, že kutálející se tyč nezapadne do žlabu před VMK a musí být posunuta 

obsluhujícím pracovníkem. V tomto případě naměřené hodnoty jsou označeny (x) a nejsou 

dále využity. Získané hodnoty shrnuje tabulka 2. 

Tab.2 Teploty naměřené během válcování koulí 

  max. teploty (°C)   

teplota vody 

(°C) z pece do VMK z VMK do vody do bedny bedna 

38 1051 1056 

 

844 180 

1  

1061 1058 

 

835 198 

 

1071 1058 

 

850 211 

 

1059 1044 

 

819 177 

  1068 1043 

 

849 183 

 

1127 1052 1030 852 183 

2 

 

1090 1072 1065 859 176 

 

1062 1058 1053 858 66 

 

1049 1047 1057 809 209 

 

1061 1058 1050 851 185 

 

1066 1063 1067 817 63 

 

1050 1040 1027 856 190 

 

1037 1021 1079 838 180 

 

1045 1041 1052 843 93 

  1079 1067 1043 820 165 

 

1057 1037 1035 857 185 

3 
 

1077 1044 1023 811 171 

 

1064 1059 1014 864 174 

 

1101 1042 1026 822 197 

 

1035 1051 1068 860 175 

1075 1034 1069 819 186 
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teplota vody 

(°C) z pece do VMK z VMK do vody do bedny 

  1074 1059 1047 812 190 3 

39 1106 1060 1056 826 126 

4  

1051 1057 1040 838 116 

 

1081 1054 1050 782 62 

 

1069 1057 1074 856 107 

  1102 1057 1046 807 185 

41 1064 1050 1061 832 86 

5 

 

1070 1065 1077 824 182 

 

1056 1051 1051 802 162 

 

1090 1070 1042 842 151 

 

1081 1082 1067 801 156 

 

1081 1049 1047 846 104 

 

1055 1041 1060 807 161 

  1045 1040 1069 845 170 

39 1047 x 990 1002 792 118 

6 

 

1050 1024 1036 837 85 

 

1038 1017 1036 789 156 

 

1045 x 975 1011 857 163 

 

1044 1016 1021 807 170 

 

1054 1031 1036 838 166 

 

1059 1035 1005 779 148 

  1019 x 997 1029 817 168 

42 1043 1039 1050 837 162 

7 

  1107 1051 1030 789 164 

 

1057 1042 1054 840 168 

 

1051 1044 1061 786 163 

 

1050 1046 1040 857 172 

 

1055 1067 1047 822 181 

1062 1054 1040 855 135 

  1076 1056 1033 791 92 

průměr 1065 1048 1046 829 155  

sm. odch. σ 22 14 19 24 38  

 

U všech teplot je třeba uvažovat toleranci měřícího rozsahu, ve dvou případech 

naměřená teplota koule nad 200 °C by znamenala nepodkročení teploty Ms na základě 

empiricky vypočtené hodnoty. Hodnoty teplot jsou zaneseny do grafu, vždy pro mininální a 

maximální naměřenou teplotu v daném výrobním kroku. Linie v grafech 1 až 6 tak představují 

rozsah dosahovaných teplot. Po výstupu z VMK lze naměřit mírně vyšší teploty materiálu, 

což lze přičíst ohřevu plastickou deformací. 
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Graf 1 Rozsah teplot při plnění bedny 2  

 

Graf 2 Rozsah teplot při plnění bedny 3 
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Graf 3 Rozsah teplot při plnění bedny 4 

 

Graf 4 Rozsah teplot při plnění bedny 5 
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Graf 5 Rozsah teplot při plnění bedny 6 

 

Graf 6 Rozsah teplot při plnění bedny 7  
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5.1.2 Výsledky povrchové tvrdosti. 

Celkově bylo v provozu odebráno 35 mlecích koulí, vždy po pěti z každé výrobní bedny, 

na kterých bylo provedeno měření povrchové tvrdosti. Na povrchu koule byla příruční 

úhlovou bruskou vytvořena malá ploška pro vtisk indentoru tvrdoměru. Měření provedl 

zodpovědný pracovník zkušebny. Naměřené výsledky shrnuje tabulka 3. 

