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Seznam použitých výrazů a zkratek 

v rychlost ohřevu 

k  tvarový součinitel 

a  součinitel teplotní vodivosti 

TD  teplotní rozdíl  

s  charakteristický rozměr 

τ doba ohřevu 

k 1  materiálový součinitel 

k 2   součinitel zohledňující způsob uložení polotovaru v peci 

a součinitel přestupu tepla 

ak součinitel přestupu tepla konvekcí 

as součinitel přestupu tepla sáláním 

Nu Nusseltovo kritérium 

Gr Grasshoffovo kritérium 

Pr Prandtlovo kritérium 

Re Reynoldsovo kritérium 

l součinitel tepelné vodivosti 

g tíhové zrychlení 

γ teplotní objemová roztažnost 

v kinematická viskozita tekutin 

Co součinitel sálání 

εn součinitel poměrné pohltivosti 

Tp teplota povrchu 

Tok teplota okolí 

Tv teplota vody 

chlQD  tepelná bilance 

tchl doba chlazení 

S povrch 

m hmotnost 
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c měrná tepelná kapacita 

c teplotní součinitel 

ey součinitel zahrnující úhel dopadu proudění 

f  frekvence 

µ koeficient tření 

Ft třecí síla 

Fn normálová síla 

τf třecí smykové napětí 

σn normálové napětí 

p tlak 

m třecí faktor 

k přetvárná pevnost ve střihu 

τf třecí napětí 

Ac1 teplota počátku fázové přeměny 

Ac3 teplota ukončení fázové přeměny 

Ms                          martenzite start  

 Mf martenzite finish 

VDA 6.1 systém managementu jakosti v automobilovém průmyslu 

ČSN EN 10084 česká verze evropské normy EN 10084: 2008 

ČSN EN 10083-3 česká verze evropské normy EN 10083-3: 2007 

ČSN ISO 148 - 1 norma pro zkoušku rázem v ohybu metodou Charpy 

ČSN EN ISO 6892 - 1 norma pro zkoušení tahem – zkušební metoda za pokojové teploty 
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1 KOVÁNÍ NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ 

Kování je nejstarší známý způsob zpracování kovů, a to od časů, když se prehistorický 

člověk naučil ohřívat železnou houbu a údery kamene ji přetvářet v užitečný předmět či stále 

dokonalejší nástroj. Soudobé kování se ovšem přeměnilo ve vědu, která se rozvíjela od 

starověkého umění výroby brnění až k nesmrtelným venkovským kovářům. Důmyslné 

buchary a mechanické lisy mocných energosilových parametrů vytlačily silnou paži kováře, 

jeho kladivo a kovadlinu, zatímco moderní metalurgické znalosti nahradily umění a zručnost 

řemeslníků při ohřevu a zpracování kovu. 

V dnešní době zaujímá kování ojedinělé postavení mezi ostatními výrobními pochody, 

neboť představuje klíčový článek mezi rozhodujícími segmenty výroby, mezi dodavateli kovů 

(železných i neželezných) a navazujícími uživatelskými odvětvími. Výkovky jsou vesměs 

polotovarem, který dále využívají a zpracovávají finální výrobci zboží a předmětů 

dlouhodobé spotřeby. V obvyklém hmotnostním rozsahu od několika dekagramů do 150 t se 

s nimi setkáme v celé řadě strojů, dopravních prostředků a zařízení, které přispívají k tvorbě 

hodnot v národním hospodářství. Zdá se to být neuvěřitelné, ale např. ve Spojených státech se 

výkovky podílejí, ať již přímo či zprostředkovaně, na tvorbě jedné pětiny hrubého domácího 

produktu.  

Kování se vyznačuje takovými přednostmi, které mohou úspěšně reprodukovat jen 

málokteré jiné výrobní pochody. A právě na možnosti jejich dalšího soustavného vylepšování 

je založena budoucnost kovárenství. Význam a přitažlivost kování pro konstruktéry 

a uživatele kovaných dílců vyplývá především z těchto příznačných rysů: 

- výroba výkovků z okamžitě disponibilních výchozích polotovarů, 

- způsobilost téměř všech kovů a jejich slitin ke kování, 

- zanedbatelné omezení velikosti kovaných součástí, 

- vysoká rozměrová přesnost výkovků (u zápustkových výkovků), 

- plná a bezproblémová recyklovatelnost výkovků, 

- vysoká pevnost a spolehlivost kovaných dílců, 

- nízké náklady na životní cyklus výkovků. 



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

 

 

           - 7 - 

Nejmocnější proud výkovků směřuje především do automobilového průmyslu, dále pak 

do zemědělského strojírenství, petrochemického průmyslu, nástrojářství, k výrobcům 

kolejových vozidel a lodí, do leteckého, kosmického a zbrojního průmyslu. 

Kovárenství je nákladově výhodný způsob výroby výkovků, které se svým tvarem blíží 

konečnému tvaru strojního dílce (near-net-shape components), anebo jsou zcela přesně 

vykovány na konečný tvar součásti, tedy bez dalšího obrábění (net-shape components), 

přičemž u některých materiálů to představuje jedinou schůdnou technologii. Téměř všechny 

kovy lze zpracovávat kováním, cíleně přitom zhutňovat strukturu a v širokém rozsahu 

vylepšovat jejich fyzikální a mechanické vlastností. 

