
   

 



   

 
 

 



   

 



   

 
 

 



   

ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá vlastnostmi profilových tyčí po tepelném zpracování. 

V úvodní části se autor zaměřuje na problematiku hodnocení mechanických vlastností u ocelí 

po procesu tváření. Důraz je kladen na zkoušku vrubové houţevnatosti, z důvodu získání 

informací o těchto parametrech u sledované oceli S355K2. Část teorie je taktéţ zaměřena na 

popis software pouţívaného pro stanovování přechodových teplot, fázového sloţení oceli po 

tepelném zpracování. Předmětem experimentu je ověřit předem definované reţimy tepelného 

zpracování. V závěru práce dochází k vyhodnocení výsledných mechanických vlastností 

profilových tyčí po provedeném tepelném zpracování, důraz je kladen na hodnoty vrubové 

houţevnatosti. Kromě výsledků tahových zkoušek a zkoušek vrubové houţevnatosti jsou  

zpracovány taktéţ i dosaţené mikrostruktury. Po zpracování všech výsledků pak bylo moţné 

navrhnout optimální variantu tepelného zpracování pro profilové tyče z oceli S355K2. 

 

Klíčová slova: ţíhání, vrubová houţevnatost, tahové zkoušky, mikrostruktura. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis deals with the properties of profiled bars after heat treatment. In the 

introduction, the author focuses on the evaluation of mechanical properties of steels after the 

forming process. Emphasis is placed on the impact test in order to obtain information about 

these parameters observed in the steel S355K2. Part of the theory is also aimed at describing 

the software used for determining the transition temperature, phase composition of steel after 

heat treatment. The object of the experiment is to verify the pre-defined modes of heat 

treatment. The conclusion is to evaluate the mechanical properties of the resulting profile bars 

after taking the heat treatment with emphasis on the value of notch toughness. Apart from the 

results of tensile tests and impact toughness tests are also developed and obtained 

microstructure After processing all the results it was possible to design an optimal variant of 

heat treatment for steel profiled bars S355K2. 

 

Keywords: spheroidization, notch toughness, tensile tests, microstructure. 
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1.  ÚVOD 

 

 

 Diplomová práce, jejíţ cílem je stanovit vlastnosti profilových tyčí po tepelném 

zpracování, byla vypracována ve společnosti ArcelorMittal a.s. a také na VŠB – TUO 

Ostrava. 

Teoretická část práce se věnuje popisu pouţívaných reţimů tepelného zpracování ocelí, 

zejména pak procesu ţíhání. V dalším je taktéţ zpracována problematika hodnocení 

mechanických vlastností u ocelí po provedeném tváření. Hlavní důraz je kladen zejména na 

zkoušku vrubové houţevnatosti, především z důvodu získání informací o těchto parametrech 

u sledované oceli  S355K2. Kromě zmíněného, byla provedena částečná rešerše literárních 

zdrojů v oblasti tepelně zpracovaných ocelí, především zahraničních zdrojů, se zaměřením na 

mapované charakteristiky mechanických vlastností. Část teorie je zaměřena na popis software 

pouţívaného pro stanovování přechodových teplot, respektive vybraných vlastností 

 a fázového sloţení ocelí po tepelném zpracování.  

Praktická část diplomové práce spočívala v experimentálním provedení vybraných, 

předem definovaných reţimů tepelného zpracování. Cíl práce pak tkvěl v určení výsledných 

mechanických vlastností profilových tyčí po provedeném tepelném zpracování, především 

pak s důrazem na hodnoty vrubové houţevnatosti. Kromě výsledků tahových zkoušek a 

zkoušek vrubové houţevnatosti jsou v práci zpracovány taktéţ i dosaţené mikrostruktury. Po 

zpracování všech výsledků pak bylo moţné navrhnout optimální variantu tepelného 

zpracování pro profilové tyče z oceli S355K2. 
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2.  TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELI 

 

Při tepelném zpracování oceli je záměrně vyuţíváno fázových a strukturních přeměn 

v tuhém stavu, kdy dochází ke změně struktury a k získání poţadovaných mechanických nebo 

technologických vlastností výrobku nebo polotovaru. Tepelné zpracování se provádí ohřevem 

oceli na poţadovanou teplotu, poté následuje výdrţ na poţadované teplotě a to proto, aby se 

materiál prohřál v celém svém průřezu. Tím se zaručuje průběh některých reakcí, např. 

rozpouštění karbidů, vyrovnávání chemického sloţení apod. Rozdíly teplot na povrchu a 

v jádru oceli vyvolávají vnitřní pnutí v ohřívaném materiálu, a to můţe vést k deformaci nebo 

ke vzniku trhlin. Proto se ohřev musí přizpůsobit velikosti průřezu, tvarové součásti nebo 

druhu oceli. Následné ochlazování se provádí určitou rychlostí [1, 2]. 

 

2.1  ŽÍHÁNÍ 

 

Při ţíhání ocelí dochází ke zmenšení strukturní nebo heterogenní homogenity, taktéţ 

ke sníţení tvrdosti, sníţení vnitřního pnutí, také k lepší obrobitelnosti a svařitelnosti za 

studena. U některých způsobů ţíhání dochází k přeměně obvykle feriticko-cementitické 

struktury na austenit, u jiných typů ţíhání nedochází k fázovým přeměnám při ohřevu, kdy 

ţíhací teplota je pod AC1. Oblasti teplot základních způsobů ţíhání lze zjistit v rovnováţném 

diagramu Fe-Fe3C (obr. 1) [1, 2]. 

V dalším přehledu je uveden v krátkosti výčet základního dělení ţíhacích reţimů, 

pouţívaných pro oceli. 

 

 

Obr. 1 Oblasti ţíhacích teplot v diagramu Fe-Fe3C [1]: 

a) ţíhání na sníţení pnutí, b) rekrystalizační, c) na měkko, d) normalizační, 

                                                          e) homogenizační 

300°C 

900°C 

700°C 

1300°C 
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Obecné dělení ţíhání je na :   1) ţíhání bez překrystalizace 

    2) ţíhání s překrystalizací. 

 

 

2.1.1  ŢÍHÁNÍ BEZ PŘEKRYSTALIZACE 

 

Při ţíhání bez překrystalizace dochází ke strukturním změnám v oceli, a to ke 

koagulaci karbidických částic, k zotavování, k rekrystalizaci a růstu feritických zrn. Ţíhání 

probíhá pod teplotou AC1. Mezi ţíhání bez překrystalizace patří ţíhání ke sníţení pnutí, ţíhání 

rekrystalizační a ţíhání naměkko [1, 2, 3]. 

 

 

2.1.2  ŢÍHÁNÍ S PŘEKRYSTALIZACÍ 

 

Při tomto způsobu ţíhání dochází k úplné nebo částečné přeměně výchozí feriticko - 

cementitické struktury na austenit. Účelem je zejména dosaţení niţší úrovně chemické 

nehomogenity oceli a větší rovnoměrnosti struktury. Podeutektoidní oceli se ţíhají většinou za 

teplot nad A3, nadeutektoidní oceli za teplot nad Acm nebo mezi A1 a Acm  [1, 2, 3]. 

 

Ţíhání homogenizační (difúzní) 

 

Izotermické ţíhání 

 

Kombinované ţíhání 

 

Normalizační ţíhání ( normalizace ) 

 

Pouţívá se k odstranění nestejnorodé struktury (výkovky, výlisky, odlitky, svařované 

výrobky apod.). Ohřev se provádí v rozmezí 30 aţ 50 °C nad AC3 s následným ochlazením na 

vzduchu. U oceli s vyšším obsahem uhlíku volíme zpomalené ochlazování v peci [1, 2]. 

Toto normalizační ţíhání vyuţili ke svému experimentu autoři [4], kteří sledovali vliv 

tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti uhlíkové oceli (C= 0,6 %). 

Ţíhané ocelové tyče byly o rozměrech 75 mm × 13 mm × 6 mm. Provedená homogenizace při 

teplotě 1100°C po dobu 60 minut, přinesla výslednou strukturu uvedenou na obr. 2.  
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Obr. 2 Mikrostruktura po homogenizaci (1100°C,60 minut) [4] 

 

Po homogenizaci byly vzorky podrobeny tepelným cyklům z označením 1, 3, 5, 8. Při 

kaţdém cyklu se vzorek vloţil do elektrické odporové pece na 810 °C po dobu 6 minut 

s následným ochlazením na vzduchu. Na obr. 3 – 7 jsou zobrazeny mikrostruktury po 

jednotlivých tepelných reţimech [4]. 

 

                                 

         Obr. 3 Mikrostruktura před ţíháním                 Obr. 4 Mikrostruktura po 1. cyklu          

 

                                 

       Obr. 5 Mikrostruktura po 3. cyklu                Obr. 6 Mikrostruktura po 5. cyklu          

 

 

Obr. 7 Mikrostruktura po 8. cyklu          
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Jak lze pozorovat s rostoucím počtem cyklu se podíl lamelárního perlitu sniţuje a 

mnoţství lobulárního cementitu se zvyšuje. Na obr. 8 – 11 se nachází mikrostruktura po 

jednotlivých cyklech tepelného zpracování (810°C/6 minut s následným kalením v solné 

lázni) [4] . 