Tab.3 Výsledky povrchové tvrdosti. 

 tvdost HV50 

bedna 1 2 3 4 5 6 7 

1 736 736 715 715 696 696 696 

2 667 667 696 696 696 696 715 

3 715 715 715 715 715 696 696 

4 715 715 736 736 715 715 715 

5 715 715 715 736 715 715 715 

průměr 710 

sm. odch. σ 16 

 

Výsledky měření tvrdosti jsou v rozmezí garantovaném zákazníkům. Pro koule D80 je 

toto rozmezí 615-748 HV50. Následně byly vybrané mlecí koule osoustruženy a byla na nich 

měřena objemová tvrdost. Výsledky těchto měření budou uvedeny dále v práci u příslušných 

hodnocených vzorků. 

5.2 Analýza materiálu koulí 

Dodané kruhové tyče byly vyrobeny z materiálu 90 bT, podle norem ČSN EN  se jedná o ocel 

11901. Je to neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti, uhlíková, odolná proti otěru a 

opotřebení [17]. Dodaný materiál pocházel z několika taveb, jejichž chemické složení je 

uvedeno v tabulce 4. 

Tab. 4 Chemické složení jednotlivých taveb 

tavba C Mn Si P S Cu Cr N Mo 

17018 0,88 0,65 0,23 0,01 0,012 0,04 0,05 0,0028 0,01 

17563 0,86 0,69 0,23 0,011 0,017 0,02 0,28 0,0023 0,004 

17554 0,82 0,67 0,28 0,01 0,014 0,04 0,14 0,0024 0,012 

17803 0,83 0,55 0,21 0,012 0,011 0,003 0,04 0,004 0,009 
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Znalost chemického složení umožňuje empiricky určit teploty Ms a Ac1. Dosazením do 

vzorců 2 a  4 [18] . Vypočtené výsledky shrnuje tabulka 5. 

Ms (°C) = 520 - 320 (%C) -50 (% Mn) - 30 (%Cr) – 20 (% Ni+Mo) – 5 (%Cu+Si)           (2) 

AC1 (°C) = 739 – 22,8 (%C) – 6,8(% Mn) + 18,2 (%Si) +11,7 (%Cr) -15 (%Ni) – 6,4(%Mo) -  

- 5(%V) - 28(%Cu)          (4) 

Tab.5 Výsledky Ms a Ac1 pro jednotlivé tavby a průměrná hodnota 

tavby Ms (°C) Ac1 (°C) 

17018 202,9 718,1 

17563 200,6 721,6 

17554 218,1 721,3 

17803 224,5 720,5 

průměr 211,5 720,4 

sm. odch. σ 10,1 1,4 

 

Pro použitý materiál je průměrná teplota Ac1 720°C. Obecně se doporučuje kalit 

nadeutektoidní oceli z rozmezí 30–50°C nad Ac1. Koule z čela tyče tuto teplotu přesahují až o 

130°C.  

Celkově bylo analýze podrobeno 8 koulí, vždy po dvou z jedné tavby. Jedna koule byla 

odebrána z poloprázdné bedny (značka S) a druhá z vrchu naplněné bedny (značka V)  a dále 

byly odloženy bokem ke zchladnutí na vzduchu.Tabulka 6 shrnuje použité značení vzorků při 

analýze, tavbu a z které výrobní bedny pocházejí. 

Tab.6 Informativní tabulka značení vzorků 

tavba bedna Vzorek 

17018 2 S 1 

17018 2 V 2 

17563 3 S 3 

17563 3 V 4 

17554 4 S 5 

17554 4 V 6 

17803 7 S 7 

17803 7 V 8 
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5.2.1 Způsob odběru vzorků 

Z koulí na metalografickou analýzu byly postupně vyřezány vzorky o délce přibližně 5 

cm, aby mohla být studována mikrostruktura v celém průřezu od povrchu do středu. Obr. 22 

ukazuje analyzovanou kouli a výsledný vzorek po provedených řezech. Řezání proběhlo na 

pile Struers při chlazení vodou, tak aby nemohlo dojít k ovlivnění struktury vneseným teplem.  

