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 ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem normalizačního žíhání provedeného před 

zušlechtěním u zápustkového výkovku „Kulový závěs“. Práce je zaměřena především na 

porovnání mechanických vlastností a mikrostruktury u výkovku, na kterém bylo provedeno 

po vykování pouze zušlechtění na požadované hodnoty a výkovku, který byl nejprve 

normalizačně vyžíhán a až následně zušlechtěn. Cílem této práce je dokázat, že by stávající 

technologický postup měl být doplněn o toto normalizační žíhání, které by mělo předcházet 

zušlechtění výkovku. 

 

     

klíčová slova:  tepelné zpracování, normalizační žíhání, kalení, popouštění, mechanické 

vlastnosti, mikrostruktura 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deal with the effect of normalizing done before processing for die 

forging "Ball-shaped suspension". Work focuses on comparing the mechanical properties and 

microstructure of the forging, which was made after forging only processing to the desired 

value of forging, which was first normalized calcined and subsequently processed. The aim of 

this paper is to prove that the existing technological process should be completed by this 

normalization, which would be preceded by processing forgings. 

 

 

key words: heat treatment, normalization, hardening, tempering, mechanical properties, 

  microstructure 
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Seznam použitých výrazů a zkratek 

 

VDA 6.1   systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu 

Ms                               martensite start  

Mf    martensite finish 

Dk                               kritický kalící průměr 

Di    ideální kalící průměr 

ČSN EN 10083-3  česká verze evropské normy EN 10083-3 : 2006 

CAY 7,120.4/9  průběţná zušlechťovací pec 

ČSN EN 10002-1  česká verze evropské normy EN 10002-1 : 1998 

ČSN EN 10045-1  česká verze evropské normy EN 10045-1 : 1998 

TZ    tepelné zpracování 

OTK             odborná technická kontrola 

k    tvarový součinitel 

α    teplotní délková roztaţnost 

E    modul pruţnosti v tahu 

σ D     dovolené napětí 

k1    materiálový součinitel 

k2    součinitel zohledňující způsob uloţení polotovaru v peci 

s    charakteristický rozměr 

τ    doba ohřevu 

∆Tmax    maximální přípustný teplotní rozdíl v tělese 
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1  ÚVOD - SPOLEČNOST OSTROJ a.s.  

Historie společnosti OSTROJ a.s. sahá do roku 1878, kdy byla průmyslníkem 

Eduardem Tatzlem zaloţena Opavská strojírna a slévárna. Jako OSTROJ je firma známa od 

května roku 1949, kdy byl tento název zaregistrován jako ochranná známka. Nejznámější část 

našeho výrobního programu tvoří tradiční sortiment důlních zařízení pro všechny podmínky 

dobývání v hlubinných dolech. Jedná se především o mechanizované výztuţe (obr. 1.1), 

hřeblové a pásové dopravníky (obr. 1.2), pásové vleky, pluhové soupravy (obr. 1.3), 

hydraulické stojky a válce. Jsme schopni „na klíč“ kompletně vybavit porub včetně odtěţení 

metodou Longwall. [1] 

 
 

Obr. 1.1 Mechanizované výztuže [1] 

 
 

Obr. 1.2 Hřeblový dopravník [1] 

 

 

Obr. 1.3 Pluhové soupravy [1] 
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Mezi veřejnost i zákazníky jsme také pronikli jako výrobce nakládacích hydraulických 

jeřábů pro lesní hospodářství. V divizi Kovárna a kalírna vyrábíme zápustkové výkovky 

váhových kategorií 0,1 - 25 kg (obr. 1.4), výlisky za tepla i za studena, které dále tepelně 

upravujeme (za účelem změny vlastností). Stále častěji nacházejí naše výrobky uplatnění také 

na náročném trhu automobilového průmyslu, pro který jsme počátkem roku 2001 získali 

certifikaci podle VDA 6.1 pro oblast výkovků. Ocelové konstrukce, svařované dílce do 

hmotnosti 10 tun včetně strojního opracování a nátěru patří k výrobní náplni divize Strojírna. 

O výrobu hydraulických prvků, hydraulických válců, lisů, převodových skříní, dílů pro 

hydromotory či ozubených kol se stará divize Hydraulika. Ve vlastní Nářaďovně 

připravujeme lisovací, střihací a postupové nástroje (obr. 1.5), kovací zápustky, ostřihy, 

vstřikovací a vyfukovací formy a některé jednoúčelové stroje. V divizi Galvanovna 

zabezpečujeme povrchovou úpravu zinkováním, tvrdým funkčním chromováním. [1]  

 

Obr. 1.4 Zápustkový výkovek [1] 

 

 

Obr. 1.5 Postupový nástroj – horní díl [1] 
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1.1 Historie společnosti OSTROJ a.s. v datech  

 

Tradice OSTROJe sahá až do roku 1878 

  

1878   Zaloţení firmy Eduard Tatzel, opavská strojírna a slévárna.  

1945      Ustavení národní správy firmy E. Tatzel, zahájení poválečné obnovy 

              podniku s výrobním programem řemenice, ozubená kola, důlní a  

                 průmyslová čerpadla.  

1947    Vznik n.p. Sigma pumpy, závod Tatzel Opava.  

1949   Registrace ochranné známky OSTROJ pro Ostravskou strojírnu a slévárnu, 

dříve Elbertzhagen a Glassner. V květnu byl změněn název firmy na 

OSTROJ,n.p. Ostrava.  

1950  Do n.p. OSTROJ byl včleněn závod Tatzel. Sídlem firmy se stala Opava.  

1977  OSTROJ se stal koncernovým podnikem Ostravsko-karvinských dolů.  

1989  OSTROJ se stal státním podnikem.  

1990  Od OSTROJ se odloučil frýdlantský závod a začal působit jako s.p.  

Ferrum.  

1992  Vznikla akciová společnost OSTROJ Opava.  

1993  V první vlně kupónové privatizace bylo prodáno 71,23 % akcií OSTROJE. 

  1. 3. vznikl z divize Elektrická a elektronická zařízení společný  

česko-německý podnik Ostroj - Hansen+Reinders, s.r.o. 28.6. se konala  

první řádná valná hromada a.s. OSTROJ Opava.  

1994  Zbývající akcie byly nabídnuty v 2. vlně kupónové privatizace.  
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1999  Se stabilizovala akcionářská struktura. Rozhodující balík akcií získal jediný 

akcionář.  

2000  Divize Důlní stroje získala významnou zakázku na mechanizované výztuţe a 

OSTROJ Opava, a.s. se zařadil mezi světové výrobce této náročné techniky.  

2001  Jako jediní v České republice jsme vyrobili na divizi Kovárna a kalírna 

výkovek „VOLVO“ a zavedli jsme jeho sériovou výrobu. Divize Zemědělské 

stroje ukončila svou činnost.  

2002  Byla zaloţena nová divize Automobilový průmysl.  

2003  Ve větší míře započata obnova strojního vybavení jednotlivých výrobních 

divizí společnosti.  

2004 Upevnění pozice na dodávky do autoprůmyslu. Společnost se stala stabilním 

evropským dodavatelem opracovaných výkovků.  

2005  Od 1.8. byl změněn obchodní název společnosti na OSTROJ a.s. Realizace 

nové podoby loga společnosti 

2006  Vysoký nárůst zisku, poprvé v novodobé historii OSTROJ byly vyplaceny  

dividendy akcionářům. Byl schválen projekt na výstavbu nového školicího 

střediska a objektu centrálních šaten. 

2007   Byly vyplaceny dividendy ve výši 60,- Kč na akcii. 

2008   Nárůst  strojních  a  stavebních  investic.  

OSTROJ     oslavil   60  let  od   poloţení   základního  kamene  v   roce   1948. 