K tomu, aby se kovárenský průmysl vypořádal s očekávanými konkurenčními tlaky 

nejbližší budoucnosti a dosáhl svých záměrů, musí své úsilí nasměrovat především do těchto 

rozhodujících oblastí: 

- vývoj a aplikace nových technologií, 

- energie a životní prostředí, 

- partnerská spolupráce, 

- konkurenceschopnost, 

- vzdělávání, 

- trhy, 

- lidské zdroje. 

Kovárna nejbližší budoucnosti bude poskytovat čisté a bezpečné pracovní prostředí bez 

jakýchkoliv škodlivých vlivů na životní prostředí. Bude vysoce automatizovaná se zcela 

integrovaným procesním zařízením, které zvládá a řídí proměnlivé parametry procesu a 

vyrábí vysoce jakostní produkty nejvyšší stejnorodosti a rozměrové přesnosti. 

Obraz kovárny se zásadně změní na "virtuální podnik", neustále komunikující s 

konstruktéry, zákazníky a dodavateli, a to s využitím jednotného elektronického standardu pro 

záznam a výměnu informací o výkovcích během jejich životního cyklu. Celý výrobní a 

dodavatelský řetězec bude těžit z významně zkráceného času pro přístup na trh, zjednodušení 

šrotové problematiky a robustnějších výrobních pochodů [1]. 
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1.1 Nové technologie zápustkového kování 

Hlavními trendy v rozvoji kovárenských technologií jsou taková opatření, která 

umožňují zvýšení produkce, kvality a přesnosti či snížení hmotnosti finálních výrobků 

a snížení výrobních nákladů. V kovárenské oblasti jsou to metody, které umožňují snížení 

podílu obráběcích operací, či jeho úplnou eliminaci, snížení počtu tvářecích operací, 

snižování hmotnosti hotových výrobků, zvyšování jejich přesností i tvarové složitosti a to vše 

s co nejmenšími výrobními náklady [2]. 

 

1.1.1 Řízené ochlazování zápustkových výkovků z dokovací teploty 

Řízené ochlazování jako součást termomechanického zpracování je jednou z možností, 

prostřednictvím které lze dosáhnout výrazných nákladových úspor při výrobě zápustkových 

výkovků. Většinou se jedná o řízené ochlazování výkovků z dokovací teploty, které umožňuje 

nahradit konvenční technologii zušlechťování. V mnoha případech lze dosáhnout stejných, 

nebo dokonce lepších mechanických vlastností výkovku, při výrazných energetických 

úsporách a kratších výrobních časech. 

Konkurenční prostředí nejen mezi výrobci automobilů, ale i dodavatelů jednotlivých 

komponentů, vytváří neustálý tlak na snižování výrobních nákladů. V rámci optimalizace 

výrobního procesu a tím i redukci výrobních nákladů, je nutné hledat ta nejhospodárnější 

řešení v celém spektru výrobních nákladů.  

Jednou z cest jak snížit výrobní náklady, především náklady na energie, personál a další 

je použití technologie řízeného ochlazování výkovků z dokovací teploty [3]. U tohoto 

způsobu ochlazování výkovků je velice důležité určení správné rychlosti. Rychlost 

ochlazování musí být větší než standardní ochlazování na klidném vzduchu, ale pomalejší než 

ochlazování kalením do oleje nebo vody. Správná rychlost ochlazování je rozhodující pro 

výsledné vlastnosti výkovků. Chlazení pomocí ventilátorů, umístěných na pásovém 

dopravníku, nebo chlazení na dopravníku s jemným rozprašováním jsou typické způsoby, jak 

dosáhnout správné rychlosti ochlazování [4]. 

Technologie řízeného ochlazování z dokovací teploty, která se řadí do skupiny tepelně 

mechanického zpracování, byla původně vyvinuta pro mikrolegované oceli. Dnes je však 

běžně používána i u jinak legovaných ocelí. Vedle vlivu na typ struktury je kombinací účinků 
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tváření a tepelného zpracování dosahováno zjemnění austenitického zrna a tím i celkově 

jemnější výsledné struktury. 

U běžných technologií výroby je zápustkově kovaný výkovek za tepla zpravidla 

dopravován do palety, kde chladne na teplotu okolí nedefinovanou rychlostí. Technologie 

řízeného ochlazování z dokovací teploty je založena na principu individuálně řízeného 

chladnutí každého výkovku (obr. 1). Tímto postupem, který nahrazuje konvenční 

zušlechťování, je možno dosáhnout kromě velkých ekonomických úspor i zachování, nebo 

dokonce zlepšení mechanických vlastností výkovku [3]. 

