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Abstrakt 

Firma ArcelorMittal Technotron s.r.o., která se zabývá navíjením transformátorových 

plechů, se potýká s problémem, kdy se jádro, na které se transformátorový plech navíjí, po 

určitém počtu cyklů deformuje. 

Tato práce se zabývá, jakým způsobem působení vysokých teplot ovlivňuje strukturu 

a mechanické vlastnosti materiálu a studiem struktury materiálu po vysokoteplotní aplikaci. 

V experimentální části je srovnávána ocel 12050 s ocelí 15320. Porovnáván je stupeň 

oduhličení, tvrdost, mechanické vlastnosti a chemické složení po určité době tepelné 

aplikace. 

 

Klíčová slova 

žárupevnost, studium mikrostruktury, vysokoteplotní aplikace, mechanické vlastnosti po 

vysokoteplotní aplikaci 

 

Abstract 

The company Arcelor Mittal Technotron Ltd. deals winding sheets. The company has 

a problem with a winding core. The core deforms during winding a transformer sheet. It 

happens after a certain number of cycle. 

This thesis examines influence of high temperatures on structure and mechanical 

properties of the cores. The steel 12050 is compared with steel 15320 in the experimental 

part of thesis. The comparison includes determining a degree of decarbonization, hardness, 

mechanical properties and chemical compositions. 

 

Key words 

creep, study of microstructure, high-temperature applications, mechanical properties of the 

material after high-temperature applications 
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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá návrhem materiálu na výrobu navíjecích trnů pro 

zhotovení transformátorových jader.  

Firma ArcelorMittal Technotron s.r.o., která se zabývá navíjením transformátorových 

plechů, se potýká s problémem, kdy se jádro, na které se transformátorový plech navíjí, po 

určitém počtu cyklů deformuje. Tento nepříznivý jev je způsoben jednak vlastní deformací 

při navíjení, jednak tepelným zatížením při žíhání navinutých transformátorových jader. 

Důležitým faktorem bude správná volba materiálu pro výrobu navíjecího trnu. Cíle 

diplomové práce jsou následující: blíže prozkoumat problematiku a faktory, které způsobují 

deformaci jádra; Navrhnout takový materiál, aby měl prokazatelně lepší technologické 

vlastnosti a byl schopný pracovat při zvýšených teplotách; sledovat změnu mikrostruktury 

a mechanických vlastností po opakovaném žíhaní při vysokých teplotách.  

Při návrhu materiálu bude brán ohled na ekonomické hledisko. Materiál bude navržen 

tak, aby byl cenově výhodný s ohledem na počet cyklů navíjení a tepelného zpracování.  

V teoretické části diplomové práce bude popsána výroba transformátorového jádra 

a princip, na kterém pracuje. Další část bude věnována popisu žárupevných materiálu, a to 

konkrétně obecné charakteristice žárupevných materiálu, základnímu rozdělení žárupevných 

materiálů a popisu zkoušek, při kterých zjišťujeme, jak je materiál odolný vlivů působení 

vysokých teplot. V závěrečné části teoretické práce bude popsáno, jak se hodnotí a zkoumá 

mikrostruktura materiálu.  

V experimentální části bude podrobněji rozvedeno, jak bylo při návrhu optimálního 

materiálu postupováno. Budou zde publikovány průběžné mikrostrukturní rozbory vzorků 

odebraných během žíhacího procesu. Budou porovnány mikrostruktury navrženého 

materiálu s materiálem původním. Bude provedena rozměrová kontrola a srovnání 

původního materiálu s materiálem navrženým.  

V závěru budou dosažené výsledky analyzovány a bude zhodnoceno, zda je daný 

materiál pro danou aplikaci tím vhodnějším, ať už s hlediska funkčního, tak z hlediska 

ekonomického. 
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2. Transformátorová jádra 

2.1. Výroba transformátorových jader 

Jádra transformátorů jsou velmi důležitou součástkou pro výrobu transformátorů a na 

jejich jakosti závisí výsledné parametry finálního magnetického obvodu. 

Jádro transformátoru tvoří magnetický obvod, jehož magnetický indukční tok, 

vyvolaný průchodem proudu primárním vinutím, indukuje elektrické napětí v sekundárním 

vinutí. 

Vinutá transformátorová jádra se používají jako celistvá jádra nebo jako dělená jádra. 

ArcelorMittal Technotron s.r.o. vyrábí jádra magnetických obvodů z orientovaného 

transformátorového pásu s Gossovou texturou legovaného cca 3 % křemíkem, v rozsahu 

tloušťek od 0,15 do 0,35 mm. 1 

2.2. Princip transformátoru 

Transformátor je netočivé elektromagnetické strojní zařízení. Toto zařízení pracuje na 

principu elektromagnetické indukce, kde se časovou změnou indukuje ve vodičích napětí, 

tzn., že pokud dochází k časové změně magnetického toku v uzavřeném elektrickém obvodu, 

vzniká ve vodičích elektrický proud. Strojní části musí splňovat takové podmínky, aby bylo 

možno splnit podmínky elektromagnetické indukce. 

Transformátory se ve většině případů využívají ke změně napětí střídavého proudu. 2 

Základem transformátoru jsou dvě cívky (primární a sekundární), navinuté na 

kovovém jádře. Jádro transformátoru je složeno z navzájem izolovaných plechů nebo 

stočeného plechového pásu do svitku. Podle tvaru transformátorových plechů a uspořádání 

cívek se transformátory dělí na jádrové, plášťové a speciální a dle počtu fází jsou děleny na 

jednofázové, trojfázové nebo vícefázové. 

Jádrem se rozumí část, která vytváří magnetický obvod a má výrazný vliv na ztráty 

celého stroje. Zprostředkovává přenos energie mezi primárním a sekundárním vinutím. 

Výroba jader transformátorů se může u různých výrobců podstatně lišit, avšak hotové jádro 

musí splňovat určité parametry dle normy. Nejčastější materiál pro vinutí elektrických strojů 

je měď. Uspořádání vinutí tvoří cívku, která izolovaně obepíná jádro transformátoru. 

Primární vinutí slouží k převodu elektrické energie na magnetickou i naopak. Požadavky na 

izolaci jsou z hlediska ztrát dosti náročné a musí odolávat celé řadě namáhání. Vlivem 
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střídavého magnetického toku se v obou cívkách indukují napětí, která jsou přímo úměrná 

časové změně magnetického toku a počtu závitů. 2 

2.3. Výroba transformátorových plechů 

Výroba transformátorových plechů se skládá z několika technologických kroků. 

Ve výrobku je potřeba snížit obsah uhlíku. Cílem oduhličujícího žíhání je snížit obsah 

uhlíku v páse z 0,025 – 0,040 % na méně než 0,004 % a vytvořit na povrchu pásu řízenou 

vrstvu fayalitu. Vytvořením této vrstvy se docílí lepší čistoty a homogenity materiálu. 

Oduhličení se provádí v průběžných pecích na dvoupásové oduhličovací lince. Reakce 

probíhají ve směsi atmosfér: vodík (H2) + dusík (N2) + vodní pára (H2O), při teplotách 

780 – 850 °C. Doba potřebná pro oduhličení pásu o tloušťce 0,65 – 0,60 mm je okolo 

5 – 7 min a závisí na obsahu uhlíku v páse. Tloušťka a chemické složení fayalitu mají 

zásadní vliv na pozdější tvorbu forsteritu. 

Následuje válcování za studena. Provádí se válcování pásu z tloušťky 0,65 – 0,60 mm 

na finální tloušťku 0,35 – 0,27 mm. Je nutné dodržet přesný rozměr a to z důvodu, že na pás 

se zhoršenou rovinností lze jen obtížně nanést rovnoměrnou vrstvu izolačních povlaků. 

Další operací je odmašťování. Je nezbytné odmastit pás na čistotu, kde váha nečistot je 

menší než 10 mg/m
2
. Je třeba pečlivě dodržovat technologický předpis vzhledem k tomu, že 

kontrola stupně odmaštění je obtížná. Oboustranně nanesená vrstva MgO slouží jako žíhací 

separátor, který zabraňuje svaření závitů svitků při vysokoteplotním žíhání a umožňuje 

průnik ochranné atmosféry (vodík, příp. vodíko - dusíkové směsi) mezi závity svitků. 

Nanesená vrstva MgO podporuje rafinaci při žíhání (odstranění síry a dusíku při teplotě 

1150 – 1200 °C). 3 

2.4. Rekrystalizace 

2.4.1. Primární rekrystalizace 

Primární rekrystalizace je definována jako proces nukleace a růstu. Hnací síla pro 

nukleaci při rekrystalizaci je mnohem nižší než například při procesu tuhnutí. Každé velké 

subzrno, nebo relativně uspořádána oblast deformovaného zrna, může být považována za 

potenciální rekrystalizační zárodek čistě na základě hnací síly, nebo na základě rozdílů 

v nahromaděné energii mezi potenciálním zárodkem a okolním prostředím. To zdali je 

potenciální zárodek reálný nebo aktivní, závisí na jeho schopnostech růstu, především pak na 

přítomnosti hranic, které růst podporují. Hranice, které mají vyšší misorientaci (10 – 15°), 
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mají vysokou mobilitu. Výsledkem je nukleace vzniklá z rychlého růstu velmi malých 

subzrn, která se rozvine do nových rostoucích zrn. Důležitou podmínkou je, aby subzrno 

mělo místní misorientaci větší než 15°. Velmi rychlý růst velmi malého množství subzrn ve 

srovnání s pomalým růstem zbývajících subzrn dává tomuto běžnému typu rekrystalizace 

heterogenní charakter označovaný jako nukleace a růst.  

Většinou je oblast bez hranic zrn, nebo bez misorientace a překračuje-li určitou velikost 

zrna, považována za rekrystalizované zrno. K tomu, aby této velikosti bylo dosaženo, je 

zapotřebí jak nukleace tak i lokální nebo omezený růst. Odlišit, zda je potenciální zárodek 

aktivní, je velmi složité. U kovů je rozdíl mezi původním subzrnem a konečným 

rekrystalizovaným zrnem 10 – 100 násobný. 4 

 

2.4.2. Sekundární rekrystalizace 

Jako sekundární rekrystalizace se označuje po-rekrystalizační růst zrna. Tento růst je 

řízen především povrchovou energií, nebo energií hranice zrna. Hnací síla je o dva řády nižší 

než síla primární rekrystalizace. Existují dva základní druhy sekundární rekrystalizace: 

normální a abnormální. Při normální sekundární krystalizaci je hlavním mechanizmem ztráta 

nejmenších zrn, zatímco zůstává zachována téměř konstantní distribuce velikosti zrn. Při 

abnormální sekundární rekrystalizaci dochází k růstu několika zrn uvnitř ukotvené struktury. 