 

Obr. 22 Koule po sérii řezů a finální vzorek 

Po provedení prvního řezu při přípravě vzorku 1 se na povrchu iniciovaly dvě trhliny, 

jedna velmi krátká, pouze v okolí řezu a druhá, obepínající celý povrch. Na jedné z polovin se 

rozvětvila kolem nepravidelnosti povrchu a vymizela do ztracena, druhá polovina praskla po 

celém obvodu. Stav po provedení prvního řezu dokumentují obr. 23 až 25. Při dalším řezání 

pro odběr vzorku k pozorování trhliny se lom v odřezku začal šířit do značné hloubky, jak 

dokumentuje obr. 26.  

 

Obr. 23 Prasklina na povrchu koule po řezu 
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Obr. 24 Prasklina na povrchu koule po řezu 

 

Obr. 25 Povrch řezu s prasklinami 

 

Obr. 26 Rozvoj trhliny v odřezku po 2. řezu. 
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5.2.2 Hodnocení mikročistoty materiálu 

Vyhodnocení mikročistoty na vyleštěném povrchu vzorků proběhlo podle normy 

ČSN 42 0471 použitím metody A, tzv. nejhorším zkoušeným polem.  Prokázalo dominantní 

přítomnost sulfidických vměstků, které jsou charakteristické svým šedým zabarvením a 

zaoblenými konci. Příkladem pozorovaného pole jsou obr. 27 a 28 reprezentující vzorek 3 při 

použitém zvětšení 100 a 500x. Dosažené výsledky na všech vzorcích shrnuje tabulka 7. 

 

Obr. 27 Povrch vzorku 3 ve vyleštěném stavu 

 

Obr. 28 Povrch vzorku 3 ve vyleštěném stavu 
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Tab. 7 Vyhodnocení čistoty podle normy 

  

maximální znečištění  - metoda A 

typ A typ B typ C typ D typ DS 

tavba      jemný  hrubý jemný hrubý jemný hrubý jemný hrubý   

17018 
vzorek 2 

1 cm 1,5 1 - - - - - - - 

4 cm 1 1,5 - - - - - - - 

17563 

vzorek 3 
1 cm 1,5 1,5 - - - - - - - 

4 cm 1,5 2 - - - - - - - 

vzorek 4 
1 cm 1 1 - - - - - - - 

4 cm 1,5 1,5 - - - - - - - 

17554 

vzorek 5 
1 cm 1,5 1 - - - - - - - 

4 cm 2 1,5 - - - - - - - 

vzorek 6 
1 cm 1,5 1,5 - - - - - - - 

4 cm 1 1,5 - - - - - - - 

17803 

vzorek 7 
1 cm 1 1 - - - - - - - 

4 cm 1 1,5 - - - - - - - 

vzorek 8 
1 cm 1,5 1,5 - - - - - - - 

4 cm 1 2 - - - - - - - 

 

 Dále byla ke stanovení chemického složení provedena RTG spektrální analýza vměstků 

v materiálu přístrojem SEM JEOL JSM-6490LV na dvou vzorcích (3 a 8) různých taveb. 

Analýza vzorků 3 a 8 

Vzorek 3 pochází z tavby 17563, vzorek 8 pak z tavby 17803. Zastoupení prvků v hm. % 

v označené oblasti vměstků uvádí tab. 8 a 9. 

 

Obr. 29 Vměstek ve vzorku 3 
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Obr. 30 Skupina vměstků ve vzorku 3 

Tab. 8. RTG spektrální analýza vměstků 

označení Si S Ti Mn Fe 

1 0,50 37,87 0,14 58,22 3,28 

2 0,63 38,09 0,65 57,34 3,29 

3 0,11 34,54 

 

53,78 11,57 

 

Vměstky jsou tvořeny zejména manganem a sírou o přibližném poměru 1,5 :1. V malé míře 

obsahují i titan a křemík. Obsah železa je třeba přičíst přesahu interakčnímu objemu svazku 

do okolní matrice. 