OSTROJ   slavnostně   otevřel   novou   montáţní   halu   divize   Důlní   stroje. 
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2   KOVÁNÍ  

Kovářství je jedním z nejstarších řemesel a svůj řemeslný charakter si mnohde podrţuje 

dodnes. Ruční kování u nás doţívá především u vesnických kovářů, v četných průmyslových 

závodech jako součást údrţbářských dílen a v neposlední řadě mezi uměleckými řemesly. V 

současné době má rozhodující význam a v budoucnu ho ještě upevní kování strojní, které 

vychází ze stejných zásad jako jiţ zmíněné kování ruční. [2] 

 

2.1  Historie kování 

Kovářství bylo ve své dlouholeté historii vţdy řemeslem vyţadujícím nejvíce 

odborných znalosti. Jeho kořeny sahají aţ do starověku k době měděná. V pozdější epoše v 

době bronzové bylo jiţ poměrně dosti vyspělou technikou. Největšího významu však nabylo v 

době ţelezné. 

Prvé ţelezné kované předměty se objevily na Předním východě ve 3. tisíciletí př. n. l. a 

byly zčásti meteoritického, zčásti pozemského původu. Ţelezo bylo tehdy kovem neobyčejně 

vzácným, čemuţ nejlépe nasvědčuje ta skutečnost, ţe se z něj zhotovovaly šperky a jiné 

ozdobné předměty. V Evropě se výroba a zpracování ţeleza ujalo v průběhu doby halštatské, 

hlavně od 6. století př. n. l., kdy se z něj vyráběly různé uţitkové předměty a zbraně. V 

pozdějším údobí době laténské objevuje se jiţ hromadné pouţití ţeleza. A z laténských tradic 

vyšli pak Západní Slované, předchůdci našich národů. 

V počátcích svého vývoje navazovalo kovářství bezprostředně na výrobu ocele. 

Redukcí ţelezné rudy v otevřeném ohništi vznikaly hrudky nízkouhlíkové oceli, které se 

snadno svařovaly kováním, čímţ se zbavily strusky. Takto získaný polotovar se dále 

zpracoval primitivními kovářskými nástroji. Z malých hrudek se tak vyráběly ţelezné 

předměty, jejichţ velikost závisela na úrovni kovářské techniky. A zde je na místě 

připomenout, ţe staří kovářští mistři ovládali v podstatě tytéţ základní operace jako dnešní 

průmysloví kováři. Navíc pronikli téţ důkladně do tajů tepelného zpracování. 

S ohledem na časté války ve starověku a středověku není nikterak divné, ţe tehdejší 

kovářství se zabývalo převáţně výrobou zbraní. Nutno popravdě konstatovat, ţe potřeba stále 

větších a dokonalejších zbraní popoháněla vývoj kovářské techniky. Byl to především vynález 

střelného prachu ve 13. století, který způsobil téměř převratné změny jak ve výrobě oceli, tak 

v samotné kovářské technice. Ke zhotovení střelných zbraní bylo totiţ zapotřebí mnohem 

větších výkovků neţ tomu bylo u starých ručních zbraní. 
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Tak se objevila ve 14. stol. prvá mechanická kladiva vodní buchary, jejichţ činná 

kovadla (berany) dosahovala váhy aţ 500 kPa. Přibliţně z roku 1350 pochází nejstarší 

písemný záznam o pouţití hamrů, jak se tato kladiva nazývala, na několika místech v Čechách 

a na Moravě. Jelikoţ hamr byl téţ základním zařízením na výrobu svářkové ocele, nesly 

název „hamry“ celé tehdejší hutní provozovny. 

Teprve v pozdější době, zejména v souvislosti s vynálezem kelímkové oceli v 18. 

století, pozorujeme výraznější diferenciaci kovářů od hutníků. V osamostatnělých hamrách se 

vyráběly radlice k pluhům, lopaty, motyky, sekery, kosy, srpy, plechy a řada tehdy 

potřebných strojních součástí. 

Na počátku 19. stol. dosáhla technika výroby kelímkové oceli takové úrovně, ţe ani 

největší vodní buchary nestačily překovat odlité ingoty. Wattův vynález parního stroje 

umoţnil nahradit vodní pohon bucharů parou, avšak takto upravené buchary se příliš 

neosvědčily. 

Největším pokrokem byl vynález skotského inţenýra Jamese Naysmitha z roku 1838 

jednočinný parní buchar (obr. 2.1). První tvářecí stroj tohoto typu měl váhu beranu 3.000 KPa 

a v podstatě se podobal dnešním dvoustojanovým bucharům. Naysmithův vynález umoţnil 

výrobu velkých ocelových výkovků a podstatně přispěl k rozvoji moderního strojírenství. 

Později se stavěly stále větší typy parních bucharů, z nichţ největší o váze beranu 120 MPa 

pracoval od roku 1891 v USA. [2] 

 

Obr. 2.1 Naysmithůw parní buchar [3] 
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Brzy se však ukázalo, ţe tyto obří buchary jsou nevýhodné, nehospodárné a byly 

postupně vytlačovány z kováren hydraulickými lisy, které se časem vyvíjely aţ do tlaku 

18 000 MPa, coţ je zcela postačující pro zpracování ingotů o váze 300 tun. První velký 

hydraulický lis na území dnešního Československa byl postaven ve škodových závodech v 

Plzni v roce 1909. Řada zaoceánských lodí má nejednu důleţitou součást vykovanou právě na 

tomto lise. 

Tvarování kovů v zápustkách není objevem technického věku, jak se ještě donedávna 

předpokládalo. Plechy vzácných kovů se tvářily v jednoduchých zápustkách z kamene jiţ 

1 500 let př. n. l. Raţení mincí okolo roku 700 př. n. l., jednoduché tvarování tyčí v dutinách 

kovadliny v době bronzové, raţení ozdobných předmětů v laténském údobí v Německu, 

kovací zápustky starých Římanů a Teutonů, to vše předcházelo dnešnímu zápustkovému 

kování. 

V 15. stol. se objevily první vřetenové lisy, jejichţ konstrukce byla zřejmě odvozena od 

lisů vinařských a tiskařských. V 16. století bylo jiţ zcela běţné raţení mincí mezi válci 

opatřenými zápustkovými dutinami. Ve stejném období se rozvíjí výroba drobných výkovků 

na padacích bucharech. Počínaje 18. Stoletím se zápustkové kování stává zcela běţným ve 

výrobě zbrojních součástí a postupně se začíná uplatňovat i ve výrobě spotřebních předmětů. 

Největší rozvoj zápustkového kování se však datuje od vynálezu přesných zápustek pro 

hromadnou výrobu výkovků nejsloţitějších tvarů v úzkém rozmezí rozměrových a tvarových 

úchylek. Vynález spadá do r. 1360 a jako nejednou v tisíciletém vývoji kovářské techniky je 

spojen se zbrojní výrobou, tentokrát v Coltových závodech, dodávajících střelné zbraně 

vítěznému Severu v občanské válce na území Spojených států severoamerických. 

Zápustkové kování se začalo v našem průmyslu uplatňovat teprve v letech 1. světové 

války. V současné době jsou naše kovárny vybaveny řadou rozličných tvářecích strojů, nutno 

však přiznat, ţe mnohé z nich jsou fyzicky i morálně zastaralé a neodpovídají současnému 

stavu světové techniky. [2] 

 

2.2 Teorie kování 

Kování je plastickou deformací kovu, který tak nabývá poţadovaného tvaru, výhodné 

mikrostruktury, příznivé makrostruktury a vysokých mechanických vlastností. Tím jsou 

výkovky předurčeny pro sluţbu v nejnáročnějších provozních podmínkách, zejména pak tam, 

kde se kromě vysokých hodnot mechanických vlastností vyţaduje téţ nízká váha součásti. V 



René Sedláček                                                                    VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálu  

 

                                                                                        -11- 
 

současné době zahrnujeme pod pojem kování výrobu volných a zápustkových výkovků, 

jejichţ váha se pohybuje v rozmezí od několika gramů do 250 tun. [2]  

 