Tento kotvící efekt je způsoben částicemi jiných fází, nebo nízkým úhlem misorientace, 

neboli malou mobilitou hranic. Je známo, že hnací síla růstu zrna je značně snížená, pokud 

dosahuje velikost zrna okolo jedné poloviny tloušťky tvářeného vzorku. Z důvodu velmi 

velkého počtu ovlivňujících faktorů není možné stanovit předem kdy a jak, případně po 

jakém čase dojde k abnormálnímu růstu zrna. 4 
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3. Žárupevné materiály 

3.1. Obecná charakteristika žárupevných materiálů 

Po mnoho let jsou základními žárupevnými materiály slitiny kovů, především oceli pro 

práci za zvýšené teploty a slitiny niklu a kobaltu pro práci za vysoké teploty. 

V dostupné odborné literatuře není jednoznačná definice, co znamená termín např. 

oceli pro práci za zvýšené teploty, nebo oceli žárupevné, i když odborníci znají tyto rozdíly. 

Pro pochopení rozdílů těchto termínů je třeba uvažovat pojem mezní teploty Tg (obr. 1), 

kterou pro daný materiál vyznačuje průsečík dvou charakteristik pevnostních vlastností za 

zvýšené teploty, tj. minimální hodnoty meze kluzu Re a časové pevnosti při tečení RmT/t/T. 

 

 

Obr. 1. Stanovení mezní teploty Tg a její průměrné hodnoty 

pro standardní žárupevné oceli 5 

 

Všechny oceli a slitiny, které jsou používány pro práci za teploty vyšší než Tg, jsou 

nazývány žárupevnými. Konstatuje se, že pracují v podmínkách tečení, přitom pro výpočty 

hodnoty dovoleného napětí se používá časová pevnost při tečení RmT/t/T nebo časová mez 

tečení Rx. V materiálech pracujících od teploty nižší než Tg procesy tečení neprobíhají, a 

proto pro výpočty hodnot dovolených napětí se přijímá hodnota meze kluzu. Rozmezí jejich 

pracovní teploty zahrnuje teploty zpravidla nižší než 400°C, odtud je základ pro označení 

tohoto rozmezí jako zvýšené teploty. V souvislosti s výše uvedeným je třeba přijmout, že 

termín „zvýšené teploty“ zahrnuje materiály pracující jak níže, tak i výše teploty Tg. 

Vysvětlení vyžaduje také mez oddělující zvýšenou teplotu od vysoké teploty. Je třeba 

přijmout, že s vysokou teplotou se začíná tam, kde oceli nejsou schopny splnit požadavky na 

žárupevnost, a nezbytné je použití superslitin Fe, Co a Ni. Tato mez se mění současně 
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s rozvojem žárupevných ocelí. Při zohlednění současného stavu rozvoje austenitických ocelí 

a nových ocelí, je tato mez blízká 650°C, což znamená, že od teploty kolem 650°C a výše 

konstrukční prvky pracující v podmínkách tepelně mechanických zatížení a je třeba používat 

slitiny niklu nebo jiné žárupevné materiály. 6 

Žárupevné oceli a slitiny jsou používány hlavně pro konstrukci energetických strojů 

a zařízení, tj. kotlů a rozvodů páry, zásobníků, parních a plynových turbín. Rozvoj nových 

oblastí techniky způsobil, že žárupevné slitiny kovů jsou nyní široce používány v konstrukci 

zařízení klasické i jaderné techniky a tepelných strojů, v průmyslu přetváření surovin, 

v konstrukci technologických zařízení, v letectví, kosmonautice a ve zbrojařském průmyslu. 

Požadavky stavěné těmito obory nejsou vždy schopny splnit oceli a slitiny kovů a jsou 

potom nahrazovány keramickými a kompozitními materiály. Jejich teplotní rozmezí 

a potenciální možnosti aplikací jsou uvedeny na obr. 2. 6 

 

 

Obr. 2. Materiály s teplotami tavení a potenciální rozmezí jejich použití 

v základních oborech techniky [5] 

 

Základním požadavkem kladeným na všechny žárupevné materiály je zachování 

určitých mechanických vlastností při vyšší teplotě. Ačkoli teplota není jediným činitelem 

rozhodujícím o procesech deformace a poškození, je však faktorem nejdůležitějším. 

Požadavky kladené na všechny žárupevné materiály jsou následující: 

- vysoká dlouhodobá pevnost při tečení,  

- vysoká mez kluzu a pevnost v tahu, 
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- dobrá tvárnost, tažnost a odolnost proti křehkému porušení, 

- vysoká odolnost proti tepelné a tepelně-mechanické únavě, 

- stabilita struktury a vlastností, 

- výhodné fyzikální vlastnosti – pokud možno vysoký součinitel tepelné vodivosti 

a nízký součinitel teplotní roztažnosti, 

- dobrá žáruvzdornost a korozní odolnost v prostředí spalin a vodní páry, 

- dobré technologické vlastnosti – vhodnost k tváření, svařitelnost, 

- poměrně nízká cena. 

 

Technická praxe požaduje posuzování podstaty problému žárupevnosti materiálů 

v rozmezí teplot přibližně od 200°C až do teploty funkce žárovky s wolframovým vláknem, 

tj. kolem 2000°C [6]. V závislosti na použití jsou rozmezí pracovních teplot žárupevných 

slitin kovů velmi rozdílné (obr. 3). 

 

Obr. 3. Teplotní oblasti použití hlavních skupin žárupevných materiálů [6] 

 

Lehké kovy, hlavně hliník, jsou používány v konstrukci spalovacích motorů 

automobilů i letadel, a pracují při teplotě kolem 120 – 250°C. Slitiny používané 

v konstrukcích zařízení klasické energetiky – a jsou to především oceli – pracují při teplotě 

přibližně od 300°C do 620°C. Ve většině případů konvenčních kotlů se pracovní teploty 

nachází v intervalu 500 – 560°C. V jaderných elektrárnách je rozmezí pracovních teplot 

součástí zařízení mnohem širší a zahrnuje interval přibližně od 200 – 950°C i výše podle 

použitého nositele energie. Stacionární plynové turbíny pracují nejčastěji při teplotě kolem 

800°C. Pro konstrukci novodobých leteckých motorů a mnoha zařízení chemického 
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a metalurgického průmyslu jsou nezbytné materiály pro pracovní teploty kolem 1200°C 

i výše.  

Za kritérium vhodnosti daného materiálu jako eventuálního žárupevného polotovaru 

může sloužit závislost hodnoty parametru /E (/G), tzv. normalizovaného napětí, na 

homologické teplotě T/Tt, charakterizující mechanizmy deformace daného materiálu. Přitom 

je požadováno, aby žárupevný materiál byl charakterizován vysokou teplotou tavení Tt. 

Avšak oba kovy, Fe a Ni, tvořící bázi nejčastěji používaných slitin odolných proti tečení, se 

nevyznačují zvlášť vysokými teplotami tavení, zatímco kovy o nejvyšších teplotách Tt, Mo, 

Ta, W, nemohou nalézt širší uplatnění hlavně z důvodu příliš nízké odolnosti proti oxidaci. 

O vhodnosti materiálů pro určitá použití rozhodují také další faktory. 

Při zohlednění povahy meziatomových vazeb a druhu krystalové mřížky je možno 

očekávat nejvýhodnější žárupevné charakteristiky pro materiály s kovalentní vazbou a pro 

kovy s mřížkou kubickou prostorově centrovanou. Avšak v reálných pracovních podmínkách 

konstrukčních prvků a zařízení o žárupevnosti použitých materiálů rozhoduje celý soubor 

faktorů strukturních, fyzikálně chemických a provozních. 

Vliv povahy meziatomových vazeb a krystalické stavby na žárupevnost je přitom za 

každých podmínek nadále významný, avšak ne jediný. Z dalších činitelů ovlivňujících 

žárupevnost materiálů je třeba jmenovat odolnost proti cyklickým změnám teploty a napětí, 

odolnost proti oxidaci v prostředí spalin, korozi, technologické a surovinové ekonomické 

požadavky. 

V současnosti ve světě vyráběné žárupevné slitiny kovů se vyznačují značnými rozdíly 

jak v chemickém složení, tak ve vlastnostech a použití. Neustálý rozvoj nových žárupevných 

materiálů s modifikovaným chemickým složením a modernizace technologií již používaných 

slitin mají vliv na stírání hranic existujících klasifikací a rozdělení, které mají často smluvní 

charakter [1,2]. Týká se to rovněž rozdělení přijatého v této práci, ve které jsou popsány 

následující hlavní skupiny a typy žárupevných slitin kovů: 

- slitiny neželezných kovů – hliníku a titanu, pro použití v rozmezí 200-600°C, 

- uhlíkové oceli feriticko-perlitické a nízkolegované (typu SSPW) a feriticko-

bainitické s přídavkem Cr, Mo, Ni, Ti, B používané hlavně v normalizovaném stavu, 

v rozmezí teplot přibližně do 400°C, tj. pod mezní teplotou, 

- žárupevné nízkolegované oceli obsahující Cr, Mo, Ti, Nb, W, používané ve stavu 

normalizovaném nebo tepelně zušlechtěném, a středně legované oceli se středním obsahem 
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uhlíku, nejčastěji typu Cr-Mo-V nebo Ni-Cr-Mo-V, používané na výkovky dílců turbín, 

hřídele rotorů, a zatížené upevňující prvky energetických zařízení, 

- martenzitické oceli a ocelolitiny typu 9-12 % Cr používané ve stavu tepelně 

zušlechtěném, obsahující jako hlavní legující prvky Mo a V, a navíc W, Nb, N a B; tyto oceli 

jsou určeny pro práci za standardních podmínek provozu, tj. do 560°C, a v blocích 

s nadkritickými parametry, tj. do 620°C, při tlaku do 30 MPa, 

- austenitické Cr-Ni oceli a ocelolitiny s přídavkem legujících prvků: Mo, Ti, Nb, V, 

W, Ta, Zr a B, a navíc N, Cu a Al, s chemickým složením proměnlivým v širokých mezích. 

Používané v rozmezí do 650°C, 

- vysokolegované, žárupevné oceli pro speciální účely, včetně ocelí na ventily, 

- žárupevné vícesložkové slitiny na bázi niklu a kobaltu, včetně nových generací slitin 

a ochranných vrstev, 

- materiály na bázi intermetalických fází, např. TiAl, Ti3Al, NiAl, 

- slitiny obtížně tavitelných kovů, hlavně wolframu, tantalu, molybdenu a niobu. 