 

                                   

        Obr. 8 -  po 1. cyklu (roztříštěný cementit)                   Obr. 9 – po 3.cyklu  

  (vznik kuliček podél osy lamel)

  

                                          

       Obr. 10 – po 5. cyklu                                       Obr. 11 – po 8. cyklu   

 

Průběhy příslušných mechanických vlastností jednotlivých tepelných cyklů jsou 

zobrazeny na obr. 12. 

 

Obr. 12 Mechanické vlastnosti u jednotlivých tepelných cyklů [4] 
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Experiment prokázal, ţe po 8 cyklech tepelného zpracování obsahuje mikrostruktura 

většinou cementitické částice ve velmi jemném feritu matice (zrnitost 7μm) v kombinaci 

s výbornými pevnostními a taţnými vlastnosti. 

Naproti tomu se autoři [5] věnovali problematice vývoje mechanických vlastností 

v konstrukčních ocelích, které byly podrobeny vysokým teplotám (například pro účely 

konstrukcí určené v protipoţárních aplikacích). Experiment byl sloţen ze 2 typů ocelí, které 

byly označeny R, F. Chemické sloţení je uvedeno v tabulce. 1. 

 

Tabulka. 1 Chemické sloţení ocelí 

  

Následný metalografický rozbor ukázal typickou feritickou strukturu s obsahem perlitu,  

coţ je podmíněno nízkým obsahem C v oceli (obr. 13, 14). 

 

                    

Obr. 13 Mikrostruktura oceli                              Obr. 14 Mikrostruktura feriticko –  

                  perlitické oceli  

 

Na obr. 15 je zobrazena mikrostruktura spáleného vzorku F v blízkosti jeho povrchu. 

Černé skvrny byly způsobeny oxidací ţeleza a lehkým oduhličením kolem této oblasti. 

Nicméně během experimentu nebyly zjištěny ţádné strukturní změny vlivem vysokých teplot, 

coţ dokazuje i mikrostruktura (obr. 16.). 
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Obr. 15 Mikrostruktura spáleného vzorku F              Obr. 16 Mikrostruktura bez strukturní  

  změny 

 

Výsledky provedené zkoušky vrubové houţevnatosti jsou zdokumentovány na obr. 17. 

Doporučený materiál má přechodovou teplotu - 75°C, materiály F1 a F2 mají přechodové 

teploty - 65°C,   - 50°C. 

 

  

Obr. 17 Výsledky zkoušky vrubové houţevnatosti [5] 

 

Reţim ţíhání konstrukčních ocelí spočíval v ohřevu na 700°C po dobu cca 10 hodin (tj. 

simulace podmínek při poţáru). Škodlivé mechanické účinky těchto podmínek jsou spojeny 

s tepelně – aktivním šířením intersticiálních prvků, jako jsou C, N a především kyslík, který 

ovlivňuje dislokace. V důsledku těchto „poţárových teplot“  došlo k mírnému sníţení 

pevnostních vlastností. Vysoký obsah kyslíku v oceli hrál zásadní roli, jakoţto intersticiální 

prvek. Experiment sice ukázal významné poškození oceli, avšak nikoliv kritické, a proto 

mohou být tyto oceli opětovně pouţity jako konstrukční materiál. Důvodem je zejména to, ţe 

její mechanické vlastnosti po poţáru splňují minimální poţadavky příslušných norem [5].  
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3.  ZKUŠEBNÍ METODY 

 

3.1 ZKOUŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ 

 

Jeden ze základních podkladů pro pevností výpočet a konstrukci strojních dílců  je 

soubor napěťových a deformačně materiálových charakteristik, které označujeme jako 

mechanické vlastnosti. 

Mechanické vlastnosti umoţňují kvantitativně hodnotit chování materiálů za působení 

vnějších sil a popřípadě i dalších vlivů a volit pro daný účel materiál s optimálními 

technickými a ekonomickými parametry. 

Některé z mechanických vlastností je moţno vyjádřit jednoduchými vztahy a mají 

fyzikální význam. Lze je přepočítat na jiný rozměr nebo tvar tělesa a přímo pouţít pro 

pevnostní výpočet (např. pevnosti, meze kluzu). Jiné vystihují chování materiálu jen za 

určitých sloţitých podmínek a nelze je převádět na jiná zkušební tělesa (např. vrubová 

houţevnatost) [1]. 

 

Rozdělení mechanických zkoušek 

Mechanické zkoušky se mohou dělit podle: 

- charakteru zatěţování ( statické a dynamické zkoušky), 

- zjišťované vlastnosti či souboru vlastností (zkoušky pevnostních vlastností, tvrdosti, 

únavy apod.), 

- druhu namáhání (při tlaku, tahu, ohybu apod.), 

- teploty a prostředí. 

 

Základní mechanické zkoušky, včetně zkušebních těles a způsobu vyhodnocování 

výsledků, jsou normovány, coţ zabezpečuje jejich reprodukovatelnost a porovnatelnost 

výsledků z různých zkušeben. Většina zkoušek se provádí při teplotě místnosti. Materiály pro 

práci za jiných teplot se zkoušejí i při těchto teplotách [1]. 

 

Odebírání vzorků 

Běţně vyrobené materiály nejsou homogenní a izotropní, proto výsledky zkoušek závisí 

i na místě a způsobu odběru vzorku [1]. 
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3.1.1  STATICKÉ MECHANICKÉ ZKOUŠKY  

Statickými zkouškami se hodnotí chování materiálu za působení stálých nebo pomalu 

spojitě se měnících sil. Zkušební těleso se zatěţuje zpravidla jen jednou, a to aţ do porušení. 

Podle druhu namáhání jde o zkoušku tahem, tlakem, ohybem, krutem nebo střihem [1]. 

 

3.1.2  ZKOUŠKA TAHEM ZA POKOJOVÉ TEPLOTY ČSN EN ISO 6892 – 1 

 

Zkouška tahem patří k základním mechanickým zkouškám.  Zkušební těleso (obr. 18) 

jednoduchého tvaru (nejčastěji tyč kruhového nebo čtyřhranného průřezu) se ve zkušebním 

stroji natahuje předepsanou rychlostí zpravidla aţ do porušení viz. obr. 19. Zjišťují se přitom 

napěťové a deformační charakteristiky, kterými jsou pevnost v tahu, mez kluzu, taţnost a 

kontrakce. Kromě těchto základních mechanických vlastností lze z hodnot získaných během 

zkoušky stanovit téţ modul pruţnosti, mez úměrnosti a smluvní mez pruţnosti [6, 7]. 

Výsledkem tahové zkoušky je diagram zkoušky tahem s fázemi a parametry, které jsou 

dokumentovány na obr. 20 [8]. 

 

 

Obr. 18  Zkušební tělesa tvořená neobrobenou části výrobku [6] : 

 

kde  L0 – počáteční měřená délka, S0 – počáteční průřezová plocha 

 

Obr. 19 Obrobené zkušební těleso pravoúhlého průřezu před zkouškou [6]: 

 

kde  S0 – počáteční průřezová plocha zkoušené délky 
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a0 – počáteční tloušťka plochého zkušebního tělesa  

b0 – počáteční šířka zkoušené délky plochého zkušebního tělesa 

L0 – počáteční měřená délka, Lc – zkoušená délka 

Lt – celková délka zkušebního tělesa, 1 – upnuté konce 

 

 

Obr. 20 Příklad tahového diagramu z tahové zkoušky [8]  

 

kde  E – modul pruţnosti v tahu 

σu - mez úměrnosti 

Reh - horní mez kluzu, Rel - spodní mez kluzu 

Rr - smluvní mez kluzu určena z trvalé deformace 

Rp - smluvní mez kluzu určena z celkové deformace 

Rt - smluvní mez kluzu určena z celkové deformace 

Rm - mez pevnosti v tahu 

Agt - celkové poměrné prodlouţení na mezi pevnosti 

At - taţnost, Energie- plocha pod křivkou je úměrná práci potřebné k přetrţeni vzorku 

 

3.2  STATICKÉ ZKOUŠKY TVRDOSTI 

 

Zkoušky zaloţené na zjišťování tvrdosti patří k nejvíce vyuţívaným zkouškám spolu 

s tahovými testy. Vtisk se vytváří pozvolným vtlačováním příslušného vnikajícího tělíska 

(kulička, jehlan, kuţel) plynule se zvětšující silou kolmo do zkoušeného povrchu. Základními 

zkouškami jsou zkoušky podle Brinella, Rockwella a Vickerse [1, 7]. 

 

 



 12   

3.2.1 ZKOUŠKA TVRDOSTI PODLE VICKERSE  ČSN EN ISO 6507 – 1 

 

Nejen zkoušky tahem jsou důleţité pro sledování mechanických vlastností profilových 

tyčí, ale také jsou důleţité zkoušky tvrdosti pro stanovení optimálního reţimu daného 

materiálu. 

Zkouška tvrdosti podle Vickerse je nejpřesnější metodou, která se pouţívá pro 

stanovení tvrdosti oceli a ostatních kovů. Na rozdíl od zkoušky tvrdosti podle Brinella není 

hodnota tvrdosti závislá na velikosti zatíţení. Další výhodou této metody je, ţe se můţe pouţít 

jak pro kalenou ocel, tak i pro zkoušení oceli ve stavu ţíhaném, jakoţ i pro zkoušení tvrdosti 

různých druhů neţelezných kovů [9]. 