2.2.1 Volné kování 

Volné kování lze rozdělit na ruční a strojní, z nichţ strojní si podrţuje rozhodující 

význam. Uskutečňuje se na různých typech bucharů a hydraulických lisů. Výkovky se 

zhotovují jak z ingotů, tak z vývalků kruhového a čtvercového průřezu na hladkých či 

tvarových kovadlech pomoci rozmanitého nářadí převáţně univerzálního charakteru. Výchozí 

materiál se zpracovává postupně, coţ znamená, ţe tlak či ráz tvářecího stroje nepůsobí vţdy 

současně na celý objem výkovku. Volné výkovky mají nerovný, silně zokujený povrch se 

značnými přídavky na obrábění a s velkými rozměrovými úchylkami. Volné kování je velmi 

pracné, nákladné a vyţaduje vysoce kvalifikované a fyzicky zdatné kováře. Uplatňuje se proto 

především v kusové a malosériové výrobě. [2] 

 

2.2.2 Zápustkové kování 

Naproti tomu význam zápustkového kování spočívá především ve velkosériové a 

zejména hromadné výrobě. Zápustkové výkovky se zhotovují ve zvláštních nástrojích -  

zápustkách (obr. 2.2), které dávají tvářenému kovu poţadovaný tvar. Kove se na celé řadě 

rozličných typů tvářecích strojů, a to převáţně z válcovaného materiálu. Tlak či ráz tvářecího 

stroje působí vesměs současně na celý objem výkovku. Malé přídavky na obrábění, značná 

rozměrová přesnost a povrchová čistota zápustkových výkovků vyţaduje minimální třískové 

obrábění; v mnoha případech se výkovky vůbec neobrábějí. [2] 

 

Obr. 2.2 Kovací zápustky [1] 
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Význam výkovků v moderním strojírenství stále roste, i kdyţ ještě na počátku 20. století 

měla kovárenská výroba podřadnou úlohu. Bylo to způsobeno zejména velmi nákladnou 

kusovou výrobou výkovků se značnými přídavky na obrábění, takţe při jejich opracování na 

obráběcích strojích vznikal velký odpad v podobě kovových třísek. Dále je třeba vzít v úvahu, 

ţe technologie třískového obrábění dosáhla jiţ v té době vysoké úrovně a rozvíjela se pod-

statně prudčeji neţ technologie kování. Změnu si teprve vynutil rozvoj velkosériové a 

hromadné výroby, který podnítil prudké rozvití kovárenské technologie. Nemalý význam 

mělo nepochybně i odhalení jednoduché skutečnosti, ţe totiţ třísky lze na obráběcích strojích 

odebírat stále stoupající rychlostí, nelze však sníţit jejich objem. A to bylo dosaţitelné 

především zápustkovým kováním, které umoţňuje sníţit materiálové přídavky, a tím i prac-

nost následujícího mechanického opracováni. 

Tak vznikají nové druhy tvářecích strojů, zavádí se výroba přesných výkovků, objevuje 

se kování za studena a kalibrováni, jimiţ se zhotovují výkovky, které mnohdy nevyţadují 

dalšího obráběni. Při všeobecném srovnání kování s obráběním si nelze nepovšimnout 

hospodárnějšího zuţitkování materiálu, podstatně vyšší produktivity práce a významného 

zlepšení jakostních ukazatelů (výhodná mikrostruktura; příznivý, vesměs nerušený průběh 

vláken; vysoké hodnoty mechanických vlastnosti). 

V průmyslově vyspělých zemích stále stoupá podíl výkovků na úkor třískově 

opracovaných součástí. Důvody k takovým kvalitativním přesunům ve skladbě strojírenské 

výroby vyplynou z následujícího přikladu. Při výrobě klikové hřídele o váze 17 kg třískovým 

obráběním z tyčového materiálu odpadne v podobě třísek 185 % kovu, tedy více neţ činí váha 

hotové součásti. Je-li výchozím materiálem volný výkovek, sníţí se objem třísek na 80 % a 

při pouţití zápustkového výkovku klesne podíl třísek na pouhých 30 %, při čemţ čas nutný k 

obrábění se sníţí téměř na 1/6 původního času. 

Výroba zápustkových výkovků je mnohdy provázena takovou přesností, ţe odpadá 

jakékoliv další obrábění, takţe výkovek zde představuje hotovou součást. Tím téţ klesá 

potřeba obráběcích strojů, avšak počet tvářecích strojů, které přebírají jejich výrobní náplň, 

vzrůstá mnohem pomaleji, jelikoţ se vyznačují daleko vyšší výkonnosti neţ stroje obráběcí. 

Současná tendence v rozvoji kovárenské technologie směřuje k maximálnímu vyuţití 

materiálu, ke zvýšení produktivity práce a ke zlepšení pracovních podmínek v kovárnách. 

Proto jsme svědky zavádění nových druhů výchozího materiálu (zvláštní ingoty s 

příznivějším vyuţitím materiálu, periodicky válcované profily), nových způsobů ohřevu 

(indukční, odporový, bezokujový, rychlostní) i nových technologických pochodů (kováni v 



René Sedláček                                                                    VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálu  

 

                                                                                        -13- 
 

uzavřených zápustkách, přesné kováni, kování protlačováním, kování za polotepla, kováni 

válcováním, rotační kování). Uplatňují se speciální nástroje a jednoduché přípravky při 

volném kováni, mechanizují se četné kovací a manipulační operace, své místo si vydobyly 

kovářské manipulátory. Zlepšuje se téţ organizace výroby, na postupu je specializace kováren 

na výrobu určitých typů výkovků (zalomené hřídele, ojnice, příruby, ozubená kola, turbínové 

lopatky). Vrcholem současného stavu kovárenské technologie jsou ucelené automatické 

kovací linky (obr. 2.3), jejímiţ základními jednotkami jsou jednoúčelové tvářecí stroje, 

ohřívací pece (převáţně indukční) a pomocné mechanizmy. 

Všechna tato opatření mění pronikavým způsobem vzhled současných kováren, které ze 

začouzených a hlučných dílen se stávají prosvětlenými, poměrně klidnými provozy, jimţ 

nevládne jiţ kovář řemeslník, nýbrţ kovář všestranně vzdělaný odborník. [2] 

 

 

Obr. 2.3 Kovací linka LZK 1000 s indukčním ohřevem [1] 
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3 TEORIE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ  

 Vlastnosti oceli jsou závislé nejen na chemickém sloţení, ale především na struktuře tj. 

na fázovém sloţení a na tvaru a uspořádání jednotlivých fází. Poţadované struktury se 

dosahuje u ocelí vhodného chemického sloţení tepelným zpracováním. Tepelné zpracování 

zahrnuje všechny postupy, při nichţ se vnitřní stavba kovu záměrně mění pomocí změn 

teploty. 

Při tepelném zpracování mohou probíhat změny struktury ve dvou směrech. Je-li 

struktura v nerovnováţném stavu, lze pouţít postupů směřujících k dosaţení termodynamické 

rovnováhy, kterou představuje diagram Fe-Fe3C. Tyto postupy se souhrně označují jako 

žíhání. Druhou skupinou procesů je vytváření nerovnováţných struktur, které vznikají 

rychlým ochlazením. Tyto procesy se označují jako kalení a zušlechťování. [4, 5] 

 

3.1 Žíhání 

Procesy ţíhání se vyznačují velmi malou rychlostí změn teploty, čímţ vznikají struktury 

blízké rovnováţným. Změny struktury při ţíhání jsou spojeny s fázovými přeměnami (ţíhání 

s překrystalizací), nebo pouze se změnami uspořádání fází (ţíhání bez překrystalizace). [4, 5] 

 

3.1.1 Žíhání bez překrystalizace 

Ţíhání bez překrystalizace představuje ţíhání ke sníţení pnutí, rekrystalizační ţíhání k 

odstranění deformační textury po tváření za studena a ţíhání na měkko, jehoţ cílem je 

sferoidizace karbidů za účelem zlepšení obrobitelnosti materiálu. [4, 5] 

 