Jmenované slitiny vyplňují rozmezí pracovních teplot dosahujících 1150°C. Potřebu 

materiálů pro použití při teplotě vyšší než 1200°C mohou uspokojit, kromě uvedených 

vysokotavitelných kovů, keramické materiály na bázi karbidu křemíku a nitridu křemíku 

a dále kovo-keramické materiály založené na kovalentních vazbách a také grafitové 

kompozity. Hlavním stimulem rozvoje materiálového inženýrství v oblasti žárupevných 

materiálů je letecký průmysl, a zejména konstrukce turbínových motorů. [6] 

3.2. Rozvoj žárupevných nízkolegovaných materiálu 

V sedmdesátých letech minulého století byl prováděn výzkum zaměřený na 

zdokonalování chemického složení oceli typu 2,25Cr-1Mo pro použití v jaderné energetice. 

Tehdy bylo zjištěno, že mezi prvky s velmi příznivým vlivem na žárupevnost 

nízkolegovaných ocelí je třeba zařadit niob tvořící stabilní disperzní fáze.  

Rozvoj žárupevných ocelí je úzce svázán zejména s rozvojem tepelné energetiky, a to 

proto, že maximální teplota přehřívané páry ve stavěných blocích elektráren se stabilizovala 

na úrovni 540-560°C a tlaku kolem 18 MPa, o čemž rozhodla především hlediska 

materiálová a ekonomická. Požadavky na určité vlastnosti, hlavně odolnost proti tečení, 

donedávna splňovaly s velkým úspěchem nízkolegované oceli vyvinuté ve třicátých 

a čtyřicátých letech. 
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Stálá snaha o zvyšování účinnosti bloků na základě růstu parametrů páry a také 

životnosti a spolehlivosti si vynucuje hledání řešení splňujících vysoké požadavky na kvalitu 

materiálů. Nejefektivnější metoda, jak docílit těchto požadavků, je modifikace chemického 

složení dosud používaných ocelí, založená na snížení obsahu uhlíku a zavedení 

mikrolegujicích přísad Nb, B a N. [6] 

3.3. Rozvoj vysokolegovaných žárupevných materiálu 

V nových vysokolegovaných ocelích byl omezen obsah uhlíku na rozmezí 

0,05-0,15 %, což zajišťuje požadovanou pevnost při tečení, dobrou svařitelnost a tvárnost 

oceli. Snížení obsahu uhlíku pod 0,05 % poskytuje zřejmě lepší svařitelnost, ale má to 

negativní vliv na úroveň pevnosti při tečení. 

Obsah chrómu v žárupevných ocelích okolo 8-12 % je ideální z hlediska dobré 

žáruvzdornosti a korozní odolnosti. Zpevnění při tomto obsahu chromu za zvýšené teploty je 

optimální. Zvýšené obsahu Cr nad 12 % není doporučován, protože vede k výskytu takzvané 

křehkosti při 475°C a prakticky nemění pevnost při tečení. 

Molybden a wolfram zpevňující tuhý roztok a zvyšují teplotu rekrystalizace. Tyto 

prvky také přispívají k větší stabilitě matrice během dlouhodobé expozice za vysoké teploty. 

Jejich nejefektivnější působení je tehdy, když celkový obsah Mo a W je do maximálně 

1,5 %. Vyšší obsahy těchto prvků zvyšují výskyt delta feritu v martenzitu a snižují 

houževnatost oceli.  

Nejefektivněji na zpevnění oceli za zvýšené teploty působí mikrolegury vanadu, niobu, 

dusíku a boru. Tyto prvky v závislosti na vzájemných poměrech vytvářejí stabilní a disperzní 

karbonitridy a nitridy rovnoměrně rozdělené v matrici. Optimální obsah vanadu v oceli je 

0,25 %, kdy vznikají v oceli precipitáty V4C3. S ohledem na dobrou svařitelnost oceli obsah 

vanadu nemá být vyšší než 0,10 %. Pokrok v technologii svařování dovoluje rozšíření 

přípustné koncentrace vanadu do 0,3 %. Optimální obsah niobu je v těchto ocelích 

0,03-0,15 %, vyšší obsahy snižují pevnost při tečení a zvyšují cenu. Bor je velmi efektivní 

mikrolegurou. Přísada bóru při optimálním obsahu do 0,006 % zvyšuje pevnost při tečení 

stabilizací karbidoboridů, zvyšuje prokalitelnost a rafinačně působí na hranice zrn feritu, kde 

omezuje vylučování karbidů. [6] 
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3.4. Problém stability žárupevných ocelí 

Odolnost materiálu proti působení napětí a teploty v materiálovém inženýrství se často 

uvažuje jako problém stability struktury a nestálosti vlastností materiálu. Nestabilita je 

vymezena obvykle souborem strukturních a fyzikálně chemických činitelů, které podléhají 

změně vlivem zvýšené teploty za poměrně dlouhou dobu. Děje se tak např. během 

izotermického žíhání, nebo tečení. Kritérií nestability mikrostruktury jsou: 

- stupeň změny struktury, včetně změny hustoty dislokací a výskytu procesů zotavení 

a rekrystalizace, 

- přeměny karbidů a precipitace intermetalických fází, např. Lavesovy, 

- změny morfologie fází (rozdělení, tvar, velikost a vzdálenost mezi částicemi), 

- stupeň ochuzení matrice, hlavně Cr, Mo, W, 

- stupeň rozpadu popouštěného martenzitu, 

- segregace příměsí a to především na hranici zrn. 

 

4. Metody hodnocení žárupevnosti 

Elementární procesy vysokoteplotní deformace je možno rozdělit na průběhy: 

- kontrolované mechanickým činitelem a podmíněné tepelně aktivovaným pohybem 

dislokací, 

- kontrolované difúzí a podmíněné pohybem atomů nebo vakancí. 

Činitelé podmiňující vysokoteplotní pevnost technických kovových materiálů jsou 

poměrně složité. Všeobecně je známo, že za skutečných podmínek jsou žárupevné materiály 

vystaveny působení časově proměnlivých zatížení: neustálených nebo cyklických, a jedině 

v některých případech zatížení statických. 

Na vysokoteplotní pevnost a životnost konstrukčních prvků mají zásadní vliv 

následující činitelé:  

- teplota, 

- napětí,  

- čas, 

- agresivita prostředí, 

- konstrukční faktory, volba materiálu, 

- technologické faktory, jakost provedení. 
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Působení čtyř hlavních činitelů: teploty, napětí, doby a prostředí v závislosti na jejich 

vzájemné kombinaci, způsobuje tyto mechanizmy poškození materiálu: 

- tečení (způsobující trvalé deformace, výskyt vnitřních poškození, nebo krajně lom při 

tečení), 

- únava – hlavně nízko cyklová, tepelně nebo tepelně-mechanická, 

- koroze (vyskytují se téměř všechny známé druhy a typy koroze), 

- eroze. [6] 

4.1. Statická tahová zkouška za zvýšené teploty 

Tahová zkouška je prováděná na trhacím stroji vybaveným komorou pro ohřev vzorku. 

Teplota vzorku je zaznamenávána obvykle dvěma termočlánky umístěnými v krajních 

bodech měřené délky a ve středu této délky. Používány jsou válcovité vzorky o průměru 

6 nebo 10 mm, nebo ploché s otvory pro uchycení v upínací části. Vzorky jsou ohřívány po 

dobu kratší než jedna hodina a temperovány při teplotě zkoušek 20-30 min. Zkoušku je 

možno provést až do lomu, nebo pouze do deformace 0,2 %.  

Při namáhání materiálu v tahu za konstantní teploty a při konstantní rychlosti se určuje 

závislost napětí - deformace a také se vyznačuje poměrné prodloužení a zúžení. Pevnostní 

vlastnosti stanovené při této zkoušce se odlišují od vlastností stanovených při tečení, i když 

vykazují velkou podobnost mechanizmu deformace a porušení. Rozdíly ve vlastnostech 

vyplývají z podmínek provádění zkoušek. Zkoušky při tečení se provádějí při poměrně 

nízkých napětích (kolem 25 % hodnoty meze kluzu), malé rychlosti deformace a během 

dlouhé doby. Na rozdíl od toho krátkodobé tahové zkoušky jsou prováděny za poměrně 

vysokých napětí a vysoké rychlosti deformace. Ve výpočtech tlakových nádob se používá 

zaručená mez kluzu, stanovená na základě statistické analýzy velkého počtu výsledků 

zkoušek výrobků z několika taveb oceli. 

Hodnota meze kluzu za zvýšené teploty je základem pevnostních výpočtů částí 

pracujících pod tzv. mezní teplotou. Hodnotu meze kluzu za zvýšené teploty je možno 

považovat jako orientační vlastnost materiálu. Její hodnota nekoreluje s dlouhodobou 

pevností při tečení, protože mez kluzu je závislá na zpevnění materiálu hlavně ve výchozím 

stavu a pevnost při tečení na zpevnění a stabilitě struktury během dlouhodobé exploatace za 

zvýšené teploty. [6] 
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4.2. Zkouška relaxace 

Relaxace probíhá v dílcích podrobených stálé vynucené deformaci a spočívá 

v postupném snižování napětí s probíhající dobou. Zkouška relaxace je prováděná měřením 

nebo bez měření trvalých prodloužení. Při zkoušce bez měření trvalých prodloužení se 

vzorek na počátku zatěžuje silou F0 ~ 0,01 Fm a po upevnění snímače pro kontrolu délky se 

zatěžuje počáteční silou F0 a po 1 min. výdrže je prováděno měření síly. Při stanovení 

relaxace s registrací trvalého prodloužení se po vložení počátečního zatížení F0 zatěžuje 

vzorek na hodnotu vstupního zatížení F0 a provádí se měření počátečního trvalého 

prodloužení L0. Dále je zkouška prováděná jako v případě stanovení relaxace bez měření 

trvalých prodloužení. Nakonec je vzorek zatěžován na hodnotu vstupního zatížení F0 a po 

době 1 min. se provede konečné odečtení prodloužení Lt. Míra relaxace je chápána jako 

rozdíl napětí odpovídajících počáteční zatěžující síle F0 a síle Ft po uplynutí doby t. 

Zkouška relaxace je prováděná za pokojové nebo zvýšené teploty v době od 200 do 

1000 hod. Vzorky mají shodné rozměry jako vzorky pro statickou tahovou zkoušku. 

Zkoušky je možno provádět na univerzálním trhacím stroji umožňujícím zatížení vzorku 

rychlostí do 10 MPa/s. [6] 

4.3.  Zkouška tečení  

Pojem tečení se vztahuje pouze k plastické deformaci probíhající s velmi malou 

rychlostí a způsobující konečné poškození součásti při působení stálého napětí za konstantní 

teploty. 