Vnikající diamantové těleso ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu se čtvercovou 

základnou, s předepsaným vrcholovým úhlem mezi protilehlými stranami, se zatlačuje do 

povrchu zkušebního tělesa a následně se měří délka úhlopříčky vtisku, který v povrchu 

zůstane po odlehčení zkušebního zatíţení viz. obr. 21 [9]. 

 

Obr. 21 Vnikající diamantové těleso [9] 

 

kde  α – vrcholový úhel protilehlých stran vnikajícího tělesa o tvaru jehlanu (136°) 

 F – zkušební zatíţení v newtonech (N) 

 d1, d2 – úhlopříčky v  mm  

 

Zkoušku tvrdosti podle Vickerse pouţili při svém experimentu i autoři [10], kteří 

pomocí ní hodnotili i jakost vybraných druhů ocelí, respektive vliv tepelného zpracování.  

Hlavním cílem tohoto experimentu bylo ověření vlivu napětí pomocí napájecích zdrojů 

napětí, ve vzorcích z uhlíkové oceli. Jako experimentální materiály byly zvoleny AlSi 1020 a 

AlSi 52100, které jsou dobře známé oceli s uplatněním v mnoha oblastech strojírenství. Obě 

oceli byly tepelně zpracovány v reţimu 750°C/150min. Na jednom ze vzorků bylo aplikováno 
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napětí pomocí elektrického zdroje (30 V-20A). Po 150 minutách v peci byly vzorky kaleny do 

vody. Vzorky AlSi 1020 a AlSi 52100 byly taktéţ podrobeny dalším reţimům tepelného 

zpracování (při vyšších teplotách, a to 950°C pod dobu 150 minut a dále při 1050°C při 

dobách 30 a 180 minutách s následným zakalením do vody). Výsledky získané při vyšších 

teplotách byly porovnávány s výsledky při teplotě 750°C. Mikrostruktura byla sledována 

pomocí optického mikroskopu. Při zkoušce mikrotvrdosti bylo aplikováno zatíţení 20 N, kdy 

kaţdý vzorek obsahoval 5 vtisků a poté byla vypočtena směrodatná odchylka [10]. 

Po vyhodnocení bylo zřejmé, ţe mikrostrukturní změny byly v aplikovaném zpracování 

značné, jak je uvedeno v detailnějším rozboru. 

Výchozí  struktura vzorku AlSi 1020  obsahovala 40% objemového podílu perlitu. 

Výsledky tepelného zpracování ukázaly zlepšení  mikrotvrdosti. Mikrostruktura výchozího 

vzorku se shodovala s mikrostrukturou po tepelném zpracování  viz. obr. 22, 23 [10]. 

 

                               

Obr. 22 Mikrostruktura AlSi 1020                           Obr. 23 AlSi 1020 po tepelném zpracování  

 

Mikrotvrdost se zdvojnásobila u vzorku, kde bylo pouţito reţimu (750°C, 150minut) 

viz. obr. 24. Tento vzorek obsahoval větší zastoupení martenzitu, neţ se očekávalo. 

 

 

Obr. 24 - 750°C, 150 minut  
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U materiálu AlSi 52100 se mikrotvrdost zdvojnásobila pouţitím elektrického zdroje. 

Oba testované materiály AlSi 1020 a AlSi 52100 měly mikrotvrdost při 950°C po dobu 150 

minut shodnou jako při 750°C. Po reţimu 750°C byla mikrotvrdost vyšší neţ při 1050°C po 

dobu 30 a 180 minut, coţ bylo zapříčiněno ochuzením objemu materiálu o uhlík [10]. 

 

3.3  ZKOUŠKA RÁZEM V OHYBU 

Ze všech rázových zkoušek je tato zkouška nejvýznamnější. Kromě zkoušky tvrdosti a 

zkoušky tahem se provádí zkoušení a přejímání ocelí velmi často rázovou zkouškou 

vrubovou. Touto zkouškou se zajistí vrubová houţevnatost oceli, která je dalším měřítkem 

houţevnatosti oceli. Rázovou vrubovou zkouškou se stanoví houţevnatost zkoušeného 

materiálu při namáhání velmi nepříznivém, tj. při nárazovém namáhání a pouţití zkušebních 

tyčí opatřených vrubem [11]. 

Při zkoušce rázem v ohybu dochází k přeraţení zkušební tyče jedním rázem 

kyvadlového kladiva a přitom se určí práce, která se spotřebovala. Spotřebovaná práce je 

vztaţená na průřez tyče v místě přeraţení a tím se vyjadřuje houţevnatost materiálu. Tato 

zkouška se nejčastěji vyuţívá u oceli. Jelikoţ má většina oceli vysokou houţevnatost, díky 

tomu by se zkušební tyč nepřerazila, pouze plasticky deformovala, proto se tyče opatřují 

vrubem. Čím je vrub ostřejší, tím je zkouška přísnější. Zkušební tyče jsou při vykonávání 

zkoušky uloţeny na dvou podporách. Zkušební tyče pro Charpyho zkoušku vyuţívají U-

vrubu, V-vrubu. Tvar i rozměry a také podmínky dané zkoušky jsou normovány. Změřená 

nárazová práce K se označuje podle uţitého vrubu jako KU nebo KV. Tato práce se zjišťuje 

na Charpyho kladivu viz. obr. 25.  [1, 11].   

 

Obr. 25 Schéma Charpyho kladiva 

a) schéma Charpyho kladiva: 1 – rám, 2 – zkušební tyč, 3 – kyvadlové kladivo, 3a – tvar břitu    

    kladiva, 4 – vlečná ručka, 5 – stupnice;  

b) údaje pro výpočet nárazové práce: G –hmotnost kladiva a části ramena; r – poloměr dráhy      

    břitu. 
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Jak jiţ bylo uvedeno, zkoušky rázem v ohybu se provádějí na různých typech oceli, 

zejména se tato metoda také vyuţívá, např. pro testování vysoce pevnostních ocelí, u kterých 

můţe dojít k radiálním trhlinám. Práce [12] je věnována studiu oceli s označením X42Cr13 po 

provedeném kalení a popouštění. Testované vzorky byly o rozměrech 110x24x12mm. 

Některé testované vzorky byly vystaveny únavovým podmínkám. Obr. 26 ukazuje, ţe 

výsledky lomové houţevnatosti u oceli s únavovými trhlinami jsou niţší, neţ u oceli s ostrými 

zářezy. Studie ukázala, ţe vzorky s ostrými zářezy měly 3x vyšší hodnoty vrubové 

houţevnatosti neţ vzorky, které byly opatřeny trhlinami [12].  

 

Obr. 26 Výsledky vrubové houţevnatosti [12] 

 

Testování vrubové houţevnatosti se ale neprovádí jen u konstrukčních ocelí, které jsou 

obsahem této diplomové práce, ale také u jiných typů ocelí. Kupříkladu Molinari aj. [13] se 

zaměřili na charakteristiky vrubové houţevnatosti u vysoce porézních ocelí. Pouţili ke svému 

experimentu ocel v systému Fe - Mo - C, která má vysokou pevnost díky pouţité technologii 

přípravy (prášková metalurgie). Cílem této studie bylo zjistit kombinaci matrice síly a zářezu 

na lomové chování materiálu [13]. Testovanými materiály byly slitiny Mo (sloţení Fe-Mo 

1,5%, MSP 3,5 Mo (sloţení Fe-3,5%) a dále přírodní grafit, který byl tvořen ze 3 materiálů 

Fe-Mo- 1,5% 0,3% C (označení 3), Fe-Mo- 1,5% 0,7% C (označení 7), Fe-Mo- 3,5% 1% C 

(označení 10). U těchto vzorků proběhlo nejdříve slinování  ve vakuu při 1270°C po dobu 120 

minut. Následně byly některé vzorky podrobeny tepelnému zpracování. Vzorky označené 3 a 

7 byly tepelně zpracovány při 860°C po dobu 45 minut. Vzorek s označením 10 byl 

zpracován při teplotě 920°C, kalen v oleji a následně popouštěn při 400°C po dobu 60 minut. 

Vzorky byly opatřeny U-zářezem, kdy poloměr vrubu  byl 2 a 0,17mm. Na obr. 27  je 

znázorněn graf nárazového zatíţení u vzorku s označením 3.  
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Obr. 27 Průběh nárazové práce, vzorek 3 [13] 

 

Experimentem bylo zjištěno, ţe zvolený poloměr vrubu 0,17 mm měl stejnou vrubovou  

houţevnatost jako vzorky, které byly opatřeny trhlinou. 

        Naproti tomu Strnadel [14] se zabýval problematikou vrubové houţevnatosti u oceli 

s perlitickou strukturou a malým mnoţstvím feritu ( pouţívá se při výrobě ţelezničních kol ). 

Tato ocel můţe vykazovat přiměřenou pevnost a odolnost proti opotřebení, ale zároveň bývá 

málo tvárná a naopak houţevnatá. Testovaná ocel byla zpracována autenitizačním způsobem, 

na teplotu 850°C s vodním chlazením a temperováním při 520°C. Konečná mikrostruktura 

byla směsí lamelárního perlitu s malým mnoţstvím feritu (obr. 28). 