3.1.2 Žíhání s překrystalizací 

Ţíhání s překrystalizací představuje především normalizační ţíhání, slouţící ke 

zjemnění austenitického zrna, a homogenizační ţíhání pro omezení segregace (odmíšení) 

difúzním vyrovnáním obsahu legur. Dále můţeme uvést i ţíhání izotermické, jehoţ účelem je 

sníţení pevností a zlepšení obrobitelnosti. Účelem těchto druhů ţíhání je zejména dosaţení 

větší rovnoměrnosti struktury a odstranění chemické nehomogenity oceli. [4, 5] 
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Uvedené procesy ţíhání se vyuţívají především jako mezioperační ţíhání, obvykle se 

těmito postupy nedosahuje výsledných uţitných vlastností materiálu. Volba teplot pro 

uvedené postupy ţíhání je uvedena na obr. 3.1. [4, 5] 

 

   
Obr. 3.1 Oblasti žíhacích teplot v diagramu Fe-Fe3C [6] : 

 a - žíhání na snížení pnutí 

 b - rekrystalizační 

 c - na měkko 

 e - normalizační 

 d – homogenizační 
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3.2 Kalení ocelí 

Smyslem kalení ocelí je docílit pevných a tvrdých struktur, tj. martensitické nebo 

bainitické. Kalení je ohřev na kalicí teplotu, setrvání na této teplotě a ochlazení součásti 

velkou rychlostí, obvykle větší neţ tzv. kritickou rychlostí. Kalicí teploty  podeutektoidních 

ocelí (obr. 3.2) jsou 30 aţ 50 °C nad teplotou Ac 3 . Kalicí teploty nástrojových 

nadeutektoidních ocelí (obr. 3.2) jsou těsně nad teplotou Ac1 . [4, 5] 

 

 

Obr. 3.2 Binární rovnovážný diagram Fe – Fe3C (strukturní popis) [7] 

 

 

Kalicím prostředím jsou obvykle voda, olej, vzduch, proud vzduchu nebo proud 

vzduchu a roztavené solné či kovové lázně. Kalicí prostředí, sestavená podle své vzrůstající 

intenzity ochlazování, jsou: vzduch, olej, voda, voda se solí, vodní sprcha, solné lázně, 

kovové lázně. Maximální ochlazovací intenzitu vykazuje voda 20 °C teplá v oblasti teplot 

kaleného předmětu kolem 400 °C. Při vysokých teplotách kaleného ocelového předmětu se po 
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jeho ponoření do vody kolem něho vytvoří parní polštář, který pak působí jako izolátor. Ten 

rozrušuje krystalky soli, které vznikají odpařováním vody na povrchu kalené součásti.  

Protoţe při kalení do oleje jsou malé ochlazovací rychlosti v oblasti nosů S křivek v 

ARA diagramu (obr. 3.3), kalí se do oleje jen součásti malých průřezů z uhlíkových ocelí a 

součásti z legovaných ocelí s malou kritickou rychlostí. Kalicí účinek oleje, podobně jako u 

vody, spočívá v jeho odpařování. Olejová lázeň nesmí být znečištěna vodou a musí být 

opatřena těsnicím víkem, zabraňujícím přístupu vzduchu v případě vzplanuti oleje. Kalicí 

solné a kovové lázně se uţívají pro specielní způsoby kalení. Z kovových jsou to běţně 

roztavené slitiny olova a cínu, antimonu a vizmutu. Solných lázní se uţívá spíš k 

izotermickému tepelnému zpracování, k popouštění na vysoké teploty a někdy i k 

rovnoměrnému ohřevu součástí sloţitého tvaru, zejména součástí z nástrojových ocelí. 

Způsob kalení ocelové součásti závisí na jejím tvaru, velikosti, chemickém sloţení a na 

poţadovaných hodnotách jejích pevnostních a plastických vlastností. Po kalení následuje 

ihned popouštění. [4, 5] 

 

Obr. 3.3 ARA diagram pro legované oceli [8] 
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Podle způsobu kalení rozeznáváme několik druhů: 

 

3.2.1 Nepřetržité kalení 

Kalení do studené lázně je nejběţnějším způsobem kalení a znamená tzv. nepřetrţité 

kalení, charakterizované plynulým ochlazováním součásti z kalicí teploty pod teplotu Ms 

(obr. 3.4). Uskutečňuje se ponořením kaleného předmětu do kalicí lázně. Uhlíkové oceli se 

kalí do vody, slitinové oceli a součásti z uhlíkových ocelí do 10 mm se kalí obvykle do oleje. 

Následné popouštění při středních a vysokých popouštěcích teplotách, tj. kolem 300 aţ 

600 °C, se volí s ohledem na kompromis mezi poţadovanými hodnotami pevnostních 

charakteristik a tvárností, respektive houţevnatostí. Při kalení do studené lázně vznikají v 

kalené součásti následkem rozdílu teplot povrchu a středu předmětu vnitřní pnutí. Budou-li se 

sčítat s pnutími, vyvolanými rozdíly objemů matečné a nově vznikající fáze, můţe docházet 

nejen k deformacím, ale i k praskání kalených součástí. [4, 5] 

 

Obr. 3.4 Levá spodní část diagramu Fe – Fe3C [4] 

 

 

3.2.2 Lomené kalení 

Lomené kalení je základním způsobem kalení, kterým se vnitřní pnutí omezuje je 

zaloţeno na nepřetrţitém způsobu ochlazování součástí z kalicí teploty nad teplotou Ms, z 

prostředí s vyšší ochlazovací intenzitou do prostředí s menší ochlazovací intenzitou. Jeho 

smyslem je zmenšení ochlazovací rychlosti v průběhu  martensitické transformace, aby se 

800 
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sníţilo vnitřní pnutí. Lze je však uţít jen u ocelí s velkou stabilitou austenitu, zvláště při 

kalení nástrojových ocelí. [4, 5] 

  

3.2.3 Přerušované kalení 

Přerušované kalení je způsob ochlazování, při němţ se teplotní rozdíly povrchu a středu 

předmětu zmenšují ještě před dosaţením teploty počátku martensitické transformace tak, ţe se 

kalená součást v krátkých časových intervalech vyjímá a opět ponořuje do kalicí lázně. 

Teplota povrchu součásti kolísá, zatímco střed součásti stále v oblasti austenitu se ochlazuje 

plynule aţ pod teplotu Ms. Povrchové vrstvy se při prvním ponoření do lázně ochladí tak 

intenzivně, ţe v nich vznikne martenzit. Následujícím zvýšením teploty vrstvy zhouţevnatí a 

tím se zmenší moţnost vzniku povrchových trhlin při kalení. Popsaným způsobem se kalí ty 

nejnáročnější nástroje. [4, 5] 

 

3.2.4 Termální kalení 

Termální kalení spočívá v ochlazování ocelového předmětu z austenitizační teploty 

rychlostí mnohem větší neţ je kritická v teplé lázni nad teplotou počátku martensitické 

transformace. V lázni se vyrovnají teplotní rozdíly povrchu a středu součásti, aniţ by nastala 

bainitická transformace. Následuje ochlazení pod teplotu Ms (obr. 3.5). V lázni se vyrovnají 

teplotní rozdíly povrchu a středu kalené součásti, aniţ by nastala bainitická transformace. 

Následuje ochlazení pod Ms, často na volném vzduchu. Zpracovávají se takto cementované 

součásti, protoţe termální kalení zlepšuje odolnost cementované vrstvy proti odlupování. [4, 

5] 

 

Obr. 3.5 Schéma termálního kalení [5] 
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3.2.5 Izotermické bainitické kalení 

Izotermické bainitické kalení je tepelné zpracování, vyuţívající znalosti IRA diagramu 

(obr. 3.6) dané oceli. Spočívá v rychlém ochlazení součásti z oblasti stabilního austenitu nad 

teplotou Ms, takţe před vlastní izotermickou přeměnou austenitu na bainit se v solné nebo v 

kovové lázni s teplotou vyšší neţ Ms vyrovnají rozdíly teplot povrchu a středu součásti. V 

lázni se austenitická struktura přemění na bainit a po transformaci se jiţ součásti obvykle 

nepopouštějí. Postup je vhodný zejména pro středně legované oceli s dlouhou inkubační 

periodou v bainitické oblasti.  