U zkoušky tečení se provádí měření deformace až do přetržení vzorku, přičemž jsou 

používána zařízení pro zkoušky tečení s jedním nebo více vzorky. Provádění četných 

zkoušek s měřením deformace není racionální a pro konstrukční cíle není nutné získání 

křivek tečení pro každou možnou kombinaci materiál-teplota-napětí. Podobně jako při 

krátkodobých zkouškách je snadnější stanovit pevnost v tahu než smluvní mez kluzu, tak při 

zkouškách tečení je snadnější sledovat přetržení než deformace. Standardní zkouška tečení 

do přetržení vzorku je prováděná při konstantní teplotě, při stálém napětí a v nezměněném 

prostředí, přičemž je stanovena doba do lomu a celkové prodloužení vzorku, které stanoví 

kritérium plasticity materiálu, užitečné pro kontrolu jakosti a porovnání materiálu.  

Rychlost deformace při zkouškách tečení je nízká a obvykle dosahuje 10
-12

 - 10
-3

 s
-1

. 

Vzorky pro zkoušky svým tvarem a rozměry mají být přizpůsobené k upínacím čelistem 

stroje a rozsahu jeho zatížení. Pro zkoušky s měřením deformace se obvykle používají 
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vzorky s měřenou délkou 10-ti násobku průměru 8 nebo 10 mm, zatímco zkoušky do 

porušení jsou prováděny na vzorcích krátkých standardních anebo na malých vzorcích 

o průměru v rozmezí od 2 do 6 mm. Vyvíjeny a ověřovány jsou také zkoušky tečení na 

malých vzorcích ve tvaru kroužku o průměru 3-8 mm a tloušťce 0,5-1 mm s využitím zásad 

blízkých k tlakové zkoušce. Směry vývoje této metody vyplývají z diagnostických zkoušek 

prvků po dlouhodobé expozici. [10,11] 

V závislosti na teplotě a napětí je možno rozlišit tři druhy tečení: 

- nízkoteplotní, logaritmické probíhající při T ≤ 0,3 Tt,  

- vysokoteplotní probíhající při T ≈ 0,4 Tt a výše (pro slitiny niklu T = 0,8 Tt),  

- difúzní. 

Z praktického hlediska má největší význam vysokoteplotní tečení. Při zkoušce tečení 

bezprostředně po zatížení vzorku nastává pružná deformace a nezávisle na čase okamžitá 

plastická deformace, které se nepřetržitě zvětšuje s probíhající dobou (obr. 4). 

 

 

 

Obr. 4. Schéma ukazující chování materiálů za nízké teploty T ≤ 0,3 Tt a křivka tečení 

materiálů při teplotě nad 0,4 Tt [6] 

 

Na křivce vysokoteplotního tečení jsou rozlišovány tři časové oblasti, které odpovídají: 

- I. stadium - primární tečení, označované také jako nestacionární nebo logaritmické 

tečení, ve kterém po přiložení zatížení rychlost deformace klesá s mírou průběhu procesu 

v důsledku zvyšování hustoty dislokací při současné tvorbě nízkoúhlových hranic a subzrn. 
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- II. stadium - stacionární, neboli ustálené tečení, je nejdůležitější z praktického 

hlediska. Je v něm vytvořena rovnováha mezi procesy zpevnění a zotavení. 

- III. stadium - tečení zrychlené, ve kterém je pozorován intenzivní nárůst rychlosti 

tečení, spojený s rozvojem pórů a mikrotrhlin, což vede k přetržení vzorku. Výskyt 

jmenovaných stadií tečení je závislý na výši teploty a napětí. 

Z hlediska inženýrského přístupu a životnosti materiálu je nejdůležitější II. stadium - 

ustálené tečení, i když vnitřní poškození rozhodující o životnosti při tečení se rozvíjejí 

koncem II. stadia a ve III. stadiu. 

Křivka tečení je matematicky obtížně popsatelná, a přestože existuje velký počet 

vztahů popisujících tečení, tak všechny představují určitá zjednodušení. Užitečným 

zjednodušením je např. předpoklad, že doba do lomu je nepřímo úměrná rychlosti tečení. 

Přitom jediným úplným způsobem popisujícím základní vlastnosti materiálu za zvýšené 

teploty je celá křivka tečení  - t, podobně jako křivka napětí - deformace je jediným 

celkovým způsobem popisu krátkodobého plastického chování materiálů při statické tahové 

zkoušce.  

Křivka tečení - t (pro danou teplotu a napětí) je první základní charakteristikou 

odolnosti materiálu proti tečení. Na základě křivky tečení jsou stanoveny rovněž další 

materiálové charakteristiky, tj. závislosti rychlosti tečení na napětí nebo na teplotě. 

Základní charakteristikou poškození materiálů je pevnost při tečení RmT, představující 

stálé zatížení dělené počátečním průřezem vzorku, které po uplynutí určité doby působení při 

dané teplotě, způsobí přetržení vzorku. Pro případy, ve kterých jsou nepřípustné určité trvalé 

deformace, je důležitou charakteristikou hodnota meze tečení ReT. Vyjadřuje stálé zatížení 

dělené počátečním průřezem vzorku, které po uplynutí určité doby působení t, při dané 

teplotě T způsobí trvalou deformaci vzorku. 

Hodnoty pevnosti při tečení se stanoví na základě krátkodobých zkoušek tečení, 

trvajících průměrně 10
3
, nebo i více hodin a následné interpolace nebo extrapolace výsledků 

na vypočtené doby. Jakékoliv prodloužení doby zkoušek tečení je neekonomické, zajišťuje 

však větší přesnost výsledku zkoušek tečení. Umožňuje přenášení údajů ze zkoušek 

krátkodobých v porovnání s provozními údaji. Nejvyšší teplota zkoušek nemá převyšovat 

předvídanou pracovní teplotu o více než 50°C. Při vymezování vlastností nového druhu oceli 

je třeba odzkoušet větší počet vzorků a doba zkoušky má být větší než 5·10
5
 h [7]. 
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4.3.1. Extrapolace výsledků zkoušek tečení 

Metody extrapolace výsledků zkoušek tečení je možno rozdělit na tři skupiny:  

a) metody grafické, 

b) metody parametrické, 

c) metody neparametrické. 

V zahraničí byly přijaty a jsou používány metody grafická, anebo parametrická podle 

Larson-Millera. Metoda grafická je nejsnadnější; je také používána pro hodnocení zbytkové 

životnosti materiálu po exploataci. Spočívá v: 

- sestavení bodového grafu nejčastěji v systému log  - log t, 

- vynesení izotermy v rozmezí získaných výsledků, 

- prodloužení izoterm na požadovanou extrapolovanou dobu provozu, nebo na 

zvolenou pracovní teplotu - využívané v problematice zbytkové životnosti. 

Druhou materiálovou charakteristikou představující pevnost (odolnost) při tečení je 

závislost  - t (napětí - doba do lomu) vyznačená pro konstantní hodnoty teploty (obr. 5). 

 

 

 

Obr. 5. Schematické charakteristiky odolnosti materiálů proti tečení v systému  - t [6] 

 

Závislost časové pevnosti při tečení na teplotě RmT/t = f (T) je další, pro inženýrské 

potřeby nejvíce užitečnou charakteristikou vlastností materiálu za zvýšené teploty (obr. 6). 
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Obr. 6. Schematické charakteristiky pevnosti při tečení materiálů v soustavě RmT/t – T [6] 

4.4. Únava za zvýšené teploty 

Únavou kovových materiálů nazýváme proces charakterizovaný vznikem trhlin vlivem 

cyklické deformace (periodické změny napětí) a způsobující poškození v důsledku vzniku 

a rozvoje trhlin. 

Únavový cyklus je obvykle popisován pomocí dvou veličin: m – střední napětí a a – 

napětí amplitudy cyklu. Součet těchto dvou veličin dává maximální napětí cyklu: 

max = m + a. Tato hodnota, způsobující lom po N cyklech, je nazývána mezí únavové 

pevnosti c pro danou asymetrii cyklu a počet cyklů do poškození Nf. Asymetrii cyklu je 

možno určit součinitelem stálostí zatížení  = m/a. 

V závislosti na přijatém počtu cyklů rozlišujeme únavovou pevnost nízko-cyklovou 

(N = 10
3
 - 10

4
), omezenou (N = 10

4
 - 10

6
) a neomezenou (N > 10

6
). 

Jestliže se deformace vyskytují při nezměněné teplotě, pak mluvíme o izotermické 

únavě (izoteplotní). Pokud stav napětí bude neměnný a změně budou podléhat pouze teplota 

a dilatace s ní spojené, pak takový případ nazveme čistou tepelnou únavou. V reálných 

podmínkách je velice obtížné získat takový izobarický průběh, aby teplotní pole 

negenerovalo pole napětí a nevedlo k poškození spojitosti materiálu. Z tohoto hlediska 

všechny případy mezi výše uvedenými stavy je vhodné označovat jako tepelně-mechanickou 

únavu. 
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Obr. 7. Wőhlerova křivka. NC - rozmezí nízkého počtu cyklů, VC - rozmezí 

omezeného počtu cyklů, UP - oblast neomezené únavové pevnosti. [6] 

 

Únava nízkým počtem cyklů probíhá při vysokých napětích a velkých deformacích, 

když počet cyklů do lomu Nf je menší než přibližně 10
4
. Toto je vyznačeno na Wőhlerově 

únavové křivce (obr. 7). [6] 

4.5. Tepelná únava 

Je přijato, že tepelná únava je proces vzniku a rozvoje poškození materiálu části strojů 

a konstrukcí vlivem mnohonásobných cyklických nebo periodických změn teploty. 

Vznikající cyklická napětí jsou závislá na rozmezí změny teploty nebo na četnosti 

deformace. V pružné oblasti by bylo třeba nazvat tento jev tepelnou únavou vysokým 

počtem cyklů (vysoko-cyklovou), zatímco v oblasti velkých tepelných pnutí, podmíněných 

cyklickou změnou nepružných deformací - tepelnou únavou malým počtem cyklů (nízko-

cyklovou). Ve většině případů výzkum odolnosti materiálu proti tepelné únavě je prováděn 

v oblasti nízkého počtů cyklů, kde podstatnou složkou amplitudy deformace je plastická 

deformace a deformace vzniklá v důsledku tečení (složení únavy, tečení a relaxace). 

Nejčastěji však je uváděno rozdělení na dvě kategorie: 

1. Když napětí jsou vytvářena rychlými změnami teploty a velký gradient teploty 

způsobuje rozdílné deformace v průřezu konstrukčního prvku. Tento jev je označován jako 

tepelné pnutí s vnitřním omezením tepelných deformací. Zvláštním případem tepelné únavy 

je tepelný náraz způsobující poškození v jednom cyklu ohřevu. Materiály určené pro práci 

v podmínkách tepelného nárazu je třeba zkoušet při tuhém upevnění vzorku na koncích 

a jeho cyklickým ohřevem a ochlazením. 
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2. Když napětí vznikají bez přítomnosti tepelných gradientů v důsledku mechanických 

omezení roztahování nebo stahování daného konstrukčního prvku. 