 

Obr. 1 Schématické znázornění konvenčního chladnutí výkovku v paletě (křivka 1) 
a řízeného ochlazování (křivka 2) v ARA diagramu [3] 

 

1.1.2 Přímé kalení bez popouštění u výkovků z nízkolegovaných ocelí 

Cílem tohoto společného francouzsko - finského výzkumu bylo dosáhnout významného 

odlehčení výkovku páky řízení a to optimalizací konstrukce výkovku metodou konečných 

prvků, vhodnou volbou oceli a jejího tepelného zpracování bezprostředně z dokovací teploty 

(obr. 2). Pro výkovek byla vybrána ocel 5CB4 a to o tomto chemickém složení: 0,05 % C, 

0,9 % Mn, 1,2 % Cr, 0,0004 % B. 

  teplota 

Ac3 

Ac1 

A 

M 

B 

Tváření 

P 

F 

1 2 
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Dosažením vysoké pevnosti a meze únavy je předpoklad ke snížení hmotnosti kované 

součásti, vysoká rázová houževnatost a nízká přechodová teplota z plastického do křehkého 

stavu umožňují použití této součásti i za nízkých provozních teplot. Současně se potvrdilo, že 

kovaná a následně kalená ocel z dokovací teploty je schopna čelit konkurenci jiných materiálů 

a technologií [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Tepelné zpracování výkovků z oceli 5CB4 

 a) tepelné zpracování po kování 

 b) přímé kalení z dokovací teploty 

 
 

1.1.3 Energeticky úsporné žíhání zápustkových výkovků z dokovací teploty 

Potřeba získat přístup na náročný trh zápustkových výkovků vyžaduje přijetí řady 

opatření na úsporu materiálu, nebo snížení výrobních nákladů. Vybraný způsob snížení 

výrobních nákladů by měl současně zaručit dosažení požadovaných vlastností, rovnoměrnosti 

a opakovatelnosti výsledků. Z probíraných možností byla vybrána metoda, která snižuje 

výrobní náklady tím, že samotný ohřev pro tepelné zpracování výkovku se nahrazuje 

využitím dokovací teploty, což snižuje energetickou náročnost celého výrobního postupu. 

Přináší to ovšem i další výhody: zlepšení plynulosti výroby, zvýšení produktivity práce, 

snadnější plánování výroby, zmenšení nároků na mezisklady, snížení skladovacích nákladů 

a přesné načasování (just – in – time) dodávek výkovků [5]. 

 b) 

 Kování  

Přímé kalení 

Popouštění 
   Kalení   

 Kování  
 

Žíhání  
na měkko 

a) 
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2 TEORIE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ  

Tepelné zpracování ocelí spočívá v cílevědomém využívání fázových a strukturních 

přeměn v tuhém stavu za účelem získání požadovaných mechanických nebo technologických 

vlastností. Jeho základem je tedy znalost kinetiky a mechanismu těchto fázových 

a strukturních přeměn, přičemž tyto přeměny nemůžeme oddělovat od řady převážně 

technologických problémů [6]. 

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

struktura v nerovnovážném stavu, lze použít postupů směřujících k dosažení termodynamické 

rovnováhy, kterou představuje diagram Fe-Fe3C (obr. 3). Tyto postupy se souhrně označují 

jako žíhání. Druhou skupinou procesů je vytváření nerovnovážných struktur, které vznikají 

rychlým ochlazením. Tyto procesy se označují jako kalení a zušlechťování [7]. 

 

Obr. 3 Binární rovnovážný diagram Fe – Fe3C [8] 
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Tepelné zpracování záleží v ohřevu oceli na požadovanou teplotu, výdrži na této teplotě 

a ochlazování určitou rychlostí. Znamená to, že požadované změny struktury a tím i vlastností 

oceli dosáhneme změnami teploty. Tepelné zpracování je tedy proces, při němž je předmět 

nebo jeho část v tuhém stavu podroben jednomu nebo více tepelným cyklům za účelem 

dosažení požadovaných vlastností, přičemž tepelným cyklem rozumíme změnu teplot kovu 

v určitém rozmezí v závislosti na čase [6]. 

 

2.1 Ohřev ocelových součástí 

Základní operací při všech způsobech tepelného zpracování je ohřev na předepsanou 

teplotu. Následná výdrž na teplotě slouží k prohřátí celého průřezu a zaručuje průběh 

příslušných reakci v požadovaném rozsahu (vyrovnání chemického složení, rozpuštění 

karbidů apod.). Ohřev konstrukčních součástí se uskutečňuje převážné v pecích, ohřev 

nástrojů v pecích a lázních. Z ekonomických důvodů je snaha dosáhnout co největších 

rychlostí ohřevu. Je však třeba mít na zřeteli, že v ohřívané součástí vznikají vnitřní pnutí, 

vyvolané rozdíly teplot povrchové vrstvy a středu dané součástí. Tato pnutí mohou způsobit 

deformaci, případně i vznik trhlin. Rychlost ohřevu proto musíme přizpůsobit velikosti 

průřezu, tvarové složitosti součásti, druhu oceli apod. [6]. 

Přípustná rychlost ohřevu se počítá ze vztahu [9]: 

 

                            v = 
2

max . .

s

Tak D
  [K. h

-1
]                                                                      (1) 

 

kde 

 a  je součinitel teplotní vodivosti [m-2
. s

-1
], 

 TD   je maximální přípustný teplotní rozdíl v tělese [K], 

 s  je charakteristický rozměr [mm], 

 k  je tvarový součinitel [ - ], deska k =2,1, válec k =5,6. 
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Součást se vkládá obvykle do ohřívacích prostředí vyhřátou na vyšší teplotu. Doba 

ohřevu závisí především na chemickém složení oceli, na tvaru, velikosti součásti a druhu 

ohřívacího media, na výši konečné teploty. Stanovuje se ze vztahu [9]: 

 

                                         τ = k
1
 . k 2  . s 5,1

  [h]                                                                        (2) 

 

kde 

 k 1 je materiálový součinitel [ - ], 

 k 2  je součinitel zohledňující způsob uložení polotovaru v peci [ - ], 

 s je charakteristický rozměr [mm]. 