Analýza vzorku 8 

 

Obr. 31 Skupina vměstků ve vzorku 8 
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Obr. 32 Směsný vměstek ve vzorku 8 

Tab. 9. RTG Spektrální analýza vměstků 

Označení O Mg Al Si S Ti Mn Fe 

1 

    

33,50 

 

57,75 8,75 

2 

    

34,59 

 

56,96 8,45 

3 19,16 0,07 2,90 6,61 3,28 0,48 9,15 58,35 

4 

   

0,35 26,32 

 

46,60 26,73 

5 23,61 0,23 3,56 9,21 5,71 0,35 16,83 40,50 

 

Na obr. 31 je vidět již pozorovaný typ vměstku jako na předchozím vzorku, jedná se o 

sulfid manganu. Stechiometrický poměr se v tomto případě pohybuje okolo hodnoty 1,7. Na 

obr. 32 je analyzován směsný vměstek. Šedou oblast tvoří sulfid manganu, který je obalen 

tmavší oblastí o komplexnějším chemickém složení. Obsahuje mnohem méně síry a manganu, 

naopak je přítomen kyslík, křemík, hliník a v malé míře hořčík – jedná se o oxisulfidický 

komplexní vměstek. 

5.2.3 Metalografická analýza 

Koule z tavby 17018, bedny 2 

Tab.10 Výsledky povrchové a objemové tvrdosti 

Povrch 

HV50 

Objemová tvrdost HV10   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vzorek označení 

715 772 772 681 681 642 606 572 514 514 464 1 B2 S 

736 772 772 681 572 514 514 464 514 464 442 2 B2 V 
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Bylo již zmíněno, že koule při přípravě vzorku 1 praskla. Dále byly z jedné poloviny 

odebrány 2 vzorky, které obsahovaly pouze trhlinu v povrchové vrstvě, materiál nebyl dále 

zkoumán až doprostřed koule. 

Trhliny byly pozorovány na vyleštěném vzorku pomocí optického a řádkovacího 

elektronového mikroskopu. Následně byly pořízeny i fotografie mikrostruktury v naleptaném 

stavu. Vzorky byly leštěny na diamantu a leptány v Nitalu 4 %. Na dokumentaci 

z elektronového mikroskopu jsou v trhlině viditelné přítomné nečistoty z přípravy povrchu.  

 

Obr. 33 Místa odběru vzorků 1A a 1B 

 

Obr. 34 trhlina ve vzorku 1B, leštěný povrch, použito zvětšení 12,5 x 
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Obr. 35 Trhlina ve vzorku 1A, leštěný povrch, použito zvětšení 12,5 x 

Menší z trhlin ve vzorku 1B zasahovala do hloubky přibližně 8,8 mm a odchyluje se více od 

směru kolmého k povrchu. Trhlina ve vzorku 1A pak do hloubky 9,6 mm, 8 mm pod 

povrchem se větví do dvou ramen, doprovázených bočními trhlinami. Dalšímu zkoumání byla 

podrobena jen trhlina ve vzorku 1A. 

 

 

Obr. 36 a 37 Fotografie trhliny ze SEM, v režimu BSE, vzorek 1A 
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Obr. 38 Místo rozdvojení trhliny 

 

Obr. 39 Jedna z větví trhliny 

 

Obr. 40 Vzorek v oblasti mimo trhlinu, 1 cm pod povrchem 
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Obr. 41 Konec trhliny, použité zvětšení 1000x 

 

Obr. 42 Konec trhliny, použité zvětšení 1000x 
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Z fotografií je zřejmý interkrystalický lom, zejména na počátku, v okolí trhliny není 

zvýšená koncentrace vměstků. Dále se trhlina v materiálu rozbíhá do mnoha bočních trhlin, 

které jsou pravděpodobně vzájemně propojeny mimo rovinu výbrusu. Trhlina se šíří pouze 

v martenzitické povrchové vrstvě. Mechanismus šíření se u konce trhlin mění na 

transkrystalický, konce vyznívají do ztracena a nejsou zastaveny o žádný vměstek. 

Pozorování na elektronovém mikroskopu neprokázalo přítomnost vměstků v trhlině ani na 

jejím konci. Pro další pochopení mechanismu šíření byl vzorek leptán v kyselině pikrové za 

zvýšené teploty, tak aby se zviditelnily hranice původních austenitických zrn. Vzorek v tomto 

stavu je na obr. 43. 