         

      

Obr. 28 Mikrostruktura feritu a perlitu  [14] 

 

Na mikrostruktuře byla zřetelná jen nevýrazná textura. Celkem 26 ks vzorků se 

standardním vrubem bylo testováno na Charpyho kladivu. U vzorku s označením CT došlo ke 

štěpení materiálu a tímto následně dojde k vytvoření trhliny. První štěpení bylo spojeno 

s přítomností a vlivem vměstků (obr. 29).  
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Obr. 29 Štěpení vlivem vměstků [14] 

 

Na obr. 30 je graficky znázorněn vztah mezi vrubovou houţevnatostí  a nárazovou prací  oceli 

při pokojové teplotě. Vrubová houţevnatost roste velmi pomalu. 

 

Obr. 30 Vztah mezi lomovou houţevnatostí a nárazovou prací  oceli při pokojové teplotě [14] 

 

Cílem tohoto experimentu bylo získat statistický rozptyl lomové houţevnatosti a 

nárazové práce oceli, které budou uţitečné pro přesnější výpočet spolehlivosti ţelezničních 

kol vyrobených z této oceli [14]. 

 

Nicméně, jak prokazuje řada experimentálních prací, lze velmi efektivně posuzovat 

vlastnosti daného typu oceli nejen pomocí mechanických či jiných zkoušek, ale taktéţ 

například i s vyuţitím numerického modelování. Výpočetní software většinou umoţňuje na 

základě vloţených vstupních parametrů (chemické sloţení, velikost zrna, fázové sloţení, atd.) 

predikovat výslednou strukturu, respektive finální vlastnosti zpracovávaného materiálu. 
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Přesnost těchto analýz je odvislá, mimo jiné, od přesnosti zadaných vstupních parametrů. 

Přestoţe jsou zejména v poslední době stále více uplatňovány numerické simulace i v oblasti 

tepelného zpracování, je vhodné zpřesňovat tyto výpočty ještě daty získanými 

z experimentálně provedených testů. Touto verifikací zpětnou vazbou z praktických 

experimentů pak dochází ke zpřesňování pouţitých výpočtů i pro výpočty následné.    

Mezi dostupným software, jenţ je vyuţíván na katedře tváření, figuruje taktéţ i 

software TT Steel 2.1, nebo Forge 2009. Oba zmíněné programy umoţňují stanovit hodnoty 

přechodových teplot v závislosti na chemickém sloţení, velikosti výchozího zrna. Kromě toho 

také umoţňují určit některé charakteristiky mechanických vlastností, včetně fázového sloţení 

výsledného stavu po tepelném zpracování. Tyto software jsou dále modifikovatelné, to 

znamená, ţe lze definovat své vlastní vstupy zjištěné například z prakticky provedených 

experimentů a na základě toho zpřesňovat veličiny vypočtených ukazatelů, například při 

následném zpracování. [například manual Forge, nebo TTSteel] 

 

4. SIMULAČNÍ  PROGRAM  TTSteel 2.1  

 

Jak jiţ bylo uvedeno, jedním ze software určeného k výpočtu mechanických vlastností 

ocelí po jejich tepelném zpracování (kalení, popouštění/ţíhání) je program TT Steel. Tento 

program dokáţe na základě chemického sloţení a vlastností počáteční (většinou austenitické) 

struktury, které se zadávají jako vstupní data, zkonstruovat ARA diagram pro uhlíkové, 

konstrukční, mikrolegované či nástrojové legované oceli, příklad je uveden na obr. 31 [8, 15]. 

 

Hybridní izotermický rozpadový diagram je dále pouţit pro simulaci anizotermické 

transformace oceli podle předem definované anizotermické ochlazovací křivky, obr. 32. 

Program provede nejprve rozdělení ochlazovací křivky na úseky s konstantní rychlostí 

ochlazování a pro tyto úseky určí podíly sekundární rozpadové struktury feritu, perlitu, 

bainitu nebo martenzitu [15].  
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Obr. 31 List v programu TTSteel - ARA diagram pro daný typ oceli [15] 

 

 

 

 

Obr. 32 List v programu TTSteel pro definování ochlazovacích křivek [15] 

 

- IRA izotermický rozpadový diagram – rozpad probíhá během časové prodlevy při    

                                                                 konstantní teplotě 

- ARA anizotermický rozpadový diagram – rozpad probíhá při konstantní rychlosti  

                                                                      ochlazování 

 

V dalším postupu následuje výpočet tvrdosti HV, na základě které se spočítá pevnost 

Rm a tvrdost v ostatních fázích. Mez kluzu Re je počítána speciálním algoritmem. Výpočtová 

simulace rozpadu austenitu na sekundární strukturu můţe být dále doplněna o popouštění, 

které v závislosti na podmínkách určuje konečné mechanické vlastnosti oceli. Kromě 

základního studia klasického rozpadu rekrystalizovaného austenitu umoţňuje program 
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TTSteel také studium rozpadu deformovaného austenitu při termomechanickém zpracování 

tvářených výrobků. 

Tento program je také doplněn o modul pro výpočet ochlazovacích křivek pro 

standardní  2D – tělesa (tyče kruhového nebo obdélníkového průřezu, válec, prstenec, trubka). 

Program TT Steel umoţňuje ale i načtení vlastních obecných 2D – těles, včetně teplotních 

polí vypočítaných  pomocí  některých  programů  zaloţených na MKP (Metoda konečných 

prvků). 

Výsledné mechanické vlastnosti oceli lze získat buď pouze pro jednu vybranou 

ochlazovací křivku s případným následným popuštěním/ţíháním nebo ve formě vrstevnic 

rozloţení mechanických vlastností po průřezu 2D – tělesa nebo jako grafy průběhu 

mechanických vlastností pod povrchem tělesa. 

Program je tedy určen k simulaci klasického tepelného zpracování, případně 

termomechanického zpracování z dotvářecích teplot ocelových výrobků z: 

 

 uhlíkových a konstrukčních legovaných ocelí s obsahem uhlíku od 0,08 % do 0,5 % a 

s celkovým obsahem legujících prvků do 10 %, 

 nástrojových ocelí s obsahem uhlíku od 0,5 % do 1,8 % a s celkovým obsahem legujících 

prvků do 5% pro obsah uhlíku menší neţ 1,2 % nebo s celkovým obsahem legujících 

prvků do 3% pro obsah uhlíku větší neţ 1,2 %, 

 mikrolegovaných ocelí s obsahem uhlíku od 0,05 % do 0,4 %, přičemţ součet legur 

Nb + Ti musí být větší neţ 0. 

 

U konstrukčních ocelí třídy 11 obvyklých jakostí se zaručuje maximální obsah uhlíku. 

Protoţe není omezena jeho spodní hranice a dodávají se převáţně jako neuklidněné, 

nedoporučuje se pouţívat na zušlechťování, cementování a povrchové kalení. Nelegovaná 

konstrukční jemnozrnná jakostní ocel je vhodná ke svařování. Finální produkty těchto ocelí, 

určených pro výrobu profilů, mohou být mostní a jiné svařované konstrukce, ohýbané profily, 

svařované konstrukce z dutých profilů a součásti strojů, automobilů, motocyklů a jízdních 

kol. Součásti tepelných energetických zařízení jako jsou například výměníky tepla a součásti 

tlakových nádob vyrobených z tyčí [1, 16]. 
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5.  SVAŘITELNÉ KONSTRUKČNÍ OCELI S VYŠŠÍ MEZI KLUZU 

 

Svařitelné konstrukční oceli svým objemem výroby zaujímají přední místo ve výrobě 

konstrukčních materiálů. Většina moderních konstrukcí je navrhována vzhledem k mezi kluzu 

pouţité oceli, taktéţ se přihlíţí k mechanickým vlastnostem, především vrubové 

houţevnatosti. Důleţité jsou i únavové vlastnosti, tvařitelnost za studena a odolnost oceli proti 

atmosférické korozi. Tepelné zpracování se provádí buď přímo řízeným ochlazováním 

z doválcovacích teplot, nebo normalizačním ţíháním a popouštěním, anebo zušlechťováním. 

Tepelné zpracování těchto ocelí provádí vţdy výrobce oceli. Podle struktury se svařitelné 

oceli s vyšší mezi kluzu dělí na: feriticko-perlitické, bainitické a oceli se strukturou 

popouštěného martenzitu [17]. 

 

FERITICKO – PERLITICKÉ SVAŘITELNÉ OCELI S VYŠŠÍ MEZI KLUZU 

 

Ke  zvyšování meze kluzu se u těchto ocelí vyuţívá: 

 

 

a)  Zpevnění tuhého roztoku ţeleza α, feritu  

 

Zpevnění tuhého roztoku můţeme dosáhnout přítomností jiných prvků v substitučních 

nebo intersticiálních polohách mříţky. Intersticiální prvky zvyšují mez kluzu, ale mají 

nepříznivý vliv na svařitelnost, proto se přidávají pouze v malém mnoţství. Nejvíce 

zpevňujícím prvkem je fosfor, který také ale sniţuje plastické vlastnosti, proto se přidává jen 

do ocelí se zvýšenou odolností vůči korozi [17]. 