 

 

Velice nežádoucím jevem při ohřevu součástí v pecích je tzv. oduhličení. Oduhličení 

ocelových součásti probíhá v povrchových vrstvách při ohřevu jako důsledek reakce uhlíku 

v oceli s kyslíkem, přítomným v pecní atmosféře podle rovnice [6]: 

 

C + O2  CO2 

 

 

Vzdušný kyslík se slučuje i s železem podle rovnice [6]: 

 

Fe + O2  FeO 

 

Poměr množství jednotlivých plynů určuje druh atmosféry pece. Při určitém poměru 

CO2 a CO v pecní atmosféře je pecní atmosféra inertní a při ohřevu ani nevznikají okuje, ani 

se ocel neoduhličuje. Inertní atmosféry označujeme jako ochranné atmosféry. Ochranné 

atmosféry mohou být exotermické nebo endotermické.  
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Exotermické ochranné atmosféry získáme nedokonalým spalováním směsi základního 

plynu se vzduchem ve spalovací komoře. Obsahují CO, CO2, H2, H2O a N2. Používají se např. 

pro lesklé žíhání nízkouhlíkových ocelí. Odstraněním vodní páry a oxidu uhličitého získáme 

atmosféru vhodnou pro lesklé žíhání, kalení a zušlechťování ocelí se středním obsahem 

uhlíku.  

Endotermické ochranné atmosféry získáme reakci směsi vzduchu a základního plynu 

v katalyzační komoře vytápěné zpravidla na 1000 až 1100 °C. Protože úplně zabraňují 

oduhličení, jsou vhodné pro tepelné zpracování oceli s vysokým obsahem uhlíku. Jsou rovněž 

nosnými atmosférami pro cementaci a nitrocementaci v plynu.  

Velmi dokonalé ochrany povrchu se dosáhne ohřevem v inertním plynu (dusík, argon) 

nebo ve vakuu (10
-4

 až 10
-8 

Pa) [6]. 

 

2.2 Ochlazování ocelových součástí 

Ochlazování je pochod, jímž se snižuje teplota předmětu na žádanou hodnotu. Účinnost 

ochlazování obecně stoupá s tepelnou vodivostí, odparným teplem a viskozitou, avšak závisí 

též na celé řadě dalších faktorů jako např. na jakosti povrchu kaleného předmětu, na jeho 

chemickém složení, obsahu nečistot a plynů, velikosti a složitosti výkovků atd. [10].  

Ochlazování výkovků probíhá nerovnoměrně, což vede ke vzniku tepelných pnutí, 

jejichž velikost a smysl se během ochlazování mění. V první fázi ochlazování se povrchové 

vrstvy ochlazují rychleji, a tím se smršťují více, než by to odpovídalo střední teplotě výkovku, 

takže na povrchu se objeví tepelná pnutí tahová a v jádře výkovku tepelná pnutí tlaková. 

V závěrečné fázi ochlazování je tomu opačně: zchladlé povrchové vrstvy se smršťují méně, 

než by to odpovídalo střední teplotě výkovku, takže jsou pod vlivem tepelných pnutí tahových 

a jádro je vystaveno účinku pnutí tahových, která jsou obzvlášť nebezpečná při teplotě nižší 

než 550 °C. 

Nejčastěji se k ochlazování ohřátých ocelových součástí používá těchto třech 

základních médií: vzduch, olej a voda [9]. 

 

2.2.1 Volné ochlazování na vzduchu 

V současné době je většina zápustkových výkovků ochlazována tímto způsobem. Tento 
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způsob je nejjednodušší, ale vykazuje nízkou intenzitu chlazení. Při sdílení tepla se projevuje 

záření povrchu oceli a volná konvekce. Pro určení součinitele a lze použít tyto vztahy [11]: 

 

                                                
skc aaa +=      [W.m

-2
.K

-1
]                                        (3) 

 

kde 

 ak je součinitel přestupu tepla konvekcí [W.m-2
.K

-1
], 

 as  je součinitel přestupu tepla sáláním [W.m-2
.K

-1
]. 