 

Obr. 43 Konec trhliny s naleptanými hranicemi austenitického zrna. 

Na obr. 42 je vidět šíření trhliny přes hranice zrna. Konec trhliny proniká do dalšího zrna a 

tímto se zastaví, ztrácí energii k dalšímu šíření.  

Je nutno poznamenat, že během práce se vzorkem se trhlina již znatelně nešířila dál. 
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Vzorek 2 

Dále byla na vzorcích vždy pozorovaná mikrostruktura 1 cm pod povrchem a 4 cm pod 

povrchem, tedy v přibližném středu koule při použitém zvětšení 100x . 

 

Obr. 44 Mikrostruktura vzorku 2, 1 cm pod povrchem

 

Obr. 45 Mikrostruktura vzorku 2, 4 cm pod povrchem 

1 cm pod povrchem převládá martenzitická struktura s menším zastoupením ostatních 

fází. Martenzit se vyskytuje v celém průřezu koule a jeho podíl postupně klesá. Další 

dominující fáze byla identifikována jako přechodný perlit – tzv. troostit. Je to velmi jemný 

perlit s obsahem uhlíku menším, než přísluší eutektoidnímu složení. Jeho vylučování začíná 

na hranicích zrna nebo na vměstcích, tudíž může růst i intergranulárně.  Překročením kritické 

rychlosti ochlazování se však jeho vylučování zastaví a zbývající austenit transformuje na 

martenzit. 
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Koule z tavby 17563, bedny 3 

Tab.11 Výsledky povrchové a objemové tvrdosti 

Povrch 

HV50 

Objemová tvrdost HV10   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vzorek označení 
715 724 772 812 772 772 738 606 640 645 482 3 B3 S 

715 772 724 592 572 514 514 464 442 442 442 4 B3 V 

 

Vzorek 3 

 

Obr. 46 Vzorek 3, 1 cm pod povrchem 

 

Obr. 47 Vzorek 3, 4 cm pod povrchem 
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Analýza vzorku 3 ukázala jeho značné prokalení a velký podíl martenzitu v celém 

průřezu. 1 cm pod povrchem se vyskytuje téměř pouze martenzit. Jeho podíl je značný i 4 cm 

pod povrchem. Vývoj podílu martenzitu reprezentují obr. 48 a 49 pro 2, resp. 3 cm pod 

povrchem. 

 

Obr. 48 a 49 Vzorek 3, 2 cm a 3 cm (vpravo) pod povrchem 

 

Vzorek 4 

 

Obr. 50 a 51 Vzorek 4, 1cm pod povrchem a 4 cm pod povrchem 

Vzorek 4 z koule 4V obsahuje 1 cm pod povrchem nejmenší podíl martenzitu ze všech 

analyzovaných vzorků. Jeho podíl 4 cm pod povrchem oproti ostatním fázím taktéž není 

značný. Toto nasvědčuje, že ochlazování koule nebylo tak intenzivní jako v případě ostatních 

analyzovaných vzorků, obzvláště v kontrastu se vzorkem 3 ze stejné výrobní bedny. 
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Koule z tavby 17554, bedny 4 

Tab. 11 Výsledky povrchové a objemové tvrdosti 

Povrch 

HV50 

Objemová tvrdost HV10   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vzorek označení 
736 824 772 724 572 542 514 514 488 488 488 5 B4 S 

696 772 772 681 681 642 572 572 514 514 488 6 B4 V 

 

Vzorky 5 a 6 

V případě vzorků 5 a 6 byl pozorován obvyklý vývoj struktury. 1 cm pod povrchem 

převládající martenzit, jehož podíl dále ubývá ve prospěch troostitu. Nebyly pozorovány 

zásadní  rozdíly ve struktuře koulí odebraných z poloprázdné bedny a bedny zaplněné. 