Důsledky cyklických změn teploty jsou závislé na druhu materiálu a na parametrech 

tepelného cyklu. Jinak se chovají materiály s nízkou plasticitou, snadno praskavé, např. 

v důsledku tepelných nárazů, jinak materiály pružně-plastické. Důležitou roli hraje zejména 

mikrostruktura, včetně struktury hranic zrn a morfologie zpevňujících fází a také stav 

povrchové vrstvy vyplývající např. z působení prostředí. [6] 

4.5.1. Metody zkoumání tepelné únavy 

Modelové zkoušky prováděné v laboratorních podmínkách vyžadují použití pokud 

možno přesné simulace tvaru dané součástí a parametrů a tvaru tepelného cyklu. V případě 

základního výzkumu je třeba umožnit jednak provádění měření napětí nebo deformací 

a teploty. Nejvíce rozšířené způsoby ohřevu vzorku jsou indukční a odporová metoda, i když 

neodrážejí reálné podmínky práce. Při výzkumu tepelné únavy jsou používány různorodé 

tvary vzorků: válcové, trubkové prizmatické, ploché, ve tvaru kroužku: s nářezy nebo bez 

koncentrátorů napětí. 

Ve výzkumu pevnosti při tepelné únavě mají realizované tepelné cykly z technického 

hlediska průběh značně rozdílný od sinusového. Jejich frekvence je zpravidla nižší od 

frekvence používané při izotermických zkouškách. V praxi se používají hlavně dva typické 

průběhy: pilové cykly a cykly s časovou výdrží (obr. 8). V případě pilového cyklu celá doba 

cyklu tc je složena pouze z doby ohřevu a ochlazování. Prodloužení cyklu o dobu výdrže je 

příznivé pro změny struktury a difúzní procesy ovlivňující degradaci materiálu a snížení 

únavové životnosti. 

 



Optimalizace materiálu navíjecích trnů pro výrobu transformátorových jader 

 

  
    20 

 
  

 

 

Obr. 8. Cykly tepelné únavy: 

T - cyklus teploty, - cyklus napětí, - cyklus deformace. [6] 

 

Odolnost materiálu proti tepelné únavě znamená schopnost přenášení určitého počtu 

tepelných cyklů bez poškození. Přitom mírou životnosti je mezní počet cyklů do poškození, 

při předpokládaném kritériu poškození, kterým může být např. určitá trvalá deformace 

vzorku, objevení se trhliny nebo lom. [6] 

 

4.5.2. Odolnost materiálu proti tepelné únavě 

Odolnost proti tepelné únavě může být spojena s omezením vzniku a rozvoje 

únavových trhlin. Zvýšení obsahu uhlíku v oceli obecně snižuje odolnost proti tepelné 

únavě. Přídavky molybdenu, wolframu, kobaltu, zpevňující tuhý roztok, zpomalují difúzní 

procesy a tím zvyšují odolnost proti tepelné únavě. Legující prvky snižující součinitel 

tepelné roztažnosti mají pozitivní vliv, zatímco nečistoty S, P, Sn, Pb, H, O, segregující 

hlavně na hranicích zrn, podporují vznik mezikrystalových trhlin. Napětí v procesu tepelné 

únavy vznikají v důsledku gradientu teploty (napětí I. druhu) a anizotropie fyzikálních 

vlastností materiálu i fázových přeměn (mikronapětí – napětí II. druhu). Mikronapětí 

vznikají v důsledku rozdílů hodnot součinitele teplotní roztažnosti dvou sousedních zrn nebo 

fází i rozdílů hustoty těchto fází.  

Přítomnost precipitátů, a zejména jejich seskupení nebo vytváření lokálních kolonií, je 

rovněž příčinou vzniku mikropnutí. Podstatný vliv na pevnost při tepelné únavě má také 
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proces výroby materiálu rozhodující o tvaru a morfologii zrn, druhu vnitřních vad, jako jsou 

póry, plynové bubliny, nekovové vměstky a jiné strukturní faktory doprovázené místním 

oslabením materiálu a koncentracemi napětí.  

Zajímavé údaje pro poznání vlivu cyklických deformací poskytuje obraz dislokační 

struktury, vzniklé v procesu nízko cyklové únavy. Hustota dislokací, jejich pohyblivost 

a formování dislokačních buňkových struktur charakterizuje procesy oslabování, nebo 

zpevňování a generování mikrotrhlin. 

Navíc se zde vyskytuje velmi nebezpečný efekt laicky řečeno: přemostění lamelárních 

trhlin. Jejich nestabilní růst může katastroficky zkrátit životnost konstrukčního prvku, 

zejména v oblasti svarového spoje, kde se potenciálně vyskytuje značný počet koncentrátorů 

napětí.  

Podstatný vliv na životnost v podmínkách cyklických změn teploty má agresivita 

prostředí. Může se to projevit v mechanizmu výměny tepla ovlivňujícího hodnotu gradientu 

teploty v součásti a také v reakci s materiálem podporujícím procesy: 

- oxidace, 

- povrchové i objemové koroze, 

- křehkosti, 

- vzniku a rozvoje trhlin v povrchové (ochranné) vrstvě v důsledku rozdílu fyzikálních 

vlastností vrstvy a základního materiálu. [6] 

 

5. Struktura žárupevných ocelí 

Základní typy žárupevných nízkolegovaných ocelí byly objeveny před více než 60 

lety. Používány jsou nejčastěji ve stavu tepelně zušlechtěném, tj. po normalizaci (910-

960°C) a vysokoteplotním popouštění (650-780°C). V závislosti na obsahu uhlíku 

a množství legujících prvků v tavbě, a také podle tloušťky tepelně zpracovaného dílce, tyto 

oceli mohou mít různé struktury ve výchozím stavu: 

- feriticko-perlitické, 

- feriticko- perliticko-bainitické, 

- feriticko-bainitické, 

- bainitické (martenzitické pouze po kalení ve vodě, nebo oleji). 
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Praktické poznatky v poslední době ukazují, že výchozí stav oceli rozhoduje 

o rozdílech v odolnosti proti tečení během krátké expozice, zatímco po dlouhodobé expozici 

se struktury vyrovnávají a není podstatná výchozí struktura. [6] 

5.1. Karbidické fáze ve struktuře oceli 

Karbidy jsou fáze tvrdé, proto jejich vznik v ocelích silně modifikuje jejich 

mechanické vlastnosti. Zvyšuje se pevnost, tvrdost, odolnost proti opotřebení, ale také 

pevnostní vlastnosti za zvýšených teplot (tzv. žárupevnost). Prvky, které v ocelích tvoří 

karbidy, se nazývají karbidotvorné. Mezi karbidotvorné prvky patří zejména Cr, Mn, V, Mo, 

W, Ti. Prvky, které v ocelích karbidy netvoří, se nazývají nekarbidotvorné a patří mezi ně 

zejména Ni, Co, Si. Karbidů v ocelích může vznikat celá řada, např.: M7C3 (M=Mn, Cr), 

M23C6 (M=Cr). Jejich vznik závisí zejména na chemickém složení oceli a na podmínkách 

tepelného zpracování. Přednostně vždy vznikají karbidy prvků s nejvyšší afinitou k uhlíku. 

Z hlediska termodynamické stability je možno karbidy v ocelích rozdělit do dvou skupin.  

Do první skupiny patří karbidy s nižší termodynamickou stabilitou. Do této skupiny 

patří cementit (Fe3C) a dále karbidy chromu a manganu. Tyto karbidy se poměrně snadno 

rozpouštějí v austenitu při austenitizaci a mají nižší teploty tání (do 1500°C). Uvedené prvky 

se rovněž mohou v karbidech vzájemně nahrazovat, takže vznikají složitější karbidy. Další 

skupinu tvoří karbidy s vyšší termodynamickou stabilitou. Jedná se zejména o karbidy 

titanu, molybdenu, wolframu a vanadu. Tyto karbidy mají jednoduché krystalové struktury 

a jsou tvrdší než předchozí tipy. Při tepelném zpracování se v austenitu rozpouštějí velmi 

pomalu a až při vysokých teplotách, což vede ke zvyšování potřebných teplot austenitizace 

před kalením (až 1200°C). Teploty tání těchto karbidů převyšují 2000°C. [8] 

Přítomnost karbidů v oceli je zapříčiněna množstvím elektronů v atomové hladině d. 

Při vzniku karbidů se valenční elektrony u karbidotvorných prvků a železa uvolňují a tím 

vznikne mezi těmito atomy kovová vazba, která je charakterizována valenčními elektrony, 

které se nacházejí mezi kladnými částicemi. Valenční elektrony vytváří tzv. elektronový 

plyn. Schopnost tvořit karbidy u kovového prvku stoupá se zvyšujícím se deficitem 

elektronů na hladině d. Pořadí prvků podle množství elektronů v této hladině je od 

nejmenšího po největší, tedy všechny prvky, které se v periodické soustavě nacházejí vlevo 

od železa. Karbidické fáze jsou obecně křehké a svou stavbou, velikostí a způsobem 

rozložení v základním tuhém roztoku mají velký vliv na mechanické vlastnosti ocelí za 

pokojové teploty. Mají ale také vliv na chování ocelí při změně podmínek. Některé karbidy 
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jsou stabilní za austenitických teplot, ale za vyšších teplot se rozpouští. Krystalická struktura 

karbidů slitinových prvků je různá a závisí na umístění karbidotvorných prvků v periodické 

soustavě. Je-li v oceli zastoupeno více karbidotvorných prvků, tvoří se komplexní karbidy 

a v rovnovážných podmínkách může souběžně existovat i několik typů karbidů. 

V nejstabilnějších karbidech se železo nerozpouští a prvky, které tvoří tyto karbidy, se téměř 

nerozpouští v cementitu. [9] 

 

6. Studium mikrostruktury materiálů pro vysokoteplotní aplikaci 

Při studiu parametrů struktury se poměrně často používá následující kategorizace:  

- makrostruktura – vizuální hodnocení do rozměru 100 m, 

- mikrostruktura – hodnocení struktury v oblasti do 100 nm,  

- nanostruktura – strukturních parametry pod 100 nm. 