K izotermickému bainitickému kalení patří téţ patentování drátu, jímţ se odstraňují 

následky jeho taţení za studena. Teplota lázně je 400 aţ 500 °C a tepelné zpracování se 

provádí v průběţných ohřívacích a kalicích lázních. [4, 5] 

 

 

Obr. 3.6 IRA diagram pro 0,45 WT % C železo-uhlíkové slitiny [8] 
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3.2.6 Povrchové kalení 

Povrchové kalení je takový druh, pomocí kterého se získávají ocelové součásti s tvrdým 

povrchem a houţevnatým jádrem. Povrchové vrstvy předmětu se rychle zahřejí na kalicí 

teplotu a okamţitě se zakalí. Vlastní kalení se uskutečňuje vodní nebo olejovou sprchou, 

někdy v lázních. Jednorázové přetrţité kalení (obr. 3.7 a) spočívá v ohřevu celého povrchu 

nebo určité oblasti, která má být zakalena, a ve vlastním zakalení. Postup je vhodný pro menší 

součásti sloţitějšího tvaru, jeţ se pak zakalí v různých prostředích.  

Pokud předměty při ohřevu rotují, lze takto zpracovávat poměrně rozměrné kusy. 

Postupné nepřetrţité povrchové kalení (obr. 3.7 b) je charakterizováno tím, ţe hořák se 

sprchou jsou pevně spojeny a pohybuje se buď kalený kus nebo hořák se sprchou. Rychlost 

pohybu je 50 aţ 600 °C za minutu. [4, 5] 

a)

 

b) 

 

Obr. 3.7 a) Jednorázové kalení [6], b) Postupné kalení [6] 

 

Teploty povrchových vrstev bývají před kalením 1000 aţ 1250 °C/s. Povrchově 

zakalené součásti jsou jiţ obvykle v normalizačně vyţíhaném stavu, nebo dokonce jiţ 

v zušlechtěném stavu v případě vysokých poţadavků na hodnoty mechanických vlastností 

jádra. Pouţitím dvou nebo více hořáků lze zpracovávat i legované nástrojové oceli, protoţe je 

moţno docílit rozpuštění karbidů v austenitu při dostatečné hloubce zakalení bez přehřátí 

povrchové vrstvy. Součásti z ocelí pro cementaci se povrchově kalí tehdy, je-li třeba docílit 

přesné hloubky zakalení spolu s vysokou odolností proti opotřebení. Hloubka zakalené vrstvy 
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bývá 0,5 aţ 3 mm. Výše popouštěcích teplot pouţívaných po povrchovém kalení, bývá 

maximálně 250 °C. [4, 5] 

 

3.2.7 Kalení se zmrazováním 

Kalení se zmrazováním se provádí tehdy, kdy sníţením teploty lze zakalené struktury 

dodatečně přeměnit ještě určité mnoţství zbytkového austenitu na martensit (obr. 3.8). [4, 5] 

 

Obr. 3.8 Závislost podílu martenzitu na teplotě [6] 

 

 

Důvodem je, ţe zbytkový austenit sniţuje tvrdost a v případě nástrojových ocelí je 

trvanlivost řezných nástrojů. Pozvolá přeměna zbytkového austenitu na martensit v těchto 

ocelích můţe probíhat i několik let, takţe objemové změny nástroje se mohou objevit aţ po 

dlouhé době při pokojové teplotě. To je neţádoucí hlavně u měřidel. Zmrazování se 

uskutečňuje prakticky v lázních s teplotou -78 °C, coţ mají lihové nebo acetonové lázně s 

pevným oxidem uhličitým. Lze uţít i zkapalněné plyny. Nejběţnější je dusík s teplotou 

hluboko pod bodem mrazu -196 °C. Nezbytné je ale vţdy součást po zmrazení popustit. [4, 5] 

 

3.2.8 Prokalitelnost ocelí 

Prokalitelnost oceli znamená její schopnost dosáhnout při kalení zvýšené tvrdosti do 

určité hloubky. Vrstvy součásti sestávají v uhlíkových a nízkolegovaných ocelích postupně z 

martensitu a z přechodových struktur: martensit s bainitem, bainit s perlitem a perlit s feritem. 

Protoţe v praxi není třeba prokalovat součásti tak, aby obsahovaly vţdy i ve středu součásti 

100 % martensitu, vyvstala potřeba definovat hloubku prokalení. Je to hloubka vrstvy 
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kaleného předmětu, daná vzdáleností od jeho povrchu aţ do místa, v němţ bylo dosaţeno 

předem smluvené tvrdosti. Míra prokalení je podle praktických aspektů stanovena smluvně za 

prokalený se uvaţuje takový průměr válce, v jehoţ ose je po zakalení v konkrétním kalicím 

prostředí 50 % martensitu. Nazývá se kritický průměr Dk. Aby byl vyloučen vliv kalicího 

prostředí, je zaveden pojem ideální kalicí průměr Di. Je to průměr ocelového válce, v jehoţ 

ose bude po zakalení v ideálním kalicím prostředí 50 % martensitu. Ideální kalicí prostředí je 

chápáno jako prostředí s nekonečně velkou intenzitou ochlazování H = ∞.  

Prokalitelnost ocelí se u nás stanovuje tzv. čelní zkouškou prokalitelnosti, nazývanou 

Jominiho zkouška. Spočívá v tom, ţe se ocelový válec průměru 25 mm a délky 100 mm 

zahřeje do oblasti stabilního austenitu a po půlhodinové výdrţi na teplotě se ve svislé poloze 

ochlazuje jeho čelo proudem vody v jednoduchém zařízení, jehoţ schéma je na obr. 3.9. Na 

povrchu válce se pak vybrousí dvě protilehlé plošky, na nichţ se zjišťuje tvrdost HRC nebo 

HV na určitých vzdálenostech od kaleného čela. Naměřené hodnoty tvrdosti se pak vynášejí o 

diagramu tvrdost - vzdálenost od kaleného čela zkoušky. Proloţením získaných bodů křivkou 

vzniká tzv. křivka prokalitelnosti obr. 3.10. [4, 5] 

 

Obr. 3.9 Jominiho zkouška [9] 
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Obr. 3.10 Křivka prokalitelnosti [10] 

 

 

 

3.2.9 Zakalitelnost ocelí 

Zakalitelností rozumíme nejvyšší dosaţitelnou tvrdost oceli. Je dána především tvrdostí 

martensitu, která s rostoucím obsahem uhlíku stoupá. Výslednou tvrdost ve struktuře po 

kalení můţe ovlivnit také zbytkový austenit. Zakalitelnost můţeme proto posuzovat na 

základě měření tvrdosti vzorku, který byl ochlazován nadkritickou rychlostí. [4, 5] 

 

3.3 Zušlechťování ocelí 

Smyslem zušlechťování je zvýšení jejich pevnosti a tvrdosti. Je známo, ţe vlastnosti 

kovových materiálů závisí na jejich struktuře, tj. na mnoţství a vlastnostech jednotlivých fází 

či strukturních součástí, jejich tvaru, velikosti a způsobu rozloţení v prostoru. Přitom existují 

rovnováţné struktury a nerovnováţné struktury. Prvně jmenované jsou takové, které 

odpovídají strukturám slitin v příslušném rovnováţném diagramu a druhé jsou ty, které jim 

neodpovídají. 

Zušlechťování ocelí je technologický proces, kterým získáváme nerovnováţné 

struktury, i kdyţ se při vysokých popouštěcích teplotách rovnováţným strukturám přibliţují. 

Struktury ocelí po kalení jsou obvykle tvořeny martensitem nebo martensitem a bainitem. Po 
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popouštění jsou struktury zušlechtěných ocelí tvořeny nejčastěji popuštěným martensitem, 

popuštěným bainitem a také i perlitem a feritem ve středu rozměrnějších součástí, které se 

zcela neprokalily. [4, 5] 

 

3.4 Popouštění ocelí 

Popouštění je opětovný ohřev zakalené oceli na teploty od 150 °C aţ pod eutektoidní 

teplotu, výdrţ na teplotě a pak obvykle ochlazení na vzduchu. 