 

Obr. 52 a 53 Vzorek 5, 1cm pod povrchem a 4cm pod povrchem 

 

Obr. 54 a 55 Vzorek 6, 1cm pod povrchem a  4cm pod povrchem 
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Koule z tavby 17803, bedny 7 

Tab. 12 Výsledky povrchové a objemové tvrdosti 

Povrch 

HV50 

Objemová tvrdost HV10   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vzorek označení 
736 772 724 642 542 464 514 464 464 488 464 7 B7 S 

736 772 772 724 572 572 488 488 642 572 464 8 B7 V 

Analýza vzorků 7 a 8 opět prokázala značné prokalení v případě vzorku 8. Oproti hluboce 

prokalenému vzorku 3 jsou na struktuře pozorovány znaky její usměrněnosti, které svědčí o 

značné předcházející deformaci. V tomto případě nelze určit, zda pochází ze zpracování 

vstupního materiálu nebo proběhla ve válcovací stolici. Pozorované struktury se nijak neliší 

od ostatních vzorků. Následují porovnávací fotografie mikrostruktury koulí 7 a 8 v levém, 

resp. pravém sloupci vždy 1,2,3 a 4 cm pod povrchem. 

  

Obr. 56 a 57 Vzorky 7 a 8, 1cm pod povrchem 

 

Obr. 58 a 59 Vzorky 7 a 8, 2cm pod povrchem 
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Obr. 60 a 61 Vzorky 7 a 8, 3 cm pod povrchem 

 

Obr. 61 a 62 Vzorky 7 a 8, 4 cm pod povrchem 

Ze všech fotografií je patrné, že z hlediska fází tvoří koule martenzit s troostitem a 

jejich vzájemný podíl roste ve prospěch troostitu směrem doprostřed koule. Na vzorku 7 byly 

pořízeny i fotografie mikrostruktury při tisícinásobném zvětšení, které reprezentují obr. 63 a 

64. Uprostřed koule lze pozorovat i lokální výskyt lamelárního perlitu, jedná se však jen o 

minoritní fázi o velmi malém zastoupení. 
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Obr. 63 Mikrostruktura vzorku 7, troostitická zrna, 2 cm pod povrchem 

 

Obr. 64 Mikrostruktura vzorku 7 – výskyt perlitu, 4 cm pod povrchem 
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Podíl martenzitu 1 cm pod povrchem 

Metalografie vzorků prokázala značné rozdíly v hloubce prokalení a hloubce, kde je 

převažující fází martenzit. Za tímto účelem bylo provedeno vyhodnocení plošného obsahu 

fází 1 cm pod povrchem softwarem Image-Pro Plus 6. Takto získané výsledky, shrnuté v tab. 

12, nelze považovat za statistický, ale pouze orientační údaj vzhledem k malému počtu 

hodnocených polí. 

Tab. 12 Plošný podíl martenzitu 1 cm pod povrchem 

 

Martenzit (%) Ostatní fáze (%) 
Vz 1 81,35 18,65 

Vz 2 69,63 30,37 

Vz 3 99,17 0,83 

Vz 4 33,40 66,60 

Vz 5 60,25 39,75 

Vz 6 75,61 24,39 

Vz 7 64,61 35,39 

Vz 8 98,05 1,95 

Průměr 72,26 27,24 

sm. odch.σ 20,00 20,00 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo studium tepelného zpracování válcovaných mlecích 

koulí, jejich mechanických vlastností a mikrostruktury, vyráběných ve společnosti Vítkovice 

Cylinders a.s. Jednalo se o první takovýto výzkum za účelem nalezení možných příčin 

vedoucích k praskání mlecích koulí během jejich pracovního nasazení. 

Nejprve bylo provedeno měření teplot v jednotlivých krocích výrobního procesu. Bylo 

zjištěno, že průměrná teplota po ohřevu vstupního materiálu je 1065 °C. Dále byly 

vysledovány rozdílné kalící teploty  koulí vyválcovaných z čela a konce tyče, největší 

naměřený rozdíl činí 68 °C při plnění bedny 6. Použitým vstupním materiálem byla 

nadeutektoidní ocel, která se doporučuje kalit z teplot o 30 až 50 °C vyšší, než Ac1. Empiricky 

vypočtená hodnota Ac1 je 720 °C, průměrná kalící teplota pak 829 °C. Nejvyšší naměřená 

teplota 864 °C je 94 °C nad doporučeným rozmezím. Teplota koulí vyzvednutých z kalící 

nádrže je v průměru 155 °C, existují však výjimky a v některých případech jsou koule příliš 

chladné na správný průběh 1. stádia popouštění. Dále byl zjištěn velký rozdíl v době ohřevu 

tyčí v peci, který prodlužují technologické odstávky a pracovní přestávky. Přílišné přehřátí 

může vést k oduhličení, hrubnutí zrna a shlukovaní karbidů. 