6.1. Makrolepty 

Za použití makroleptů můžeme pozorovat základní vlastnosti materiálů, jako např. 

usměrnění struktury a její orientaci, tvar a velikost licích zrn a dendritů. Dále můžeme 

pozorovat přítomnost dutin a ředin, výskyt hrubých nekovových vměstků nebo shluků 

karbidických částic. Důležité uplatnění nacházejí makrolepty při studiu tečení materiálů. Je 

taky možné vyhodnotit hloubku oduhličení povrchové vrstvy, detekovat výskyt trhlin nebo 

jiných necelistvostí. Důležitou oblastí použití makroleptů rovněž představuje kontrola vnitřní 

kvality svarových spojů. [10] 

6.2. Světelná mikroskopie 

Světelná mikroskopie patří mezi nejrozšířenější techniku používanou pro určení 

mikrostruktury materiálů. Mezi aplikace světelné mikroskopie patří určení strukturních 

parametrů, např. mikročistota, velikost zrna, mikrostruktura, zjištění příčin vad a nehod, 

rozbor souvislosti mezi strukturou a vlastnostmi materiálů. Zdrojem záření je světlo ve 

spektru viditelných vlnových délek. K vytváření zobrazení se používá soustava čoček. 

Světelný mikroskop je založen na zákonech optiky. Platí zde zákon o přímočarém šíření 

světla, o vzájemné nezávislosti paprsků a zákon odrazu a lomu. [11]  
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6.3. Měření mikrotvrdosti 

Zkoušky mikrotvrdosti jsou takzvané indentační testy. Tyto testy se provádějí na 

přístrojích umožňujících vtlačení indentoru do vzorku a taky vyhodnocení vtlaku pomocí 

optického mikroskopu. Používají se následující typy indentorů: 

- Vickers, diamantová pyramida se čtvercovou základnou a vrcholovým úhlem 136°; 

- Knoop, diamantová základna s rombickou základnou, pro kterou jsou 

charakteristické úhly hran 172° a 130°. Dvě diagonály Knoopova vtisku jsou výrazně 

odlišné, a proto je tento indentor vhodný pro stanovení mikrotvrdosti tenkých vrstev 

zkoumaného vzorku.  

Při zkouškách mikrotvrdosti je hodnota tvrdosti stanovena na základě velmi malého 

vtisku indentoru. Tento vtisk byl vytvořen použitím relativně malého zatížení. Velikost 

zatížení se obvykle pohybuje v rozmezí 0,01 až 10 N. Plné zatížení je obvykle aplikováno po 

dobu 10 – 15 s. Velikost vtisku se vyhodnocuje pomocí optického mikroskopu, který je 

vybaven vestavěným měřítkem pro přímé měření velikosti vtisků. Hodnota mikrotvrdosti 

podle Knoopa se stanoví jako podíl zatěžující síly a plochy trvalého vtisku. Číslo 

mikrotvrdosti podle Vickerse je dáno podílem zatížení a velikosti povrchu trvalého vtisku. 

Hodnoty mikrotvrdosti dle Knoopa se označují HK a hodnoty mikrotvrdosti podle Vickerse 

HV. V obou případech se hodnoty uvádějí s uvedením zatížení. Například hodnota 

Vickersovy mikrotvrdosti 400 jednotek, stanovená při zatížení 100 g se vyjádří jako 

400 HV0,1. [10,16] 

Předpokládá se, že k elastickému zotavení materiálu po odstranění zatížení nedochází, 

v případě Knoopova testu se předpokládá, že poměr dlouhé a krátké úhlopříčky vtisku je 

stejný jako v případě indentoru. Vzorky by měly být rovinné, s vyleštěným povrchem, mělo 

by se dbát na to, aby použitá metoda přípravy vzorků zamezila vzniku deformované vrstvy 

na povrchu vzorku. Zkoušky mikrotvrdosti umožňují získat informace o tvrdosti vzorků. 

Zkouší se zde ty vzorky, které jsou příliš malé, nebo tenké pro stanovení makrotvrdosti. 

Mezi základní přednosti dané metody patří možnost stanovení mikrotvrdosti jednotlivých 

fází, složek. Může být stanovin také profil mikrotvrdosti v oblasti strukturních heterogenit. 

Vzhledem k vysoké lokálnosti metody výsledky jednoho měření nemusí být reprezentativní 

pro hodnocený vzorek. Neexistuje speciální metoda pro převod hodnot Knoopovy 

a Vickersovy mikrotvrdosti na hodnoty mikrotvrdosti, ale v případě Vickersovy 
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mikrotvrdosti pro zatížení větší než 10 N jsou hodnoty v rozumném souladu s hodnotami 

makrotvrdosti podle Vickerse. [10] 

6.4. Elektronová mikroskopie 

Řádkovací elektronový mikroskop je přístroj, který využívá pohyblivého svazku 

elektronů k vyvolání fyzikálního signálu, který je zdrojem informací o místě dopadu 

primárního elektronového svazku.  

Moderní analytické SEM mohou být vybaveny řadou detektorů fyzikálních signálů 

vznikajících při interakci primárního svazku elektronů a vzorku, což umožňuje v jediném 

přístroji velmi komplexně charakterizovat studovaný vzorek. [12,17] 

Pomocí elektronového mikroskopu lze získat kvalitní zobrazení v případě elektricky 

vodivých vzorků. Pokud nastane případ, že vzorky nebudou vodivé, tak bude v místech 

dopadu elektronového svazku docházet ke kumulaci záporného náboje. Tenhle jev by vedl 

k výraznému zhoršení kvality zobrazení. Pro potlačení tohoto jevu se obvykle u nevodivých 

vzorků provádí zvodivění povrchu. Zvodivění se docílí např. napařením tenké vrstvy kovu 

nebo uhlíku na povrch studovaného materiálu. [13,14] 

6.5. Rentgenová spektrální analýza 

Rtg spektrální mikroanalýza umožňuje stanovit lokální chemické složení. Pracuje na 

základě detekce charakteristického rentgenového záření. Toto záření vzniká v místě dopadu 

primárního elektronového svazku na vzorek. Na základě, jakým způsobem se rozkládá 

rentgenové záření vystupujícího ze vzorku, byly vyvinuty dvě techniky: 

- vlnově disperzní analýza, která se používá výhradně v elektronové mikroskopii, 

- energiově disperzní analýza, která nachází široké použití jak v elektronové, tak ve 

světelné mikroskopii. [15, 18] 
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7. Experimentální část 

Experimentální část se zabývá návrhem materiálu na výrobu navíjecích trnů pro 

zhotovení transformátorových jader.  

Firma ArcelorMittal Technotron s.r.o., která se zabývá navíjením transformátorových 

plechů, se potýká s problémem, kdy se jádro, na které se transformátorový plech navíjí 

(obr. 9), po určitém počtu cyklů deformuje. 

 

 

Obr. 9. Trn s navinutým transformátorovým plechem 

 

Materiály, které se v současné době používají pro výrobu navíjecích trnů, jsou 

následující: 

- ocel 11 375, 

- ocel 11 523, 

- ocel 12 050. 

Trn s navinutým transformátorovým plechem je dál tepelně zpracován, a to žíháním při 

teplotě 840°C a výdrži na této teplotě 4 hodiny. Tento režim tepelného zpracování odpovídá 

jednomu cyklu, jak bude použito dále. Poté je celý výrobek včetně navíjecího trnu 

impregnován pryskyřicí a vytvrzen. Následně se provádí vytlačení navíjecího trnu z výrobku 

pomocí lisu. Tlačná síla je soustředěna převážně do středové části trnu. Dále už se 

zpracovává pouze vinuté jádro bez trnu. 
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7.1. Materiál použitý pro experimentální část 

Pro zjištění změn mikrostruktury a mechanických vlastností materiálů za zvýšené 

teploty byla použita ocel 12 050 (viz. tab. 1), ze které se zhotovují trny pro současnou 

výrobu. Tato ocel 12 050 byla porovnávána s nově navrženou ocelí 15 320 (viz. tab. 2). [18] 

Ocel 12 050 je nelegovaná ušlechtilá ocel k zušlechťování. Často používaná pro 

výrobu méně namáhaných strojních dílů ve stavu zušlechtěném nebo normalizačně žíhaném. 

Optimálních mechanických hodnot včetně houževnatosti se dosahuje v zakaleném a následně 

popuštěném stavu. U tvarově složitějších dílů se pro zamezení vzniku trhlin dává přednost 

kalení do oleje. Ocel je vhodná i k povrchovému kalení plamenem nebo indukcí. [19] 

 

Tab. 1. Chemické složení a mechanické vlastnosti oceli 12 050 v dodaném stavu 

Ocel 12 050 

Chemické 

složení (%) 

C P S Mn Cr Si Cu 

0,42 max. 0,040 max. 0,005 0,60 0,25 0,20 0,40 

Mechanické a technologické vlastnosti 

Mez kluzu Re 

(MPa) 

Pevnost Rm 

(MPa) 

Tažnost A 

(%) 
Svařitelnost 

537 704 13 zaručena 

 

Ocel 15 320 (~21CrMoV5-7, ~WNr. 1.7709) je Cr-Mo-V nízkolegovaná, bainitická 

ocel, vhodná pro vyšší teploty a žáropevná. Používá se pro velké výkovky, je dobře 

tvářitelná a obrobitelná, odolná proti korozi v prostředí: vodíku za vysokého tlaku do teploty 

cca 320 °C a vodní páry do teploty cca 600 °C. Zejména na spojovací součásti energetických 

a chemických zařízení, rotory parních turbín, hřídele a kotouče oběžných kol kompresorů. 

Svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev na teplotu 350 - 400 °C). [20] 

 

Tab. 2. Chemické složení a mechanické vlastnosti oceli 15 320 v dodaném stavu  

Ocel 15 320 

Chemické 

složení (%) 

C P S Mn Cr Si V 

0,26 max. 0,007 max. 0,003 0,59 1,25 0,37 0,20 

Mechanické a technologické vlastnosti 

Mez kluzu Re 

(MPa) 

Pevnost Rm 

(MPa) 

Tažnost A 

(%) 
Svařitelnost 

590 780 12 zaručena 
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Materiál na vzorky byl dodán ve formě tyčí válcového tvaru o průměru 60 mm z oceli 

12 050 a o průměru 80 mm z oceli 15 320, ze kterých byly vyřezány hranolky o velikosti 

20 x 20 x 100 mm. Z těchto hranolků byly postupně odebírány vzorky pro materiálovou 

analýzu po definovaném počtu cyklů. Rovněž byl vyroben referenční navíjecí trn z oceli 

15 320, který měl být použit pro kontrolu rozměrů po určitých počtech cyklů. 

Ocel 12 050 (ekv. C45E+C) byla dodaná ve stavu po válcování za studena 

s definovaným maximálním obsahem síry. Mikrostruktura výchozího stavu oceli 12 050 byla 

tvořena jemnozrnnou, rovnoměrnou feriticko-perlitickou strukturou (obr. 10, 12). 

Ocel 15 320.5 byla dodaná ve stavu po normalizačním žíhání a popouštění. 