 

 

Určení součinitele přestupu tepla konvekcí: 

 

                                                
l

Nu
k

l
a

×
=       [W.m

-2
.K

-1
]                             (4) 

 

kde  ( )nGrcNu Pr××=  je Nusseltovo kritérium (sdílení tepla konvekcí) [ - ],   (5) 

 

2

3

v

lTg
Gr

×D××
=

g
  je Grasshoffovo kr. (přir. konvekce vazké tekutiny) [ - ],   (6) 

 

a

v
=Pr   je Prandtlovo kritérium (sdílení tepla v tekutinách) [ - ],   (7) 

 

kde 

l je součinitel tepelné vodivosti [W.m-1
.K

-1
], 

l je charakteristický rozměr [m], 

g je tíhové zrychlení [m.s-2
], 

g je teplotní objemová roztažnost [K-1
], 

DT je rozdíl teplot [K], 

v je kinematická viskozita tekutin [m2
.s

-1
], 

a je součinitel teplotní vodivosti [m2
.s

-1
]. 
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Určení součinitele přestupu tepla sáláním: 

 

               ( )okp

okp

n

s
TT

TT
C

-

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷
ø

ö
ç
è

æ-÷÷
ø

ö
çç
è

æ
××

=

44

0

100100
e

a    [W.m
-2

.K
-1

]            (8) 

kde 

 Co je součinitel sálání [W.m-2
.K

-4
], 

 εn  je součinitel poměrné pohltivosti [ - ], 

 Tp je teplota povrchu [K], 

 Tok je teplota okolí [K]. 

 

Na obr. 4 je uvedena závislost součinitele přestupu tepla na teplotě a emisivitě 

ochlazovaného povrchu. Graf byl vypočten programem TTSteel 2.0 na základě rovnic 

(4 až 8).  
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Obr. 4 Závislost a na teplotě a emisivitě ochlazovaného povrchu pro teplotu 
vzduchu 20 °C. 
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2.2.2 Zrychlené ochlazování vodou 

Voda je nejintenzivnější kalící prostředí. Její předností je vysoká ochlazovací účinnost 

v oblasti perlitické přeměny. Chlazení je založeno zejména na odpařování vody. Při vysokých 

teplotách oceli se vznikající bubliny spojí v souvislou parní blánu a začne blánový var (při 

Tp » 250 °C). Vytvoří se tenká vrstva vodní páry, tzv. parní polštář. Tato vrstva působí jako 

izolátor a intenzita ochlazování klesá. Na sdílení tepla se podílí záření přes vrstvu a vedení. 

K narušení parního polštáře napomáhá cirkulace vody, přidání vhodných přísad do lázně 

(hydroxidy, soli), nebo je možno použít k chlazení vodní sprchu (velmi intenzívní odvod 

tepla). Určit velikost součinitele můžeme např. z tepelné bilance [11]: 

 

                         chlvpchl STTQ ta ××-×=D )(     [J]                                       (9) 

 

kde 

 α je součinitel přestupu tepla [W.m-2
.K

-1
], 

 Tp je teplota povrchu před chlazením [°C], 

 Tv je teplota vody [°C], 

 S je povrch [m
2
], 

 tchl je doba chlazení [s]. 

 

 

         tcmQchl D××=D     [J]                      (10) 

 

kde 

 m je hmotnost [kg], 

 c je měrné teplo provalku [J.kg-1
.K

-1
], 

 DT je pokles teploty povrchu [°C]. 
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Na obr. 5 je uvedena závislost součinitele přestupu tepla na teplotě ochlazovaného 

povrchu pro klidnou vodu při teplotě 30 a 70 °C (zdroj: databáze programu TTSteel 2.0). 
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Obr. 5 Závislost a na teplotě pro vodu o teplotě 30 a 70 °C. 
 

 

2.2.3 Zrychlené ochlazování vzduchem 

Používá se proud vzduchu z ventilátoru nebo také trysky se stlačeným vzduchem. 

Intenzita je menší než u vody, odpadá však riziko vzniku parního polštáře a riziko 

přechlazení. Hlavní odvod tepla je konvekcí, součinitel a » 150 až 800 W.m
-2

.K
-1

. 

K přibližnému určení součinitele a lze využít tyto vztahy [11]: 

Obtékání válce: 

                                             Y××××= ecnmCNu PrRe  [ - ]                                     (11) 

 

Obtékání hranolu: 

                                             
33,0PrRe ××= mCNu    [ - ]                                     (12) 
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kde  

 Re je Reynoldsovo kritérium [ - ], 

 Pr je Prandtlovo kritérium [ - ], 

 c je teplotní součinitel [ - ], u plynů c = 1, 

 ey je součinitel zahrnující úhel dopadu proudění [ - ]. 

 

 

Na obr. 6 je uvedena závislost součinitele přestupu tepla na teplotě ochlazovaného 

povrchu a rychlosti proudění vzduchu (emisivita je 0,8, což odpovídá zokujenému ocelovému 

povrchu nad 500 °C). Graf byl vypočten programem TTSteel 2.0 podle rovnice (12). 
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Obr. 6 Závislost a na teplotě ochlazovaného povrchu rychlosti proudění vzduchu pro 
teplotu vzduchu 20 °C a emisivitu 0,8. 
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2.2.4 Zrychlené ochlazování olejem 

Ochlazování v oleji probíhá podobně jako ve vodě převážně odpařováním. Ochlazovací 

rychlost olejové lázně je v podstatě menší než lázně vodní vzhledem k větší viskozitě a malé 

měrné tepelné kapacitě oleje. Výhodná je malá intenzita ochlazování v oblasti martenzitické 

přeměny. V důsledku toho jsou nižší vnitřní pnutí i u tvarově složitějších součástí. Menší 

ochlazovací rychlosti v oblasti teplot 650 až 550 °C jsou příčinou toho, že do oleje můžeme 

kalit jen drobné a tenké součásti z uhlíkových ocelí a legované oceli s menší kritickou 

rychlostí ochlazování. 