Pro další hodnocení bylo v průběhu výroby náhodně odebráno 35 koulí na měření 

povrchové tvrdosti a z těchto dále reprezentativní počet na měření objemové tvrdosti. 

Průměrná povrchová tvrdost koulí odpovídala 710 HV50.  Následně bylo připraveno 8 vzorků 

zastupujících různé tavby pro metalografické hodnocení. Při přípravě vzorku 1 na kouli 

vznikly trhliny již po prvním řezu, na ostatních koulích se trhliny neiniciovaly. Ve vzorku 1 

byla následně pozorována pouze povrchová vrstva s trhlinou, u ostatních vzorků byla 

hodnocena čistota a mikrostruktura v celém průřezu. Použitý materiál obsahoval síru a 

mangan, a proto v celém průřezu dominují sulfidické a směsné oxisulfidické vměstky o 

rovnoměrné distribuci, jejichž chemické složení bylo potvrzeno RTG spektrální analýzou. 

Konkrétní výsledky uvádí tab. 7 až 9. 

Trhliny ve vzorku 1 byly pozorovány na optickém a elektronovém řádkovacím 

mikroskopu. Delší z trhlin zasahuje do hloubky 9,6 mm pod povrchem. Charakter lomu 

ukazuje jeho interkrystalický charakter, který se na konci trhliny mění v transkrystalický, což 

potvrdilo leptání struktury za účelem zviditelnění austenitického zrna. Trhlina se šířila pouze 

v martenzitické povrchové vrstvě. Vliv vměstků na iniciaci, způsob a směr šíření trhliny nebyl 
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prokázán. Možným vysvětlením vzniku trhliny je iniciace zbrzděného lomu rázy a pnutím při 

řezání, na oslabených hranicích zrna. 

Hodnocením mikrostruktury zbývajících vzorků byl v převažující míře identifikován 

martenzit, jehož podíl směrem do středu ubýval ve prospěch troostitu.  Martenzit převažuje 

v průměru do hloubky 1cm  na pěti ze 7 vzorků. Dva vzorky – 3 a 8 z odlišných taveb jsou 

hluboce prokaleny se značným podílem martenzitu i ve středu koule, kdy vzorek 3 obsahuje 

martenzitu nejvíce. Na vzorku 8 je znatelné usměrnění struktury a deformační pásy, 

pravděpodobný pozůstatek předcházející výroby vstupního materiálu. Plošný podíl martenzitu 

1 cm pod povrchem se v každém vzorku různí a pohybuje se od 33 do 99 %. Různé hloubky 

prokalení jsou pravděpodobně způsobeny nerovnoměrnou dopravou koulí do kalící lázně, 

kdy, pokud nejsou obklopeny okolními koulemi, kritická rychlost ochlazování je překročena 

ve větší hloubce pod povrchem. Vysoký podíl martenzitu v celém průřezu je nepříznivý 

zejména z důvodu nízké houževnatosti takového produktu.  

Možným vysvětlením praskání koulí může být kombinace faktorů vysoké kalící 

teploty, nadměrné doby ohřevu, velkého austenitického zrna a oslabení původních hranic zrna 

nárazy vznikajících martenzitických desek a tvorba mikrotrhlin o podkritických rozměrech. 

Během provozního života vlivem zatížení a rázů mohou tyto nabývat kritických rozměrů 

v souvislosti se vznikem zbržděných lomů. Plastická deformace vnesená do materiálu ve 

válcovací stolici by však měla působit příznivě vůči těmto faktorům, a proto by měla být tato 

problematika detailněji studována na větším souboru koulí. 
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