Při popouštění se se změnami ve struktuře oceli mění samozřejmě i její vlastnosti. Na 

obr. 3.11 vidíme, ţe s rostoucí teplotou popouštění klesají mez pevnosti a mez kluzu a taţnost 

a kontrakce naopak rostou. Z diagramu je moţno odvodit, ţe volba teploty popouštění je 

kompromisem mezi sníţenou pevností oceli a zvýšením jejích tvárných vlastností, tj. taţnosti 

a kontrakce. [4, 5]  

 

   Obr. 3.11 Zušlechťovací diagram uhlíkové oceli [11] 

                     A – pevnost 

                     B – mez kluzu 

                     C – tažnost 

                     D – zúžení 

                     E – modul pružnosti 
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Popouští-li se na příklad ocel s obsahem uhlíku vyšším neţ 0,25 %, dochází ve struktuře 

k procesům, jeţ popisujeme v tzv. 4 stadiích popouštění.  

 

3.4.1 První stadium popouštění 

        V prvním stadiu při teplotách 150 aţ 200 °C dochází hlavně k rozpadu tetragonálního 

martensitu na martensit s niţším obsahem uhlíku a na přechodný hexagonální karbid ε, 

vyjadřovaný vzorcem Fe
4,2

C (obr. 3.12). V nízkouhlíkových ocelích, kde daný karbid 

nevzniká, první stadium popouštění není. [4, 5] 

 

3.4.2 Druhé stadium popouštění 

Ve druhém stadiu popouštění při teplotách 200 aţ 300 °C probíhají procesy jak v 

martensitických, tak v bainitických strukturách. Hlavním dějem je zde rozpad zbytkového 

austenitu na ferit a karbidy (obr. 3.13). [4, 5] 

  

Obr. 3.12 Popouštění na 190 ⁰C po 

dobu 1 h (uhlík se v tomto případě 
vysráží jako jemné částice 

cementitu) [12]  

 

Obr. 3.13 Popouštění na 295 ⁰C po 

dobu 1 h (cementit je osvětlený) 
[12] 
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3.4.3 Třetí stadium popouštění 

Třetí stadium popouštění při 250 aţ 450 °C je charakterizováno úplným rozpadem 

martensitu na ferit a karbidy, přičemţ karbidy se mění na cementit. Deskovité karbidy se téţ 

rozpouštějí a vznikají částice kulovitého tvaru, tzv. globulární karbidy (obr. 3.14). Proces se 

nazývá sferoidizace karbidů. [4, 5] 

 

3.4.4 Čtvrté stadium popouštění 

Ve čtvrtém stadiu popouštění při teplotách od 450 °C aţ pod teplotu eutektoidní rostou 

jak karbidické částice, tak i feritická zrna. Protoţe vznik martensitu smykem je spojen s 

plastickou deformací částic a tudíţ se zvýšenou hustotou mříţkových poruch, mění se 

struktura jako při ohřevu po plastické deformaci za studena. Probíhají procesy zotavení, 

rekrystalizace a růstu feritických zrn (obr. 3.15). Tím roste i vrubová houţevnatost oceli. V 

legovaných ocelích se mohou tvořit karbidy legujících prvků, které se liší od cementitu jak 

chemickým sloţením, tak často i mříţkou. [4, 5] 

  

Obr. 3.14 Popouštění na 420 ⁰C po 

dobu 1 h [12] 

 

Obr. 3.15 Popouštění na 600 ⁰C po 

dobu 560 h [12] 
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3.5 Ohřev ocelových součástí 

Ohřev konstrukčních ocelí se uskutečňuje převáţně v pecích, ohřev nástrojových ocelí v 

pecích a v lázních. Velké teplotní rozdíly povrchu a středu předmětu při ohřevu i při 

ochlazování mohou způsobit praskání součástí, neboť různou roztaţností povrchových vrstev 

a vnitřních vrstev součásti dosahuje často vnitřní pnutí kritických hodnot. Pro omezení vzniku 

vnitřních pnutí lze pouţít stupňovitý ohřev. Maximální přípustný teplotní rozdíl v tělese se 

stanoví ze vztahu [13]: 

                                       max

D
   [K]                                             (1) 

kde   

  je tvarový součinitel: deska k = 1,05, válec k = 1,4 

   - teplotní délková roztaţnost 

  - modul pruţnosti v tahu 

 
D  - dovolené napětí 

 

 

Součást se vkládá do ohřívacích prostředí vţdy s vyšší teplotou. Doba ohřevu závisí na 

chemickém sloţení oceli, na tvaru, velikosti součásti a druhu ohřívacího media, na výši 

konečné teploty. Stanovuje se ze vztahu [13]: 

                                         τ = k 1  . k 2  . s 5,1
  [h]                                            (2)                      

 

 

kde 

 k1  je materiálový součinitel 

 k 2  - 
součinitel zohledňující způsob uloţení polotovaru 

v peci 

 s - charakteristický rozměr 
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V praxi však pro ohřev součástí z uhlíkových a z nízkolegovaných ocelí postačí 

přibliţnou dobu ohřevu stanovit v závislosti na rozměru součásti takto: pro ohřev součásti v 

peci vyhřáté na 600 °C se počítá 60 s/mm průměru součásti, pro ohřev součásti v peci vyhřáté 

na 800 °C se počítá 30 s/mm průměru součásti, pro ohřev součásti v solné lázni vyhřáté na 

teplotu 800 °C se počítá 15 s/mm průměru součásti, pro ohřev součásti v olověné lázni s 

teplotou 800 °C se počítá 8 s/mm průměru součásti. 

          Při ohřevu legovaných ocelí se uvedené doby ohřevu zvyšují o cca 25 %, při ohřevu 

součástí čtvercového nebo obdélníkového průřezu se časy prodluţují o 75 %. Ohřev v pecích 

můţe způsobit oxidaci a oduhličení povrchu ocelových součástí, coţ způsobuje změny 

vlastností těchto vrstev po tepelném zpracování. Při oxidaci povrchu součástí vznikají na 

součástech oxidy ţeleza, které se nazývají okuje. Tvoří aţ několik mm tlusté vrstvy, které při 

vysokých teplotách z povrchu součástí samovolně odpadávají.  

Exotermické ochranné atmosféry se získávají nedokonalým spalováním směsi 

základního plynu a vzduchu ve spalovací komoře a pouţívají se např. pro lesklé ţíhání 

nízkouhlíkových ocelí. Neobsahuje-li pecní atmosféra vodní páru a oxid uhličitý, je vhodná 

pro lesklé ţíhání a pro ohřev oceli se středním obsahem uhlíku před kalením. 

Endotermické ochranné atmosféry jsou pro tepelné zpracování ocelí s vysokým 

obsahem uhlíku, protoţe zcela zabraňují oduhličení. Jsou téţ nosnými atmosférami pro 

cementaci a nitrocementaci v plynu. 

Ohřev v lázních má hlavní výhodu v tom, ţe se součást prohřívá rovnoměrně ze všech 

stran a tím se zmenšuje nebezpečí větších deformací. Toho se hlavně vyuţívá při ohřevu nebo 

při izotermickém kalení a ţíhání, zejména řezných nástrojů. Lázně bývají buď solné nebo 

kovové. První jsou roztavené soli. Pro teploty 160 aţ 600 °C jsou to směsi dusičnanů a 

dusitanů. Nesmějí ale přijít do styku s tuky nebo kyanidy, aby nedošlo k explozi. Pro teploty 

600 aţ 980 °C se uţívají chloridové lázně. Kyanidové lázně sytí povrch ocelových součástí 

současně uhlíkem a dusíkem. Pro nejvyšší teploty 980 aţ 1300 °C se uţívají směsi fluoridů 

sodíku, vápníku a baria s boraxem. [4, 5] 
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4 NÁVRH EXPERIMENTU A CÍLE PRÁCE 

Návrh experimentu spočívá ve změně technologického postupu (přesněji ve změně 

tepelného zpracování), který je na zkoušeném zápustkovém výkovku praktikován jiţ několik 

let, a který se skládá ze zušlechtění výkovku na poţadované hodnoty, aniţ by samotnému 

zušlechtění předcházelo normalizační ţíhání. Současný technologický postup vypadá 

následovně: nákup materiálu, řezání, kování, zušlechtění, tryskání, magnetoflux, balení, 

prodej. Tato práce se bude podrobněji zabývat opr. č.4 - zušlechtění. 