 

 

b)  Zpevnění oceli zjemněním zrna 

 

Dochází k současnému zvýšení meze kluzu i vrubové houţevnatosti. V deformovaném 

stavu se jemné zrno v oceli dosáhne řízeným potlačením rekrystalizace austenitických zrn 

před přeměnou austenitu na ferit. Jednou z moţností jak toho dosáhnout, je například volba 

vhodných přísadových prvků. Jemné zrno lze dosáhnout řízením velikosti úběru a výše 

doválcovací teploty. Obecně platí, ţe se sniţující se doválcovaní teplotou se sniţuje i finální 

velikost zrna [17]. 
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c)   Precipitačního zpevnění 

 

Lze dosáhnout vyloučením karbidů a nitridů, především V, Nb a Ti ve feritu. Precipitací 

se zvyšuje mez kluzu a sniţuje vrubová houţevnatost oceli. Při ohřevu na teplotu tváření nebo 

normalizačního ţíhání jsou karbidy a nitridy částečně nebo úplně rozpuštěny v austenitu.  

Při ochlazování se vylučují nejprve v austenitu a po jeho přeměně na ferit pokračuje 

vylučování ve feritu. Ještě většího zvýšení meze kluzu se dosáhne při řízeném ochlazování 

z válcovacích teplot, kdy sníţením doválcovací teploty lze dosáhnout i jemnozrnnější 

struktury. 

 

Feriticko-perlitické svařitelné oceli s vyšší mezí kluzu se tepelně zpracovávají buď 

normalizačním ţíháním, nebo řízeným ochlazováním z doválcovacích teplot. Normalizační 

ţíhání se provádí v rozmezí teplot 900 aţ 950 °C s následujícím ochlazením na vzduchu,  

čímţ se méně zvýší hodnoty meze kluzu precipitací a zároveň se nedosáhne takového 

zjemnění zrna, jako v případě řízeného válcování a ochlazování. Nevýhodou řízeného 

válcování a ochlazování je potřeba náročného vybavení tratí. Vedle zařízení pro ochlazování 

z doválcovacích teplot musí být na trati i zařízení pro mezioperační ochlazování a hlavně 

zařízení pro měření a řízení teplot, velikosti úběrů a dalších hodnot. Při řízeném válcování a 

ochlazování je nutné kontrolovat: teplotu ohřevu před válcováním, velikost a počet úběrů, 

doválcovací teplotu, dobu mezi posledním úběrem a počátkem ochlazování, rychlost 

chladnutí při transformaci γ  α a v oblasti feritu [17]. 

Klasickým představitelem feriticko – perlitických ocelí je ocel 11523. Tato ocel se 

pouţívá především na mostní a jiné svařované konstrukce, na výrobu ohýbavých profilů a 

trubek, na svařované trubkové konstrukcí a součásti strojů, automobilů, motocyklů a jízdních 

kol [17]. 
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6.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

Praktická část diplomové práce byla zaměřena především na provedení numerických 

simulací v programu TT Steel, s následnou verifikací praktických výsledků sledovaného 

materiálu. 

Kromě toho je v této práci věnována pozornost chování mikrostruktury při jednotlivých 

teplotních reţimech a taktéţ je zde provedeno  vyhodnocení mechanických vlastností pomocí 

zkoušek pevnosti v tahu, zkoušky rázem v ohybu a zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse. 

 

 

6.1  OZNAČENÍ VZORKŮ OCELI S355K2 PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

 

Pro zjištění vlivu teploty a doby ţíhání na mechanické vlastnosti  profilových tyčí byly 

vzorky s jakostí S355K2 následně označeny (tabulka. 2). Jak je uvedeno níţe, aplikovány 

byly tři teplotní reţimy, přičemţ celkem se tepelné zpracování skládalo z 8 reţimů, kdy bylo 

jako ochlazovacího media vyuţito samovolného chlazení na vzduchu a 1 reţim pak spočíval 

v ochlazování ţíhaného vzorku v peci.  

 

Tabulka.  2  Označení vzorků s definicí teplotních reţimů zpracování  

 

Označení vzorku Teplota v peci Výdrţ na teplotě v 

peci 

Způsob ochlazování 

Vzorek 0 bez tepelného zpracování 

Vzorek 1 880°C 20 minut vzduch 

Vzorek 2 880°C 30 minut vzduch 

Vzorek 3 900°C 10 minut vzduch 

Vzorek 4 900°C 20 minut vzduch 

Vzorek 5 900°C 30 minut vzduch 

Vzorek 6 900°C 40 minut vzduch 

Vzorek 7 920°C 30 minut vzduch 

Vzorek 8 920°C 20 minut vzduch 

Vzorek 10 900°C 20 minut pec 

 

 

6.2 STANOVENÍ TEORETICKÝCH TEPLOT 

Výpočet teoretické teploty přeměny byl proveden za účelem stanovení teploty tepelného 

zpracování a moţnosti její optimalizace. Celý výpočet teploty Ac3 byl proveden v programu 

Forge [18] s vyuţitím konkrétního chemického sloţení experimentálně pouţité oceli 11523 tj. 

S355K2 (tabulka. 3). Kromě této hodnoty byly zjištěny i další údaje a sice: 

Ac3=   845,18°C , A1= 715°C, BS= 585,1°C, BF= 555,8°C, MS= 458,8°C 
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     Tabulka. 3 Chemické sloţení oceli 11523 

C Mn Si P S Al Nb Ni Cr Cu N 

0,11 1,34 0,211 0,011 0,006 0,035 0,03 0,03 0,04 0,09 0,0052 

 

 

6.3  SIMULACE V PROGRAMU TT STEEL 

Simulace v programu TT Steel byla prováděna na VŠB – TU Ostrava. Bohuţel, 

program nenabízel vloţení chemického sloţení prvků P, S, Cu, proto všechny výpočty a 

simulace byly provedeny bez obsahu těchto prvků. Z tohoto důvodu je nutno uvaţovat 

výpočet za výsledek, který je, díky zmíněným omezením, spíše informativní. Simulace byla 

zaměřena na získání ARA diagramu pro dané tepelné zpracování experimentálně vyuţívané 

oceli 11523. Finální ARA diagram je přiloţen na obr. 33. Konkrétní simulace vyuţívala 

skutečné experimentálně podloţené průběhy ochlazovacích křivek při výchozí teplotě 900°C  

(obr. 34). Na obr. 35 je dokumentován ARA diagram platný pro kalení uvedené oceli při 

výchozí teplotě 900°C. 
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Obr. 33 ARA diagram – chemické sloţení oceli 11523 
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Ochlazovací křivka při výchozí teplotě 900°C
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Obr. 34 Ochlazovací křivka při výchozí teplotě 900°C 

 

 

 

 

 

Obr. 35 ARA diagram kalení při výchozí teplotě 900°C 
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Mezi jinými byl vyuţit Program TT Steel taktéţ pro zjištění rozloţení teplot v daném  čase 

ochlazování (obr. 36).  

 

 

Obr. 36 Rozloţení teplot v materiálu po ochlazování – 2500s 

 

Pomocí software se rovněţ stanovovaly strukturní podíly po průřezu tělesa, kdy v této 

diplomové práci se vţdy jedná o obdélníkovou tyč o rozměrech 120 x 120 x 11mm. Výsledky 

strukturního podílu jsou zobrazeny na obr. 37 a 38. Kromě strukturního podílu dokáţe TT 

Steel také zobrazit základní mechanické vlastnosti po průřezu materiálu, jedná se tvrdost po 

kalení, mez kluzu po kalení a rovněţ pevnost po kalení, obr. 39, 40, 41. 

 

 

 

Obr. 37 Strukturní podíl feritu 

 

 

 

Obr. 38 Strukturní podíl perlitu 
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Obr. 39 Tvrdost po kalení 

 

 

 

Obr. 40 Mez kluzu po kalení 

 

 

 

Obr. 41 Mez pevnosti po kalení 

 

Kromě zobrazení mechanických vlastností po průřezu materiálu dokáţe software 

simulovat mechanické vlastnosti pod povrchem materiálu. Jedná se o grafické znázornění 

průběhu tvrdosti HV, průběhu pevnosti a také průběhu meze kluzu. Grafy jsou uvedeny na 

obr. 42, 43 a 44. 
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Průběh tvrdosti HV
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Obr. 42 Průběh tvrdosti HV  

 

 

Průběh meze pevnosti
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Obr. 43 Průběh pevnosti  
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Průběh meze kluzu
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Obr. 44 Průběh meze kluzu  

 

 

Výhodou simulačního programu TT Steel je to, ţe dokáţe před samotným zpracováním 

dané oceli přibliţně nasimulovat oblasti fázových přeměn. Pomocí programu lze dále 

vyhodnotit ochlazovací křivky nejen na povrchu daného tělesa, ale také pod jeho povrchem. 

Mezi výhody tohoto programu patří také to, ţe umí pracovat i s různými reţimy ochlazování. 

V neposlední řadě vyhodnocuje dosaţené tvrdosti apod. Díky uvedeným moţnostem lze 

vyuţít tento software k optimalizaci tepelného zpracování, aniţ by k němu muselo fyzicky 

dojít, coţ s sebou přináší velké moţnosti úspor, nejen ekonomických prostředků. 