Mikrostruktura výchozího stavu oceli 15 320 byla tvořena jemnozrnnou popuštěnou 

bainitickou strukturou (obr. 11, 13), což svědčí o vyšší rychlosti ochlazování. Tepelné 

zpravování tedy neodpovídá deklarovanému označení vzorku. V mikrostruktuře oceli se 

vyskytovaly výrazné segregace (obr. 14). 

 

  

Obr. 10. Ocel 12 050 kraj - výchozí stav Obr. 11. Ocel 15 320 kraj - výchozí stav 

  

Obr. 12. Ocel 12 050 střed - výchozí stav Obr. 13 Ocel 15 320 střed - výchozí stav 
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7.2. Vliv zvýšené teploty na mikrostrukturu materiálu 

Jak již bylo zmíněno v úvodu experimentální části, trn s navinutým transformátorovým 

plechem je tepelně zpracován, a to žíháním při teplotě 840°C a výdrži na této teplotě 

4 hodiny. Tento režim tepelného zpracování odpovídá jednomu cyklu. Spolu s běžnou 

vsázkou, tvořenou navinutými jádry z transformátorových plechů, byly do pece vkládány 

hranolky, které sloužily pro kontrolu struktury a mechanických vlastností po definovaném 

počtu cyklů. 

Při žíhání na teplotě 840°C se ocel 12 050 nachází podle diagramu Fe-C v oblasti 

austenitu. Teplota AC3 je přibližně 785°C. Ocel 15 320 obsahuje nižší obsah uhlíku a tedy 

teplota AC3 je vyšší, tj. 819 – 835°C. V tomto případě nemusí docházet k úplné 

překrystalizaci mikrostruktury do oblasti austenitu. 

Již po 12 hodinách žíhání (3 cykly) byla pozorována po okrajích vzorku oceli 12 050 

vrstva o tloušťce zhruba 250 m, která byla ochuzena o uhlík (obr. 14). Ve středu vzorku 

oceli 12 050 byla struktura tvořena feritem a lamelárním perlitem (obr. 16). 

Vlivem teplotního cyklu došlo k oduhličení povrchu vzorku a k transformaci struktury. 

Po okrajích vzorku oceli 15 320 po 12 hodinách žíhání byla pozorována vrstva o tloušťce 

zhruba 500 m, která byla ochuzena o uhlík. V oduhličené vrstvě došlo k nárůstu velikosti 

feritického zrna (obr. 15). Ve středu vzorku oceli 15 320 po 12 hodinách žíhání byla 

pozorována feriticko-perlitická struktura a karbidy (obr. 17). 
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Obr. 14. Ocel 12 050 kraj - po 12 hod. žíhání Obr. 15. Ocel 15 320 kraj - po 12 hod. žíhání 

  

Obr. 16. Ocel 12 050 střed - po 12 hod. žíhání Obr. 17. Ocel 15 320 střed - po 12 hod. žíhání 

 

Po 28 hodinách žíhání (7 cyklů) byla po okrajích vzorku oceli 12 050 pozorována 

oduhličení vrstva o tloušťce zhruba 700 m (obr. 18). Ve středu vzorku oceli 12 050 je 

zachována feriticko-perlitická struktura, zároveň je možné pozorovat nárůst velikost zrn 

a mezilamelární vzdálenosti perlitu (obr. 20). 

Po okrajích vzorku oceli 15 320 po 28 hodinách žíhání byla pozorována o uhlík 

ochuzená vrstva o tloušťce zhruba 900 m. Oduhličenou vrstvu tvořila do hloubky 300 m 

velká feritická zrna (obr. 19). Ve středu vzorku oceli 15 320 je patrný úbytek podílu 

perlitické struktury a karbidů v zrnech. (obr. 21). 
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Obr. 18. Ocel 12 050 kraj - po 28 hod. žíhání Obr. 19. Ocel 15 320 kraj - po 28 hod. žíhání 

  

Obr. 20. Ocel 12 050 střed - po 28 hod. žíhání Obr. 21. Ocel 15 320 střed - po 28 hod. žíhání 

 

Po okrajích vzorku oceli 12 050 po 44 hodinách žíhání (11 cyklů) byla pozorována 

oduhličená vrstva o tloušťce zhruba 800 m (obr. 22). Je patrné, že ve středu vzorku oceli 

12 050 došlo opět k nárůstu velikosti zrna a feriticko-perlitická mikrostruktura obsahuje 

viditelně menší podíl perlitu (obr. 24). 

Po okrajích vzorku oceli 15 320 po 44 hodinách žíhání byla pozorována vrstva 

o tloušťce zhruba 1000 m, která byla ochuzena o uhlík. V oduhličené vrstvě se nacházejí 

velká feritická zrna do hloubky cca 200 m (obr. 23). Ve středu vzorku oceli 15 320 je 

pozorován úbytek podílu perlitické struktury a karbidů v zrnech (obr. 25). Při porovnání 

obr. 24 a obr. 25 je patrná hrubozrnnější mikrostruktura oceli 12 050.  
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Obr. 22. Ocel 12 050 kraj - po 44 hod. žíhání Obr. 23. Ocel 15 320 kraj - po 44 hod. žíhání 

  

Obr. 24. Ocel 12 050 střed - po 44 hod. žíhání Obr. 25. Ocel 15 320 střed - po 44 hod. žíhání 

 

Na obr. 26 je zobrazena v detailu mikrostruktura oceli 15 320 po 44 hodinách žíhání. 

Je zde viditelný lamelární perlit. Vzdálenost mezi lamelami perlitu ovlivňuje tvrdost. 

S rostoucí vzdáleností mezi lamelami perlitu klesá tvrdost oceli. Dále je ve feritických 

zrnech možno pozorovat výskyt karbidů. Karbidy jsou tvrdé fáze a silně modifikují 

mechanické vlastnosti oceli. Jejich přítomnost zvyšuje tvrdost, odolnost proti opotřebení 

a také pevnostní vlastnosti za zvýšených teplot, čili žárupevnost.  
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Obr. 26. Detail mikrostruktury oceli 15 320 s karbidy a lamelárním perlitem 

 

Graf 1 prezentuje změny mikrostruktury související s tloušťkou oduhličené vrstvy. 

Tloušťka oduhličené vrstvy byla měřena po 3, 11, 15 a 19 cyklech, přičemž jeden cyklus je 

reprezentován 4. hodinami žíhání při teplotě 840°C. Výrazný nárůst oduhličení je pozorován 

již po třech cyklech žíhání a to jak u oceli 12 050, tak i u oceli 15 320. Tloušťka oduhličené 

vrstvy pak s přibývajícím počtem cyklů kontinuálně narůstala. U oceli 15 320 je ve všech 

případech patrná větší míra oduhličení, a to řádově o 200 m. Tento jev je způsoben menším 

obsahem uhlíku v matrici. Ocel 12 050 obsahuje 0,42 % C a ocel 15 320 obsahuje 0,26 % C. 
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Graf 1. Závislost tloušťky oduhličené vrstvy na počtů cyklů žíhání 

 

Odběr vzorků byl ukončen po 96 hodinách žíhání (24 cyklů). Na okraji vzorku oceli 12 

050 byla pozorována vrstva o tloušťce zhruba 2250 m, která byla ochuzena o uhlík 

(obr. 27). Ve středu vzorku oceli 12 050 byla pozorována převážně feritická zrna a jen malý 

podíl lamelárního perlitu. Z mikrostruktury je patrné, že k oduhličování docházelo v celém 

průřezu referenčního vzorku o tloušťce 20 mm (obr. 29). 

Okraje vzorku oceli 15 320 po 96 hodinách žíhání jsou zcela oduhličené a jsou tvořeny 

pásy velkých feritických zrn a to až do hloubky 2 mm (obr. 28). Ve středu vzorku oceli 15 

320 je struktura tvořena jen feritickými zrny, což svědčí o celkovém oduhličení profilu o 

tloušťce 20 mm (obr. 30). 
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Obr. 27. Ocel 12 050 kraj - po 96 hod. žíhání Obr. 28. Ocel 15 320 kraj - po 96 hod. žíhání 

  

Obr. 29. Ocel 12 050 střed - po 96 hod. žíhání Obr. 30. Ocel 15 320 střed - po 96 hod. žíhání 

 

Se zvyšující se dobou žíhání (s rostoucím počtem cyklů) bylo pozorováno oduhličení, 

které se projevilo existencí vrstvy feritu o různé velikosti zrn, a které se vyskytovalo po 

celém obvodu žíhaných vzorků. Mikrostruktura ve středu vzorků byla feriticko-perlitická, 

popř. s obsahem karbidů u oceli 15 320. Se zvyšující se dobou žíhání docházelo u oceli 

12 050 z růstu velikosti zrna a u obou typů ocelí k snížení podílu perlitu. 

7.3. Vliv procesu žíhání na tvrdost oceli 

Jak bylo uvedeno v kap. 8.2, žíhání při teplotě 840 °C a výdrži 4 hodiny v jednom 

cyklu a jeho opakování až v 24 cyklech (96 hodin), vedlo k oduhličení povrchu a postupně 

i středu vzorku o průřezu 20 x 20 mm. Vliv oduhličení se projeví také v poklesu tvrdosti. 

Měření tvrdosti při malém zatížení spočívalo ve stanovení gradientu tvrdosti na příčném 

výbrusu vzorku podél přímky kolmé k povrchu. Tvrdost byla změřena metodou podle 

Vickerse při zatížení 9,81 N, tj. HV1. Zkoušen byl výchozí stav, stav po 44, 76 a 96 

hodinách žíhání.  
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Graf 2 ukazuje závislost tvrdosti na vzdálenosti od povrchu oceli 12 050 do středu 

zkušebního vzorku. Tvrdost byla měřena po půl milimetru. Je zde vidět jasný pokles tvrdosti 

po 44 hodinách žíhání. Oproti výchozímu stavu poklesla tvrdost ve středu profilu z 210 HV1 

na cca 140 HV1. Z průběhu křivky „12 050 44 h.“ je patrné, že k vyrovnání tvrdosti po 

průřezu došlo od cca 2 mm. Po žíhání 76 hodin se sice průběh mikrotvrdosti vyrovnal až od 

3 mm, ale tvrdost ve středu profilu zůstala přibližně stejná jako po 44 hodinách žíhání. 

Tvrdost na povrchu všech vzorků byla cca 100 HV1 a souvisí s oduhličením povrchu 

a výskytem feritické struktury Průběh tvrdosti po 24 cyklech, kdy bylo žíháno 96 hodin, je 

charakteristický je mírně vzrůstají tvrdostí směrem ke středu vzorku a dosažení maximální 

tvrdosti cca 110 HV1. Tento jev je způsoben výrazným oduhličením celého průřezu vzorku, 

jak je vidět na obr. 29. 