Zkoušený výkovek nese název „Kulový závěs“ (obr. 4.1) a je určen pro automobilový 

průmysl. Tento výkovek se po vykování zušlechťuje bez předešlého normalizačního ţíhání, 

které by mělo následovat ihned po vykování z důvodu odstranění nestejnorodé struktury, 

která po kování vzniká.  

 

 

 

 
 

 
Obr. 4.1 Výkovek „Kulový závěs“ 

 



René Sedláček                                                                    VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálu  

 

                                                                                        -31- 
 

Dalším důvodem normalizačního ţíhání před zušlechtěním je zjemnění zrna a tím 

zlepšení mechanických vlastností, které jsou u kaţdého výkovku velmi důleţité s ohledem k 

jeho dalšímu pouţití. 

Cílem této práce je porovnání mechanických vlastností a mikrostruktury výkovku, který 

byl ihned po kování zušlechtěn a výkovku, u kterého následovalo po kování nejprve 

normalizační ţíhání a aţ poté zušlechtění na poţadované hodnoty. Dalším cílem této práce je 

dokázat, ţe normalizační ţíhání by mělo následovat ihned po vykování výkovku a 

následujícímu zušlechtění by toto ţíhání mělo předcházet. 
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5 POPIS EXPERIMENTU 

K provedení tohoto experimentu jsem měl k dispozici 12 ks výkovků „Kulový závěs“. 

10 Ks výkovků bylo určeno ke zkoušení na mechanické vlastnosti a 2 ks k porovnání 

mikrostruktury. Nejdříve následuje tepelné zpracování (dále jen TZ) všech 12 ks zkoušeného 

výkovku a poté samotný proces zkoušení.   

 

5.1 Příprava výkovků ke zkouškám 

 

5.1.1 Normalizační žíhání výkovků 

5 ks výkovku „Kulový závěs“ jsem po vykování nejprve normalizačně vyţíhal. Jelikoţ 

se jedná o materiál 42CrMo4, teplotu tohoto ţíhání jsem volit dle ČSN EN 10083-3, která 

udává teplotu 870 aţ 890 °C. Dle dodaného chemického atestu materiálu jsem z důvodu 

obsahu uhlíku na spodní hranici zvolil teplotu 880 °C. Výkovky byly vloţeny do průběţné 

pece CAY 7,120.4/9 (obr. 5.1) předehřáté na poţadovanou teplotu 880 °C. Následoval ohřev 

kusů na teplotu a výdrţ na této teplotě cca 1h. Po vyjmutí výkovků z pece následovalo pomalé 

chladnutí na klidném vzduchu. 

 

 
Obr. 5.1 Průběžná pec CAY 7,120.4/9 (vstup do pece) [1] 
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5.1.2 Zakalení výkovků 

Těchto 5 normalizačně vyţíhaných kusů jsem spolu s dalšími 5 ks , které nebyly po 

vykování vyţíhány, zakalil. Opět jsem pouţil k volbě kalící teploty normu ČSN EN 10083-3, 

která udává teplotu v rozmezí 820 aţ 880 °C a dle chemického sloţení v dodaném atestu 

materiálu jsem určil z důvodu obsahu uhlíku na spodní hranici vyšší kalící teplotu 880 °C. 

Všech 10 ks bylo vloţeno opět do předehřáté průběţné pece CAY 7,120.4/9, která byla 

vytopena na poţadovaných 880 °C. Po vloţení výkovků do pece následoval ohřev kusů na 

poţadovanou teplotu a výdrţ na této teplotě cca 30 min. Po vyjmutí kusů z pece následovalo 

okamţité zakalení do olejové lázně a ihned po zakalení došlo k odstranění zbytků oleje 

z povrchu výkovků odmaštěním v odmašťovací kapalině. 

 

5.1.3 Popouštění výkovků 

 Po zakalení a odmaštění výkovků bylo nutné z důvodu vzniku vnitřních pnutí a 

moţnosti vzniku trhlin okamţitě tyto kusy popustit. Jelikoţ zákazník poţaduje na výkovku 

pevnost 850 aţ 950 MPa, zvolil jsem popouštěcí teplotu opět z normy ČSN EN 10083-3 a 

určil 650 °C. Kusy byly popuštěny opět v průběţné peci CAY 7,120.4/9, která byla opět 

vyhřátá na poţadovanou teplotu 650 °C. Po ohřevu kusů a výdrţi na této teplotě cca 2 h, 

následovalo vyjmutí výkovků z pece a chladnutí na klidném vzduchu.  
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Jak jsem jiţ dříve avizoval, budeme provádět zkoušení mechanických vlastností a 

mikrostruktury výkovků, které byly zušlechtěny dvěma různými způsoby.  

 

6.1 Mechanické vlastnosti výkovků 

 Po provedeném TZ následuje u 10 ks rozřezání výkovků a zhotovení tahových vzorků 

a vzorků pro zkoušku nárazové práce. Na obr. 6.1 jsou znázorněna místa, ze kterých byly tyto 

vzorky odebrány 

 

 

 

                                                                                                          3             4 

                                        2 

                

 

                                              1 

 

 

Obr. 6.1 Znázornění odebrání vzorků pro zkoušky na mechanické vlastnosti 

pol. 1          -  tahová zkouška 
 pol. 2, 3, 4  -  vrubová zkouška 

 

 

Jelikoţ se jedná o materiál 42CrMo4, bude tahová zkouška prováděna dle ČSN EN 

10083-3 za pokojové teploty, tj. +20 °C a nárazová práce KV (vrub na vzorku ve tvaru V) 

rovněţ dle normy ČSN EN 10083-3 za pokojové teploty +20 °C. 

 Tahové zkoušky i nárazová práce byly prováděny ve firmě VÍTKOVICE TESTING 

CENTER, spol. s r.o. v Ostravě. Tahové zkoušky byly prováděny dle zkušební normy ČSN 

EN 10002-1 a zkoušky nárazové práce dle zkušební normy ČSN EN 10045-1. 



René Sedláček                                                                    VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálu  

 

                                                                                        -35- 
 

V tab. 6.2 jsou zaznamenány výsledné hodnoty mechanických vlastností výkovků, které 

byly po kování ihned zušlechtěny na poţadované hodnoty bez předešlého normalizačního 

ţíhání. 

Tabulka 6.2 Mechanické vlastnosti výkovků bez normalizačního žíhání 

mat. 42CrMo4 + QT 

č. vzorku pevnost [MPa] 
mez kluzu 

[MPa] 
tažnost  

[%] 
zúžení  

[%] 
nárazová práce  

[J] 

1 912 775 17,3 57,8 

122 

102 

92 

2 937 799 18 62 

106 

120 

108 

3 915 789 17 59,9 

94 

100 

104 

4 934 776 18,3 57,6 

122 

108 

106 

5 920 799 17,2 61,8 

95 

115 

120 

 

 

 

Naopak v tab. 6.3 jsou zaznamenány výsledné hodnoty mechanických vlastností 

výkovků, které byly po kování nejprve normalizačně vyţíhány a aţ po tomto ţíhání 

následovalo zušlechtění na poţadované hodnoty. 
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Tabulka 6.3 Mechanické vlastnosti výkovků s normalizačním žíháním 

mat. 42CrMo4 + N + QT 

č. vzorku pevnost [MPa] 
mez kluzu 

[MPa] 
tažnost  

[%] 
zúžení  

[%] 
nárazová práce  

[J] 

1 
895 

 
784 

 
19,4 

 
63,2 

 