 

6.4  MIKROSTRUKTURA VZORKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ 

 

Pro zjištění mikrostruktury se musí vzorek po vyleštění naleptat ve vhodném prostředku. 

Vzorky se leptaly v koncentrované kyselině dusičné (Nital). Získané mikrostruktury obr. 45 – 

54 byly pořízeny pomocí mikroskopu Olympus GX 51 s počítačovým programem Quick 

Photo Micro 2.3 slouţícím k okamţité tvorbě snímků s definovaným zvětšením.  
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Obr. 45  Vzorek 0 – bez tepelného zpracování    Obr. 46 Vzorek 1 - 880°C, 20 minut, vzduch 

 

 

Na vzorku bez tepelného zpracování se vyskytuje strukturní textura. Tuto řádkovitou 

strukturu nelze zcela odstranit při ţádném reţimu tepelného zpracování, z tohoto důvodu se 

řádkovitost  vyskytovala po všech aplikovaných reţimech. Kaţdý z pouţitých reţimů však 

znamenal jistou změnu dané mikrostruktury, včetně ovlivnění zmiňované řádkovitosti. 

 

 

      
 

Obr. 47 Vzorek 2 - 880°C, 30 minut, vzduch      Obr. 48 Vzorek 3 - 900°C, 10 minut, vzduch 

 

 

Jak je patrné ze snímků 47 resp. 48, zvýšená teplota spolu s niţší dobou výdrţe na dané 

teplotě neznamenala ţádné větší rozdíly mezi jednotlivými stavy. Rozdíl teplot se neprojevil 

ani na velikosti zrna ani nijak výrazně na změně morfologie řádkovitosti.  
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Obr. 49 Vzorek 4 - 900°C, 20 minut, vzduch      Obr. 50 Vzorek 5 - 900°C, 30 minut, vzduch 

 

 

 

      
 

Obr. 51 Vzorek 6 - 900°C, 40 minut, vzduch      Obr. 52 Vzorek 7 - 920°C, 30 minut, vzduch 

 

 

 

      
 

Obr. 53 Vzorek 8 - 920°C, 20 minut, vzduch       Obr. 54 Vzorek 10 - 900°C, 20 minut, pec 
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Dle obr. 54 lze soudit, ţe nejvyšší aplikovaná teplota způsobila jak mírný nárůst 

velikosti zrna, tak i kumulaci částic tvořících řádky. Velkým vlivem se ale na tomto jevu 

podílel způsob ochlazování, kdy v tomto případě ochlazování v peci znamenalo v podstatě 

delší výdrţ na zvýšených teplotách. Rozdíl je patrný například ve srovnání se snímkem 

předchozím, to znamená případem, kdy byl aplikován stejný reţim ohřevu i výdrţe na dané 

teplotě, nicméně ochlazení proběhlo na vzduchu.  

Strukturní textura je způsobena především nehomogenitou chemického sloţení a 

přítomností vměstků. Během tváření pak dochází k orientaci a redistribuci vměstků. Tvárné 

vměstky se zploští a protahují, spolu s netvárnými se rozloţí ve směru válcování nebo taţení. 

Vzniká tzv. vláknitá nebo řádkovitá struktura, kterou nelze odstranit tepelným zpracováním. 

Řádkovitá struktura vzniká i uspořádáním strukturních fází při tváření ocelí s vícefázovou 

strukturou. Ve tvářené oceli, obsahující zpravidla především sulfidy, se projevuje anizotropie 

vlastností, a to mezi hodnotami získanými v podélném a příčném směru nebo ve směru 

normálovém, např. napříč tloušťkou plechu. Tvárné vměstky, převáţně sulfidy manganu se 

během tváření deformují ve směru tváření  (obr. 55) [19, 20]. 

 

Obr. 55   Znázornění rozloţení sulfidů a lomů u zkoušek rázem v ohybu [19] 

 

Se stupněm podélného tváření se tento rozdíl v hodnotách plasticity ve směru podélném 

a příčném zvyšuje. Například při podélné tahové zkoušce se uplatňuje při tvorbě dutinek jen 

nejmenší příčný rozměr vměstku. Velmi nízké obsahy S (pod 0,008%) jsou tedy ţádoucí pro 

získání izotropních vlastností oceli,  neboť celková délka sulfidů je jiţ ve směru tváření malá 

[20].  
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Moţné vlivy na řádkovitost struktury: 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

     Obr. 56 - vzorek č. 0 (příčný průřezu)                         Obr. 57 - vzorek č. 0 (podélný průřez ) 

 

  

U vzorku č. 0 v příčném průřezu se vyskytuje pravidelná řádkovitá textura oproti 

průřezu podélném. V podélném průřezu jsou vzdálenosti textury větší. Toto je způsobeno 

s velkou pravděpodobností vlivem působícího napětí při tváření, tzn. majoritní deformace ve 

směru válcování způsobila protaţení vměstků ve směru hlavní deformace. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Obr. 58 - vzorek č. 10 (příčný průřez)                        Obr. 59 - vzorek č. 10 (podélný průřez) 

 

Přestoţe v předešlé sérii obrázků (45- 54) byly patrny drobné nuance, srovnáním obr. 59 

s obr. 57 je rozdíl mezi výchozím stavem a stavem po TZ markantní. Zatímco v případě stavu 

po válcování existují náznaky vertikálních řádků, v případě tepelně zpracovaného vzorku je 

situace zcela odlišná, namísto řádkovitosti jsou zde patrny shluky. Vzorek s označením 10.,  

který byl pomalu ochlazován v peci, byl tímto zpomaleným ochlazováním značně ovlivněn.  
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Moţné vlivy na řádkovitost struktury: 

 

1. tváření v oblasti dvoufázové struktury 

2. středová segregace 

3. vliv na vznik řádkovitosti můţe mít pomalé ochlazování po válcování za tepla 

 

Velikost feritického zrna dle ČSN 42 04 62 je znázorněna v tabulce. 4 [21]. 

  

Tabulka. 4 Velikost feritického zrna 

Označení 
vzorku 

Tepelné zpracování 
Velikost zrn - zastoupení [%] 

8 9 10 

0 bez tepelného zpracování 100     

1 880°C/20min - vzduch   75 25 

2 880°C/30min - vzduch   50 50 

3 900°C/10min - vzduch   100   

4 900°C/20min - vzduch   90 10 

5 900°C/30min - vzduch   85 15 

6 900°C/40min - vzduch   70 30 

7 920°C/30min - vzduch 5 75 20 

8 920°C/20min - vzduch   90 10 

10 900°C/20min - pec   100   

 

Vliv příměsí ve slitinách ţeleza na mechanické vlastnosti  

Uhlík – koncentrace C má vliv zejména na mechanické vlastnosti. S rostoucím 

obsahem C přibývá ve struktuře mnoţství perlitu, a tím se zvyšuje pevnost i tvrdost materiálu. 

Maximálních hodnot pevnosti a tvrdosti se dosahuje, je – li sloţení mírně nadeutektoidní, tzn. 

při obsahu C v rozmezích 0,8 aţ 1,1%. Při vyšším obsahu C se ve struktuře objevuje 

nadetektoidní cementit, coţ způsobí mírný pokles pevnosti a výrazné zhoršení houţevnatosti. 

Zvyšující se obsah C ovlivňuje také vlastnosti technologické, např. zhoršuje tvařitelnost za 

studena, zhoršuje svařitelnost, ale zlepšuje kalitelnost oceli [22]. 

Síra – je běţnou nečistotou ve všech slitinách ţeleza, která se do nich dostává hlavně 

z paliva a rud. Slučuje se ţelezem na sulfid FeS, který se ale v ţeleze v tuhém stavu 

nerozpouští. To způsobuje značně makroskopické odměšování síry v ingotech. Přítomnost 

S způsobuje zhoršení mechanických vlastností ( např. houţevnatosti, plasticity), tvařitelnosti 

oceli za tepla, svařitelnosti a odolnosti proti korozi. Obsah S lze eliminovat přísadou Mn, 

který tvoří se sírou sulfid MnS. Tento sulfid má vysoký bod tání, vyplouvá na povrch 

taveniny a z větší části přechází do strusky. Podle způsobu výroby obsahující oceli 0,01 – 
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0,07% S. Přítomnost S ve formě sulfidů příznivě ovlivňuje obrobitelnost – zvýšením 

lámavostí třísky. Proto se do tzv. automatových ocelí S někdy úmyslně přidává v mnoţství do 

0,03%, přičemţ se současně zvyšuje obsah Mn [22].  

Fosfor – je druhou nejběţnější nečistotou všech slitin Fe. Jeho obsah v ocelích závisí 

na způsobu výroby a surovinách a pohybuje se od 0,01 do 0,09%. Vliv P na vlastnosti oceli 

závisí na obsahu C. V ocelích s obsahem C nad 0,05% vyvolává křehkost feritu a zhoršuje 

houţevnatost a svařitelnost [22].  