Teplota olejových lázní bývá 30 až 70 °C. S poklesem teploty oleje klesá jeho viskozita 

a klesá ochlazovací účinek. Důležité je, aby olejová lázeň nebyla znečištěna vodou, protože 

její přítomnost způsobuje stabilitu parního polštáře a tím pokles ochlazovací účinnosti oleje 

[6].  

V olejových lázních se dosahuje 3krát až 6krát pomalejší ochlazování než ve vodě. 

Kalení v oleji volíme proto v takových případech, kde chceme dosáhnout malé deformace 

a malá vnitřní pnutí [12].  

 

2.3 Žíhání oceli 

Žíhání oceli je základním druhem tepelného zpracování. Jako každý druh tepelného 

zpracování i žíhání závisí na třech základních činitelích a to na teplotě, na prodlevě na teplotě 

a na rychlosti ochlazování. 

Všechny druhy žíhání můžeme zásadně rozdělit na [13]:  

1. žíhání s překrystalizací 

2. žíhání bez překrystalizace 

 

2.3.1 Žíhání s překrystalizací 

Žíhání s překrystalizací se skládá z ohřevu nad teploty fázových přeměn. 

U podeutektoidních ocelí jsou to teploty nad Ac3, u nadeutektoidních ocelí jsou to teploty nad 

Ac1. Mezi typické žíhání s překrystalizací patří normalizační žíhání, homogenizační žíhání, 

izotermické žíhání (obr. 7) [13]. 
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2.3.2 Žíhání bez překrystalizace 

Žíhání bez překrystalizace se provádí při teplotách nižších, než jsou příslušné teploty 

fázových přeměn. Žíhací teploty u ocelí jsou nižší než Ac1. U tohoto druhu žíhání se snižuje 

tvrdost, odstraňuje se vnitřní pnutí, snižuje se zpevněním tváření za studena, odstraňuje se 

křehkost po moření a pozměňuje se tvar a velikost částic cementitu. Mezi typické žíhání 

s překrystalizací patří žíhání na měkko, žíhání ke snížení pnutí, rekrystalizační žíhání (obr. 7) 

[13]. 

 

 

Obr. 7 Oblasti žíhacích teplot v diagramu Fe-Fe3C [14]: 

 A - žíhání na snížení pnutí 

 B - rekrystalizační 

 C - na měkko 

 D - normalizační 

 E – homogenizační 
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2.4 Kalení oceli 

Kalení je ohřev na kalící teplotu, výdrž na této teplotě a další ochlazení větší rychlostí 

než kritickou, přičemž kritická rychlost ochlazování je taková nejmenší rychlost ochlazování 

austenitu, při níž se začíná nebo tvoří výlučně martenzit (obr. 8) nebo bainit (obr. 9) [15]. 

 

Obr. 8 Martenzit [16] 

 

Obr. 9 Bainit (horní) [17] 
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Účelem kalení je zvýšení tvrdosti oceli vytvořením částečně nebo zcela nerovnovážné 

struktury. Podle převazující strukturní složky, kterou ve výsledné struktuře může být 

martenzit nebo bainit, rozděluje se kalení na martenzitické nebo bainitické. Většinou je cílem 

kalení dosáhnout martenzitické struktury [6]. 

Kalící teploty podeutektoidních ocelí jsou 30 až 50 °C nad teplotou Ac3. Kalící teploty 

nadeutektoidních ocelí jsou těsně nad teplotou Ac1. 

Kalicím prostředím (jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2) 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 (obr. 10). Maximální ochlazovací intenzitu 

vykazuje voda 20 °C teplá v oblasti teplot kaleného předmětu kolem 400 °C. Při vysokých 

teplotách kaleného ocelového předmětu se po 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 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Schématické znázornění ochlazovací intenzity voda, olej, vzduch [15] 
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2.4.1 Kalení základní 

Po ohřevu na správnou kalicí teplotu následuje ihned plynulé ochlazení až na teplotu 

ochlazovacího prostředí, která se blíží teplotě místnosti. Čím rychlejší je ochlazení (a čím 

větší průměr kaleného kusu), tím větší je rozdíl mezi teplotou na povrchu a uvnitř předmětu. 

Základní kalení je nejjednodušší a nejčastěji se také používá [15]. 

 

2.4.2 Kalení přerušované (lomené) 

Jedná se o martenzitické kalení s přetržitým ochlazováním v oblasti teplot nad Ms 

z prostředí s větší do prostředí s menší ochlazovací intenzitou (obr. 11). Při tomto způsobu 

kalení se součást intenzivně ochlazuje ve vodě až na teplotu nad Ms a pak se rychle přenese 

do lázně olejové, v níž při nižší ochlazovací rychlosti proběhne přeměna austenitu na 

martenzit. Obdobně můžeme kombinovat prostředí voda – vzduch nebo olej – voda [6]. 

 

Obr. 11 Schéma lomeného kalení [6] 

 

Přerušovaného kalení se často používá u některých výrobků složitých tvarů, které 

vyžadují rychlé ochlazení a při úplném ochlazení ve vodě nebo i oleji praskají (např. velké 

zalomené hřídele kované v zápustce). Nejčastěji se lomeného kalení používá při kalení 
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velkých nástrojů, kde i při velké prokalitelnosti je nutné se zřetelem k velkým rozměrům 

zvýšit ochlazovací rychlost [15]. 