116 

118 

120 

2 898 
785 

 

18,9 64 

114 

114 

104 

3 
 

905 
 

785 18,6 
62,5 

 

108 

106 

115 

4 909 
782 

 
18,8 63 

118 

110 

114 

5 900 788 19,2 63,9 

112 

109 

110 

 

 

 

Pro lepší přehlednost a hlavně pro mnohem lepší porovnání výsledků jsem všechny 

naměřené hodnoty vloţil do programu Microsoft Office Excel 2007 a pomocí těchto dat jsem 

vytvořil jednotlivé grafy mechanických vlastností výkovků. V kaţdém grafu jsou pro lepší 

porovnání hodnoty jak výkovků nejprve normalizačně vyţíhaných a pak zušlechtěných, tak 

výkovků ihned po kování zušlechtěných. Na obr. 6.4 je porovnání pevností, na obr. 6.5 meze 

kluzu, na obr. 6.6 taţností, na obr. 6.7 zúţení a na obr. 6.8 nárazové práce.  
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Obr. 6.4 Graf výsledných hodnot pevností  

 

 

 

Obr. 6.5 Graf výsledných hodnot meze kluzu  
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Obr. 6.6 Graf výsledných hodnot tažností  

 

 

 

Obr. 6.7 Graf výsledných hodnot zúžení  
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Obr. 6.8 Graf výsledných hodnot nárazové práce  

 

 

 

6.2 Mikrostruktura výkovků 

 Zbývající 2 ks, které byly rovněţ tepelně zpracovány dvěma různými způsoby, jsem 

předal do „odborných rukou“ rovněţ firmě VÍTKOVICE TESTING CENTER, spol. s r.o. v 

Ostravě.  

Jiţ po samotném provedení tepelného zpracování bylo patrné, ţe povrch obou vzorků 

Kulového závěsů byl po provedeném TZ výrazně zokujen a v případě závěsu, který se 

nejdříve normalizačně vyţíhal a pak zušlechtil, docházelo jiţ k výraznějšímu samovolnému 

odlupování povrchové vrstvy okují.  

Metalografické šetření bylo provedeno v místech vyznačených na obr. 6.9 a to v nejuţší 

(ozn. A-A) a nejširší (ozn. B-B) oblasti závěsů (shodou okolností se jedná o oblasti otvorů). 

Detail těchto zkoumaných ploch je vyznačen na obr. 6.10. 
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Obr. 6.9 Místa označené pro provedení mikrostruktury 

 

 

 

 

 

Řez A-A 

 

Řez B-B 

 

 

Obr. 6.10 Detail obr. 6.9 
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Mikrostruktura obou vzorků v nejuţší oblasti (řez A-A) je vcelku podobná, řádkovitá 

tvořená popuštěným bainitem. Plochy byly nejdříve vybroušeny a následně leptány 4 % 

HNO3. Pro lepší porovnání obou mikrostruktur jsem obrázky umístil vedle sebe. Na obr. 6.11 

je mikrostruktura Kulového závěsu po kování ihned zušlechtěného a na obr. 6.12 si můţete 

prohlédnout mikrostrukturu Kulového závěsu, který byl po kování nejdříve normalizačně 

vyţíhán a aţ následně zušlechtěn.  

zv. 100x  

Obr. 6.11 Příčný výbrus výkovku (pouze 
zušlechtění) v oblasti A-A  

zv. 100x 

Obr. 6.12 Příčný výbrus výkovku 
(normalizace + zušlechtění) v oblasti A-A 
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V nejširší oblasti (řez B-B) byla mikrostruktura Kulového závěsu, který byl pouze 

zušlechtěn, kromě popuštěného bainitu v podpovrchových oblastech (obr. 6.13) tvořená v 

oblasti osy průřezu i místy vyloučeným feritem a ojedinělými ostrůvky troostitu (jemného 

perlitu – obr. 6.15). U Kulového závěsu, který byl nejprve normalizačně vyţíhán a následně 

zušlechtěn, byla mikrostruktura v nejširší oblasti (řez B-B) přes průřez podobná, tvořená 

popuštěným bainitem (obr. 6.14 a 6.16). Pro lepší porovnání mikrostruktur jak v ose, tak i na 

povrchu v nejširší oblasti, jsem opět obrázky umístil vedle sebe. 

zv. 100x  

Obr. 6.13 Příčný výbrus výkovku (pouze 
zušlechtění) v oblasti B-B na povrchu  

zv. 100x  

Obr. 6.14 Příčný výbrus výkovku 
(normalizace + zušlechtění) v oblasti B-B 

na povrchu  
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zv. 100x  

Obr. 6.15 Příčný výbrus výkovku (pouze 
zušlechtění) v oblasti B-B v ose  

zv. 100x  

Obr. 6.16 Příčný výbrus výkovku 
(normalizace + zušlechtění) v oblasti B-B 

v ose  
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Neopracovaný povrch Kulového závěsu bez provedeného normalizačního ţíhání byl 

částečně oduhličen aţ do hloubky 0,16 mm (obr. 6.17) a u Kulového závěsu nejprve 

normalizačně vyţíhaného a následně zušlechtěného dosahovala hloubka oduhličení aţ 0,30 

mm (obr. 6.18).  

zv. 100x  

Obr. 6.17 Oduhličený povrch Kulového          
závěsu (pouze zušlechtění) 

zv. 100x  

Obr. 6.18 Oduhličený povrch Kulového          
závěsu (normalizace + zušlechtění) 
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7 ZÁVĚR A PROVOZNÍ DOPORUČENÍ 

Je zřejmé, ţe normalizační ţíhání provedené ihned po kování a ještě před zušlechtěním 

má výrazný vliv jak na mechanické vlastnosti výkovků, tak i na mikrostrukturu. 

U mechanických vlastností bylo přidáním normalizačního ţíhání dosaţeno mnohem 

vyrovnanějších hodnot všech měřených aspektů. Je patrné, ţe provedená normalizace před 

zušlechtěním sice nepatrně sníţila hodnoty pevnosti a meze kluzu u výkovku, kde bylo 

nejdříve provedeno normalizační ţíhání, ale hodnoty taţnosti, zúţení a hlavně nárazové práce 

naopak vykazovaly hodnoty vyšší, coţ je dle mého názoru u výkovků určených pro 

automobilový průmysl stejně důleţité, jako pevnost a mez kluzu, ne-li důleţitější. A nesmíme 

opomenout jiţ zmiňovaný fakt, ţe hodnoty mechanických vlastností získaných u výkovků s 

normalizačním ţíháním jsou mnohem vyrovnanější, coţ jistě kaţdý zákazník přivítá.  

Také u mikrostruktury provedeným normalizačním ţíháním závěsu před jeho 

zušlechtěním došlo k mírnému zjemnění a zrovnoměrnění mikrostruktury, coţ můţe mít vliv i 

na konečnou ţivotnost závěsu. K tomu je však zapotřebí částečně eliminovat moţnost docílení 

dvojnásobné hloubky oduhličeného povrchu navíc provedeným tepelným zpracováním 

(normalizační ţíhání). Jelikoţ se však tento výkovek dále opracovává, neměl by mít tento fakt 

na konečnou kvalitu výkovku rozhodující, ani nepříznivý vliv. 

Co se týče konečného shrnutí, jestli je vhodné provést normalizační ţíhání ještě před 

samotným zušlechtěním, odpovídám z mého pohledu tj. technologa tepelného zpracování 

zcela jednoznačně „ano“. Nejenţe mechanické vlastnosti jsou po tomto provedeném tepelném 

zpracování mnohem lepší a vyrovnanější, ale i mikrostruktura výkovku je jemnější a 

rovnoměrnější, coţ jak jiţ bylo zmíněno, můţe mít příznivý vliv na konečnou ţivotnost 

výkovku.  

Hlavním důvodem této změny tepelného zpracování by však mělo být docílení 

maximální spokojenosti zákazníka, coţ by provedením normalizačního ţíhání před 

zušlechtěním mělo být splněno. 
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