Kyslík – má při výrobě slitin Fe svůj zvláštní význam. Pouţívá se ke zkujňování a je 

ho tedy ve slitině přebytek. Ten je rozpuštěn v tekuté oceli jako FeO a před odléváním je ho 

třeba vhodným způsobem odstranit. Nejjednodušší způsob je dezoxidace C, účinnější je však 

dezoxidace Mn a Si, popř. Al, Ti apod. Podle obsahu kyslíku se oceli dělí na uklidněné a 

neuklidněné. Vliv kyslíku na výsledné vlastnosti materiálu závisí především na tom, v jaké 

formě je přítomen. Pokud je rozpuštěn, projeví se jeho obsah zvýšením tvrdosti a křehkosti. 

Pokud je přítomen jako vměstky, záleţí na jejich tvaru, velikosti a rozloţení. V ţádné formě 

však není přítomnost kyslíku v oceli pozitivní [22]. 

Dusík – se dostává do slitin Fe z pecní atmosféry při výrobě. Rozpouští se ve feritu i 

v austenitu a tvoří intersticiální tuhý roztok. Z přesyceného tuhého roztoku se N vylučuje ve 

formě nitridů, které se přednostně tvoří po hranicích zrn (označováno jako stárnutí oceli). 

Stárnutí je provázeno zvýšením meze kluzu, meze pevnosti a tvrdosti, ovšem zhoršují se 

plastické vlastnosti. Náchylnost oceli ke stárnutí lze výrazně omezit přísadou prvků s větší 

afinitou k N neţ má Fe, např. Al, Ti, V. Dusík se také pouţívá jako úmyslná přísada a vyuţívá 

se jeho schopnosti stabilizovat austenit [22]. 

Vodík –  se ve slitinách Fe rozpouští jen v atomárním stavu a tvoří intersticiální tuhý 

roztok. Rozpustnost se sniţuje s teplotou. Vodík v atomárním stavu vniká do slitin Fe, 

zejména rozkladem vlhkosti při výrobě, při moření nebo galvanickém pokovování. V tuhém 

stavu se vodík odstraňuje dlouhodobým ţíháním při teplotách pod A1 [22]. 

Mangan – je součástí všech ocelí v mnoţství aţ do 1,65%. Jako dezoxidační přísada 

sniţuje obsah kyslíku a sniţuje obsah S. Rozpouští se ve feritu i v austenitu a tím zvyšuje 

mechanické vlastnosti, ale poněkud sniţuje taţnost [22] . 

Křemík – je účinnější dezoxidační přísada neţ Mn. Jeho obsah v uhlíkových ocelích 

obvykle nepřekročí 0,35%. S feritem i austenitem tvoří tuhý roztok, takţe je zpevňuje, ovšem 

v menší míře neţ Mn. S tím je však spojeno zhoršení houţevnatosti. Si můţe být přítomen 

také ve formě vměstků (oxidy, křemičitany) [22]. 
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6.5  VÝSLEDKY ZKOUŠKY TAHEM ZA POKOJOVÉ TEPLOTY 

 

Zkoušky tahem byly prováděny v laboratoři Arcelor Mittal na zkušebním zařízení 

Z600E Polar. Pro zkoušky tahem byl pouţit materiál  V120x120x11 mm s jakostí K55M a 

číslem tavby 19993K. Zkoušky byly provedeny na vzorcích před tepelným zpracováním, a 

taktéţ na vybraných vzorcích po tepelném zpracování, tabulka. 5. 

 

Tabulka. 5 Výsledky tahové zkoušky 

Označení vzorků 
E 

(GPa) 

Reh 

(MPa) 

Rp0,2 

(MPa) 

Rm 

(MPa) 

A 

(%) 

Agt 

(%) 
Reh/Rm Rp0,2/Rm 

A11 - bez tepelného 

zpracování 
185 418 405 515 31,9 15,8 0,81 0,79 

B33 - bez tepelného 

zpracování 
198 426 408 517 31,8 15,9 0,82 0,79 

č. 1 - 880°C, 

20minut, vzduch 
178 399 391 485 34,6 17,4 0,82 0,81 

č. 4 -  900°C, 20 

minut, vzduch 
209 402 371 481 34,4 17,4 0,84 0,77 

č. 8 - 920°C, 20 

minut, vzduch 
203 382 369 477 35,3 17,4 0,80 0,77 

č. 10 - 900°C, 

20minut, pec 
196 368 352 456 36,9 18,6 0,81 0,79 

 

Z výsledků tahových zkoušek je zřejmé, ţe tepelné zpracování nezpůsobilo zvýšení 

pevnosti v tahu Rm ani smluvní meze kluzu Rp0,2. U všech vzorků dochází k poklesu 

jednotlivých hodnot, jak se předpokládalo, došlo také k mírnému zlepšení taţnosti, která se 

nepatrně zvýšila u všech vzorků po tepelném zpracování. 

Grafické  výsledky pevnosti v tahu jednotlivých tahových diagramů jsou zobrazeny na 

obrázcích č. 60 – 65. 
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Obr. 60 vzorek A11 – bez tepelného zpracování 

 

 
Obr. 61 vzorek B33 – bez tepelného zpracování  

 

 
 

Obr. 62 vzorek 1 – 880°C, 20 minut, vzduch 
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Obr. 63 vzorek 4 – 900°C, 20 minut, vzduch 

 

 

 

 
 

Obr. 64 vzorek 8 – 920°C, 20 minut, vzduch 

 

 

 
 

Obr. 65 vzorek 10 – 900°C, 20 minut, pec 
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6.6  VÝSLEDKY ZKOUŠKY MIKROTVRDOSTI PODLE VICKERSE 

 

Zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse byla prováděna také na VŠB – TU Ostrava. 

Mikrotvrdost byla zjišťována u všech testovaných vzorků (tabulka. 6 - 9). Výsledky 

jednotlivých zkoušek tvrdosti byly taktéţ graficky zaznamenávány (obr. 66). 

 

Tabulka. 6 Výsledky zkoušky mikrotvrdosti 

bod vzdálenost 

Tvrdost  vzorku č. 0 

bez tepelného 

zpracování 

Tvrdost vzorku č. 1 

880°C, 20minut, 

vzduch 

Tvrdost vzorku č. 2 

880°C, 30 minut, 

vzduch 

1 0,2 175 HV 0,2 150 HV 0,2 144 HV 0,2 

2 1,2 189 HV 0,2 158 HV 0,2 151 HV 0,2 

3 2,2 174 HV 0,2 152 HV 0,2 151 HV 0,2 

4 3,2 164 HV 0,2 157 HV 0,2 155 HV 0,2 

5 4,2 184 HV 0,2 161 HV 0,2 164 HV 0,2 

6 5,2 184 HV 0,2 160 HV 0,2 157 HV 02 

7 6,2 171 HV 0,2 169 HV 0,2 153 HV 0,2 

8 7,2 175 HV 0,2 157 HV 0,2 161 HV 0,2 

9 8,2 167 HV 0,2 161 HV 0,2 155 HV 0,2 

10 9,2 166 HV 0,2 164 HV 0,2 157 HV 0,2 

 PRŮMĚR 174 HV 0,2 158 HV 0,2 154 HV 0,2 

 

Tabulka. 7 Výsledky zkoušky mikrotvrdosti 

bod vzdálenost 

Tvrdost  vzorku č. 3 

900°C, 10 minut, 

vzduch 

Tvrdost vzorku č. 4 

900°C, 20minut, 

vzduch 

Tvrdost vzorku č. 5 

900°C, 30 minut, 

vzduch 

1 0,2 155 HV 0,2 146 HV 0,2 137 HV 0,2 

2 1,2 161 HV 0,2 146 HV 0,2 145 HV 0,2 

3 2,2 153 HV 0,2 160 HV 0,2 142 HV 0,2 

4 3,2 152 HV 0,2 148 HV 0,2 152 HV 0,2 

5 4,2 152 HV 0,2 158 HV 0,2 155 HV 0,2 

6 5,2 155 HV 0,2 157 HV 0,2 143 HV 0,2 

7 6,2 152 HV 0,2 154 HV 0,2 159 HV 0,2 

8 7,2 151 HV 0,2 151 HV 0,2 147 HV 0,2 

9 8,2 148 HV 0,2 152 HV 0,2 153 HV 0,2 

10 9,2 151 HV 0,2 159 HV 0,2 144 HV 0,2 

 PRŮMĚR 153 HV 0,2 153 HV 0,2 147 HV 0,2 
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Tabulka. 8 Výsledky zkoušky mikrotvrdosti 

bod vzdálenost 

Tvrdost  vzorku č. 6 

900°C, 40 minut, 

vzduch 

Tvrdost vzorku č. 7 

920°C, 30minut, 

vzduch 

Tvrdost vzorku č. 8 

920°C, 20 minut, 

vzduch 

1 0,2 145 HV 0,2 135 HV 0,2 142 HV 0,2 

2 1,2 149 HV 0,2 144 HV 0,2 156 HV 0,2 

3 2,2 150 HV 0,2 146 HV 0,2 151 HV 0,2 

4 3,2 152 HV 0,2 152 HV 0,2 159 HV 0,2 

5 4,2 150 HV 0,2 153 HV 0,2 150 HV 0,2 

6 5,2 156 HV 0,2 159 HV 0,2 155 HV 0,2 

7 6,2 150 HV 0,2 157 HV 0,2 159 HV 0,2 

8 7,2 144 HV 0,2 150 HV 0,2 155 HV 0,2 

9 8,2 149 HV 0,2 139 HV 0,2 160 HV 0,2 

10 9,2 150 HV 0,2 169 HV 0,2 155 HV 0,2 

 PRŮMĚR 149 HV 0,2 150 HV 0,2 154 HV 0,2 

 