 

2.4.3 Kalení termální 

Termální kalení dovoluje snížit rozdíl mezi teplotou na povrchu a uvnitř kaleného 

předmětu na nejmenší možnou míru. Využívá příznivého tvaru diagramu IRA (obr. 12), delší 

doby počátku izotermického rozpadu v rozmezí teplot těsně nad polohou bodu Ms. Po ohřevu 

na správnou kalicí teplotu je předmět ochlazen v lázni, jejíž teplota je jen o málo vyšší než 

teplota bodu Ms. Potom následuje výdrž na této teplotě, která musí být kratší, než je doba 

počátku izotermické přeměny na bainit, ale musí být dostatečně dlouhá, aby se vyrovnala 

teplota na povrchu a uvnitř kaleného předmětu. Pak následuje ochlazení v intervalu 

martenzitické přeměny, zpravidla na vzduchu [15]. 

 

Obr. 12 IRA diagram pro 0,45 WT % C železo-uhlíkové slitiny [18] 
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2.4.4 Kalení nepřetržité 

Kalení do studené lázně je nejběžnějším způsobem kalení a znamená tzv. nepřetržité 

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

(obr. 13). 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 až 

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

charakteristik a tvárností, respektive houževnatostí. 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, může 

docházet nejen k deformacím, ale i k praskání kalených součástí [7]. 

 

Obr. 13 Diagram ARA eutektoidní uhlíkové oceli [6] 
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2.4.5 Kalení hysterezní 

Hysterezní kalení je další, méně používaný způsob kalení, jímž se má snížit pnutí při 

kalení. Použití vyšší teploty austenitizace způsobuje větší homogenizaci austenitu a zhrubnutí 

austenitického zrna, tedy snížení kritické ochlazovací rychlosti a zvýšení prokalitelnosti. 

Vyšší austenitizační teplota však znamená i větší rozdíl teploty mezi počátkem a koncem 

ochlazování. Při hysterezním kalení se používá vyšší teploty ohřevu než při kalení základním. 

Ohřátý předmět se zvolna ochladí těsně nad polohu bodu Ar3 u ocelí podeutektoidních a Ar1 

u ocelí nadeutektoidních, a teprve potom se kalený předmět ochladí ve vodě nebo v oleji. 

Teplota se má snížit buď pomalu, nebo s výdrží na nižší teplotě, tedy v peci [15]. 

 

2.4.6 Kalení izotermické bainitické 

Kalená součást se ochlazuje s kalící teploty obvykle v solné nebo kovové lázni, jejíž 

teplota je v oblasti bainitické přeměny (obvykle v rozmezí 300 až 400 °C). Následuje výdrž 

v lázni až do ukončení přeměny austenitu na bainit a dochlazování na vzduchu (obr. 14). 

Výhodou je, že se tepelná pnutí vyrovnají v teplé lázni ještě před začátkem izotermické 

transformace a také strukturní pnutí při vzniku bainitu jsou malá. Není nebezpečí deformací 

a trhlin, a proto se součásti nepopouštějí.  

 

Obr. 14 Schéma izotermického bainitického kalení [6] 
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Tento způsob kalení má zvláštní modifikaci, kdy teplota kalící lázně leží těsně pod 

teplotou Ms kalené oceli. Výsledná struktura je pak tvořena směsí bainitu, martenzitu 

a zbytkového austenitu. Tato modifikace se označuje jako izotermické kalení. Po tomto 

způsobu kalení provádíme popouštění [6]. 

 

2.4.7 Patentování 

Účelem patentování je dosáhnout vhodné struktury a mechanických vlastností před 

tažením ocelového drátu za studena. Je to nejstarší způsob izotermického kalení, prováděný 

již před objevením podstaty izotermického rozpadu austenitu. Požadovanou výslednou 

strukturou je bainit, který vzniká při vyšších teplotách, nebo velmi jemný lamelami perlit-

troostit (vzniká jako první stupeň při rozpadu martenzitu). Po ohřevu na teplotu nad bodem 

Ac3 následuje rychlé ochlazení na teplotu rozpadu, obvykle 400 až 550 °C, a další ochlazení 

na vzduchu. 

K patentování se používá zvláštního zařízení; ohřev na austenitizační teplotu je nyní 

zpravidla odporový a ochlazení a výdrž na teplotě rozpadu se provádějí hlavně v olověných 

lázních, méně často v solných lázních. Patentování je kontinuální a je zařazeno přímo do linky 

drátotahu [15]. 