 

 

Graf 2. Závislost tvrdosti na vzdálenosti od povrchu oceli 12 050 
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Graf 3 ukazuje závislost tvrdosti na vzdálenosti od povrchu oceli 15 320. Tvrdost byla 

měřena po půl milimetru. Tvrdost ve výchozím stavu 270 HV po 44 hodinách žíhání 

poklesla na tvrdost 170 HV1 ve středu profilu, přičemž na povrchu je tvrdost jen 110 HV1. 

Příčinou takto výrazného poklesu je oduhličení. S rostoucí dobou žíhání se primárně zvětšuje 

tloušťka oduhličení na povrchu vzorku a projevu se zde i nárůst velikosti zrna. Celkové 

snížení tvrdosti po 96 hodinách žíhání až na hodnotu 100-120 HV1 je způsobeno úplným 

oduhličením celého průřezu vzorku, jak je vidět na obr. 30. 

 

 

Graf 3. Závislost tvrdosti na vzdálenosti od povrchu oceli 15 320 
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Graf 4. znázorňuje tahový diagram oceli 12 050, který ukazuje pokles mechanických 

vlastností, meze kluzu Rp0,2 a meze pevnosti Rm, vlivem tepelného namáhání. Zcela zřejmý je 

pokles meze pevnosti po 44 hodinách žíhání z 718 MPa na 556 MPa (viz Tab. 3). Patrný je 

zde nárůst tažnosti ze 7,5 % na 22,1 % z počáteční měřené délky L0 = 30 mm, a to zejména 

vlivem poklesu obsahu uhlíku v oceli. Po 96 hodinách se mechanické vlastnosti příliš 

nezměnily oproti stavu po 44 hodinách žíhání. 

 

Graf 4. Tahový diagram - ocel 12 050 

 

Tab. 3. Mechanické vlastnosti oceli 12 050 

Materiál 

12050  
Rp0,2  

(MPa) 

Rm 

(MPa) 

A5 

(%) 

Z 

(%) 

výchozí stav 682 718 7,5 39 

44 hod. žíháno 322 556 22,1 26 

96 hod. žíháno 323 576 25,3 46 
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Graf 5. znázorňuje tahový diagram oceli 15 320, u kterého je patrný obdobný pokles 

mechanických vlastností vlivem tepelného namáhání jako u oceli 12 050. Zcela zřejmý je 

pokles meze pevnosti z 849 MPa na 523 MPa, a to po 44 hodinách žíhání (viz Tab. 4). 

Patrný je také nárůst tažnosti z 18,9 % na 30 %. Stejný trend byl zjištěn i po 96 hodinách 

žíhání, kdy se mechanické vlastnosti příliš nezměnily oproti stavu po 44 hodinách žíhání. 

Ocel 15 320 vykazovala ve výchozím stavu vyšší mez kluzu i mez pevnosti, avšak po 

žíhání došlo ke snížení pevnosti a k nárůstu tažnosti dokonce v o něco větší míře u oceli 

15 320 než u oceli 12 050. Na snížení pevnostních charakteristik a zvýšení plastických 

charakteristik mělo vliv oduhličení, které bylo výraznější u oceli 15 320 z důvodu nižšího 

obsahu uhlíku ve výchozím stavu. 

 

Graf 5. Tahový diagram- ocel 15 320 
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Tab. 4. Mechanické vlastnosti oceli 12 050 

Materiál 

15 320 

Rp0,2  

(MPa) 

Rm 

(MPa) 

A5 

(%) 

Z 

(%) 

výchozí stav 746 849 18,9 71 

44 hod. žíháno 354 523 30 56 

96 hod. žíháno 330 522 26,4 63 

 

7.5. Vliv procesu žíhání na chemické složení oceli 

Chemické složení vzorků bylo zjištěno optickou emisní spektrometrií s doutnavým 

výbojem (metoda GD-OES). Analýza GD-OES dovoluje stanovit chemické složení 

elektricky vodivých objemových materiálů. Po analýze je na povrchu viditelná stopa 

o průměru 4 mm, takzvaný kráter. 

Chemické složení bylo měřeno na výchozím a konečném stavu a to jak u oceli 12 050, 

tak u oceli 15 320. Chemická analýza byla provedena katedrou chemie na stroji Spectruma 

analytik GMBH. 

Tab. 5. ukazuje změnu chemického složení ocelí po tepelné aplikaci. Jasný je zde 

pokles obsahu uhlíku, kdy u oceli 12 050 poklesl na polovinu a u oceli 15 320 je přítomen 

v setinovém množství. Podíl ostatních prvků v materiálu zůstal téměř nezměněn. 

 

 

Tab. 5. Chemické složení vzorků před a po tepelné aplikaci 

Materiál C [%] Mn [%] P [%] S [%] Cr [%] Ni [%] Mo [%] 

12 050 

Výchozí stav 
0,46 0,60 0,035 0,009 0,12 0,017 0,01 

12 050 

Konečný stav 
0,22 0,59 0,036 0,007 0,12 0,017 0,01 

15 320 

Výchozí stav 
0,25 0,63 0,016 <0,001 1,35 0,073 0,64 

15 320 

Konečný stav 
0,03 0,63 0,015 0,002 1,34 0,077 0,63 
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7.6. Vliv procesu žíhání na velikost zrna  

Velikost zrna byla zjišťována srovnávací metodou při stonásobném zvětšení dle normy 

ČSN EN ISO 643 [21]. Počáteční stav u oceli 12 050 vykazuje velikost zrna G = 10 (obr. 

31), konečný stav u oceli 12 050 má velikost zrna G = 8 (obr. 32). Velikost zrna před 

tepelným namáháním u oceli 15 320 byla G = 12 (obr. 33). Po tepelné aplikaci se velikost 

zrna u oceli 15 320 změnila na G = 7,5 (obr. 34). Z uvedených skutečností vyplývá, že se 

struktura vlivem tepelného namáhání stává hrubozrnnou, což se negativně projeví na 

mechanických vlastnostech (viz kap. 6.4.). 

 

 

Obr. 31. Velikost zrna oceli 12 050 - počáteční stav 



Optimalizace materiálu navíjecích trnů pro výrobu transformátorových jader 

 

  
    42 

 
  

 

Obr. 32. Velikost zrna oceli 12 050 - konečný stav 

 

 

Obr. 33. Velikost zrna oceli 15 320 - počáteční stav 
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Obr. 34. Velikost zrna oceli 12 050 - konečný stav 
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8. Závěr 

Závěrem této diplomové práce budou shrnuty poznatky a výsledky, které byly během 

realizace získány. Diplomová práce se skládá s teoretické a experimentální části. 

V teoretické části jsou charakterizovány žárupevné materiály. Je zde popsáno, jak se 

hodnotí vlastnosti materiálu po vysokoteplotní aplikaci. Dále je popsán princip 

mechanických zkoušek, tahových zkoušek a zkoušek tvrdosti, které byly použity 

v experimentální části. V neposlední řadě je v teoretické části popsáno, jakým způsobem se 

zkoumá vliv tepelného namáhání na mikrostrukturu materiálu.  

Experimentální část obsahuje popis mikrostruktury po vysokoteplotním namáhání, 

konkrétně míru oduhličení, změnu mikrostruktury ve středu průřezu a změnu velikosti zrna. 

Dále je zde zkoumán vliv tepelného namáhání na tvrdost oceli a změnu mechanických 

vlastnosti zjištěných při tahové zkoušce.  

Při studiu mikrostruktury byl porovnáván materiál používaný v současné době pro 

výrobu trnů na navíjení transformátorových plechů, a to ocel 12 050, a materiál nově 

navržený ze skupiny žárupevných ocelí, ocel 15 320. Výzkum se zaměřil na mikrostrukturní 

změny, např. jak působí vysoké teploty na míru oduhličení materiálu. Již po prvních cyklech 

byla patrná oduhličená vrstva v desítkách mikronů, a to jak u oceli 12 050 a 15 320. 

V průběhu dalších teplotních namáhání oduhličená vrstva postupně narůstala, a to řádově 

o 100 m za dva cykly, čili za osm hodin. Po 96 hodinách tepelného namáhání vykazoval 

celý průřez z oceli 12 050 jen poloviční množství uhlíku a ocel 15 320 byla zcela 

oduhličená. Dalším předmětem výzkumu mikrostruktury byla změna velikosti zrna 

v průběhu tepelného namáhání. Materiál 12 050 vykazoval zpočátku mírný nárůst velikosti 

zrna, a to jak u povrchu, tak ve středu. Materiál 15 320 vykazoval hned po prvních cyklech 

skokové zvětšení velikosti zrna u povrchu. V konečné fázi byla velikost zrna u povrchu 

každého z materiálů stejná a ve středu byla u materiálu 12 050 o stupeň vyšší.  

Při studium tvrdosti se práce zaměřuje na hodnoty tvrdosti od povrchu směrem ke 

středu materiálu. K výraznému ovlivnění tvrdosti došlo ihned po prvních 3 cyklech. Tvrdost 

u každého materiálu poklesla o jednu čtvrtinu. Na konci procesu, čili po 24 cyklech, klesla 

tvrdost o další čtvrtinu. Celkově tedy tvrdost po 96 hodinách klesla o necelou jednu 

polovinu, a to jak u materiálu 12 050, tak i u materiálu 15 320. Hodnoty tvrdosti se 

v konečné fázi takřka nelišily. 

Studium mechanických vlastnosti zkoumá vliv tepelného zatížení prostřednictvím 

tahových zkoušek. Po 44 hodinách byl u každého z materiálu pozorován výrazný pokles 
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meze pevnosti a naopak narostla tažnost. Po 96 hodinách se naměřené hodnoty dají srovnat 

s hodnotami naměřenými po 44 hodinách žíhání. Hodnoty meze pevnosti a tažnosti jsou na 

konci procesu u materiálu 12 050 a u materiálu 15 320 srovnatelné.  

V poslední řadě byly zkoumány změny rozměrů vyrobeného referenčního trnu 

z materiálu 15 320. Trn byl použit ve třech cyklech a jeho rozměry zůstaly nezměněny. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že nově navržený materiál má v konečné fázi 

shodné vlastnosti s materiálem používaným nyní. Ačkoliv byly u nově navrženého materiálu 

deklarovány jisté žárupevné vlastnosti, materiál při aplikaci při teplotě 840°C své pevnostní 

vlastnosti ztrácel. Materiál byl navržen s ohledem na ekonomické hledisko, jeho cenová 

relace byla řádově stejná jako cenová relace materiálu 12 050. Vhodnějším materiálem pro 

tuto aplikaci by byla ocel třídy 17. Problémem však je, že tyto oceli spadají do vyšší cenové 

kategorie a jejich zavedení do výroby by nebylo ekonomicky výhodné.  
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