     Tabulka. 9 Výsledky zkoušky mikrotvrdosti 

bod vzdálenost 
Tvrdost  vzorku č. 10 

900°C, 2 minut, pec 

1 0,2 137 HV 0,2 

2 1,2 130 HV 0,2 

3 2,2 145 HV 0,2 

4 3,2 130 HV 0,2 

5 4,2 136 HV 0,2 

6 5,2 153 HV 0,2 

7 6,2 143 HV 0,2 

8 7,2 154 HV 0,2 

9 8,2 136 HV 0,2 

10 9,2 148 HV 0,2 

 PRŮMĚR 141 HV 0,2 
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Průměrná hodnota mikrotvrdosti
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vzorek č. 0 - bez tepelného zpracování vzorek č.1 - 880°C, 20 minut, vzduch

vzorek č. 2 - 880°C, 30 minut, vzduch vzorek č. 3 - 900°C, 10 minut, vzduch

vzorek č. 4 - 900°C, 20 minut, vzduch vzorek č. 5 - 900°C, 30 minut, vzduch

vzorek č. 6 - 900°C, 40 minut, vzcduch vzorek č. 7 - 920°C, 30 minut, vzduch

vzorek č. 8 - 920°C, 20 minut, vzduch vzorek č. 10 - 900°C, 20 minut, pec

 

Obr.  66 Grafický záznam výsledků zkoušky tvrdosti 

 

 

6.7   VÝSLEDKY ZKOUŠKY RÁZEM V OHYBU 

 

Zkoušky rázem v ohybu byly prováděny v laboratoři ArcelorMittal. Jednotlivé vzorky 

byly o rozměrech V120x120x11mm. 

Tloušťka zkušební tyče byla 8 mm, šířka zkušební tyče 10 mm a průřez tyče 0,8 cm
2
. 

Podpěry byly ve vzdálenosti 40 mm. Všechny zkušební vzorky byly opatřeny vrubem ve 

tvaru V. Výsledky nárazové práce a vrubové houţevnatosti jednotlivých reţimů tepelného 

zpracování jsou  uvedeny v tabulce. 10. 

 

 

Tabulka. 10 Výsledky zkoušky rázem v ohybu 

Číslo vzorku 
KV 

(J) 

KCV 

(J/cm
2
) 

T 

(°C) 

Tepelné 

zpracování 

vzorku 

0 270 338 - 20 
Bez tepelného 

zpracování 
0 255 319 - 20 

0 222 278 - 20 

1 292 365 - 20 
880°C, 20 minut, 

vzduch 
1 298 373 - 20 

1 293 366 - 20 
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Číslo vzorku 
KV 

(J) 

KCV 

(J/cm
2
) 

T 

(°C) 

Tepelné 

zpracování 

vzorku 

2 299 374 - 20 
880°C, 30 minut, 

vzduch 
2 299 374 - 20 

2 298 373 - 20 

3 282 353 - 20 
900°C, 10 minut, 

vzduch 
3 295 369 - 20 

3 262 328 - 20 

4 299 374 - 20 
900°C, 20 minut, 

vzduch 
4 276 345 - 20 

4 298 373 - 20 

5 270 338 - 20 
900°C, 30 minut, 

vzduch 
5 299 374 - 20 

5 290 363 - 20 

6 299 374 - 20 
900°C, 40 minut, 

vzduch 
6 299 374 - 20 

6 293 366 - 20 

7 272 340 - 20 
920°C, 30 minut, 

vzduch 
7 273 341 - 20 

7 299 374 - 20 

8 299 374 - 20 
920°C, 20 minut, 

vzduch 
8 299 374 - 20 

8 299 374 - 20 

10 270 338 - 20 
900°C, 20 minut, 

pec 
10 287 359 - 20 

10 292 365 - 20 

  

Průměrné hodnoty nárazové práce a vrubové houţevnatosti jsou zobrazeny v grafech, na obr. 

67 a 68. 
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Průměrná hodnota nárazové práce KV (J)
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vzorek č.2 - 880°C,30 minut,vzduch vzorek č.3 - 900°C,10 minut,vzduch

vzorek č.4 - 900°,20 minut,vzduch vzorek č.5 - 900°C,30minut,vzduch

vzorek č.6 - 900°C,40 minut,vzduch vzorek č.7 - 920°C,30 minut,vzduch

vzorek č.8 - 920°C,20 minut,vzduch vzorek č.10 - 900°C,20 minut,pec

 

Obr. 67 Průměrná hodnota nárazové práce u jednotlivých vzorků 
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vzorek č.6 - 900°C,40 minut,vzduch vzorek č.7 - 920°C,30 minut,vzduch

vzorek č.8 - 920°C,20 minut,vzduch vzorek č.10 - 900°C,20 minut,pec

 

Obr. 68 Průměrná hodnota vrubové houţevnatosti u jednotlivých vzorků 
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6.8  MAKROSTRUKTURA VZORKŮ A URČENÍ PODÍLU HOUŢEVNATÉHO 

LOMU 

 

Makrostruktura byla shodná u všech vzorků, které byly tepelně zpracovány (obr. 69). 

 

 

 
 

Obr. 69 Vzorek č. 1 – 880°C, 20 minut, vzduch 

 

URČENÍ PODÍLU HOUŢEVNATÉHO LOMU PODLE NORMY ČSN 42 0350         

- podle rozměrů středového lichoběţníka  

- porovnáním se stupnicí  

 

Po provedené zkoušce je oblast lomové plochy deformována v houţevnaté části lomu  

obr. 70. Středová část zůstává po zkoušce nedeformovaná a lze ji tedy většinou měřit jako 

plochu geometrického obrazce – lichoběţníka [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 70  Vzhled smíšeného lomu po zkoušce 
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kde  x1…….střední šířka lichoběţníka (mm) 

        x2…….střední výška lichoběţníka (mm) 

        SKL…….plocha křehkého lomu (mm
2
) 

        SL……plocha houţevnatého lomu (mm
2
) 

 

Určení podílu houţevnatého lomu lze provádět porovnáním se stupnicí podle obr. 71, 

přičemţ stoupající trend podílu houţevnatého lomu je zleva doprava.  

 

 

Obr. 71 Určení podílu houţevnatého lomu 

 

Po provedené komparaci lze konstatovat, ţe všechny testované vzorky měly na svých 

lomových plochách 100% podíl houţevnatého lomu. 
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ZÁVĚR 

 

 Vzorek č. 1 (880°C, 20 minut, vzduch) se jeví jako kompromis mezi dosaţenou Re a 

KV vzhledem k původním hodnotám bez tepelného zpracování. Nárůst hodnot KV z ø 250J 

na ø 290J není tak výrazný. Podstatnější je sniţující se Re z ø 460MPa na 391MPa, která je 

důleţitá při výpočtu max. zatíţení konstrukcí vyráběných z tohoto válcovaného profilu, kdy 

norma ČSN EN 10025 - 2: 2005 stanovuje min. Re 355MPa) [23]. Zlepšení taţnosti je jen 

v jednotkách %, nabízí se proto otázka, zda by bylo odůvodněné materiál po válcování 

tepelně zpracovávat. S tímto dodatečným tepelným zpracováním by docházelo nejen 

k poklesu mechanických hodnot (zejména pevnostních), ale taktéţ k nárůstu celé ekonomické 

stránky výrobního procesu.    

 Poţadavkům na mechanické charakteristiky oceli značky 11523 by nevyhověl vzorek  

č. 10 (900°C, 20 minut, pec). Důvodem je hlavně vysoký pokles pevnosti, kdy minimálně 

povolená hodnota Rm dle normy ČSN 41 15 23 je 470 MPa [24]. Poţadavkům mechanických 

hodnot oceli 11523 by nevyhověl také vzorek s označením č. 8. (920°C, 20 minut, vzduch), 

jehoţ hodnota Re ve výrazně blíţí k minimu stanovenému normou ČSN 41 15 23. 

Poţadavkům oceli značky S355K2 by sice vyhověly všechny vzorky, nicméně vzorek č.10 

(900°C, 20 minut, pec) se výrazně blíţí k minimu stanovenému pro pevnost dle normy ČSN 

EN 10025 - 2:2005 [24]. 

Na závěr lze shrnout, ţe dodaný materiál má jiţ po válcování takové vlastnosti, ţe by 

bylo neodůvodněné z hlediska změn mechanických vlastností jej dále tepelně zpracovávat. 

Z pohledu mikrostrukturního uspořádání je velikost zrna č. 8 dle normy ASTM u tepelně 

nezpracovaného vzorku (s označením 0) sice větší neţ u všech vzorků tepelně zpracovaných, 

ale pro účel pouţití – konstrukce, je maximálně dostačující. Vyšší hodnoty KV u tepelně 

zpracovaných vzorků velmi pravděpodobně souvisí právě s jemnějším zrnem č. 9 resp. 10, 

jejich nehomogenita, však můţe způsobovat niţší hodnoty Re a Rm. I z tohoto důvodu by se 

materiál neměl po válcování tepelně zpracovávat. 
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