 

2.4.8 Kalení z tvářecí teploty 

Účelem kalení z tvářecí teploty je především úspora dalšího ohřevu. Protože teploty 

ohřevu k tváření jsou vyšší, než jsou běžně užívané teploty ke kalení, je větší homogenizací 

austenitu změněn i průběh přeměny. Křivky diagramů IRA jsou posunuty vpravo a bod Ms 

dolů. Je tedy snížena kritická rychlost ochlazovací a zvětšena prokalitelnost. Tvářením 

a překrystalizací se zjemní zrno zhrublé ohřevem na vysokou teplotu. Tohoto způsobu kalení 

se používá jen u ocelí podeutektoidních, které se po kalení popouštějí na vyšší teploty. Není-li 

dokovací nebo doválcovací teplota u všech výrobků stejná, nebo chladne-li výkovek již 

během tváření následkem rozdílných průměrů nestejnoměrně, je nutno výrobky po tváření 

sázet do pece a teprve po vyrovnání teploty je ochlazovat [15]. 
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2.4.9 Kalení povrchové 

Cílem povrchového kalení je dosažení tvrdé povrchové vrstvy při zachování 

houževnatého jádra kalené ocelové součásti. Povrchové kalení je tedy kalení součástí 

takovým způsobem, aby martenzit vznikl pouze v povrchové vrstvě a ne v jádře. Má-li se na 

kalící teplotu ohřát pouze povrchová vrstva, musí být ohřev dostatečně intenzivní, rychlost 

ohřevu vysoká a doba krátká. Tím se zachová potřebný teplotní rozdíl mezi povrchem 

a jádrem, který po zakalení vede k tomu, že v povrchové vrstvě vznikne martenzit a v jádře, 

v němž nedošlo k překrystalizací, je měkčí a houževnatější výchozí struktura.  

K povrchovému kalení se používají převážně podeutektoidní oceli (nad 0,35 % C) 

uhlíkové nebo nízkolegované. Povrchově kalíme většinou součásti normalizačně vyžíhané, při 

vyšších požadavcích na pevnostní vlastnosti a houževnatost součásti zušlechtěné. 

Ke kalení povrchu součástí z uhlíkových ocelí se používá voda, u legovaných ocelí olej. 

V důsledku velkého teplotního spádu mezi povrchem a středem a strukturní nerovnoměrnosti 

v průřezu, vznikají v povrchově kalených součástech značná pnutí. K jejich snížení se 

obvykle používá popouštění za nízkých teplot (asi 200 °C). 

Podle způsobu ohřevu povrchové vrstvy na kalící teplotu rozdělujeme používané 

způsoby povrchového kalení nejčastěji na povrchové kalení plamenem a indukční povrchové 

kalení [6]. 

 

2.4.9.1   Kalení povrchové – plamenem 

Povrchová vrstva součásti se ohřívá plamenem obvykle kyslíko-acetylénového hořáku. 

Po rychlém ohřevu se součást ochlazuje sprchou nebo v lázni. Jak bylo výše uvedeno, jako 

kalící prostředí se používá voda (obr. 15) nebo olej [6]. 

 

2.4.9.2   Kalení povrchové – indukční 

Při tomto způsobu povrchového kalení se povrchová vrstva kalené součásti ohřívá 

indukovanými proudy střední nebo vysoké frekvence pomocí induktoru, jehož tvar je 

přizpůsoben kalenému povrchu (obr. 16). 

Jestliže induktorem prochází střídavý proud, indukuje se v elektricky vodivé ocelové 

součásti magnetické pole a vznikají Foucaultovy vířivé proudy. Intenzita výsledného 
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magnetického pole i hustota vířivých proudů je největší na povrchu součásti. Vrstva s největší 

proudovou hustotou se přitom ohřívá Joulovým teplem. Zhuštění magnetického pole 

i vířivých proudu u povrchu je tím výraznější, čím je vyšší frekvence proudu procházejícího 

induktorem. Efektivní tloušťku, v níž jsou vířivé proudy koncentrovány, můžeme přibližné 

určit ze vztahu [6]: 

 

                                 t = 
f

500
   [mm]                                                                            (13) 

kde 

 f  je frekvence [Hz] 

 

Skutečná tloušťka zakalené vrstvy je však větší, neboť vzniklé teplo se rychle odvádí do 

jádra součásti. Tloušťka zakalené vrstvy bývá obvykle v rozmezí 1-6 mm [6]. 

 

  

Obr. 15 Povrchové kalení plamenem [19]  Obr. 16 Povrchové kalení indukční [19] 

Srovnáme-li indukční povrchové kalení s povrchovým kalením plamenem, můžeme 

konstatovat, že při kalení plamenem jsou rychlosti ohřevu-všeobecně poněkud nižší, tloušťka 
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zakalené vrstvy větší a rovnoměrnost struktury zakalené vrstvy horší. Jak bylo dříve uvedeno, 

předností povrchového kalení plamenem jsou výrazné nižší pořizovací náklady. 

Jak povrchové kalení plamenem, tak indukční kalení se používají u dynamicky 

namáhaných součástí, jejichž povrch musí mít vysokou odolnost proti opotřebení a jádro musí 

být dostatečně houževnaté, aby součást měla potřebnou odolnost proti rázovému zatěžování 

(čepy, hřídele, ozubená kola). U nástrojových ocelí je povrchové kalení méně časté, umožňuje 

však zvýšit trvanlivost nástrojů [6]. 

 

2.4.10 Kalitelnost oceli 

Kalitelnost určuje schopnost oceli provést martenzitickou transformaci. Protože však 

struktura oceli není tvořena pouze martenzitem, za zakalenou se považuje struktura tvořená 

alespoň 50 % martenzitu. Kalitelnost se nejčastěji zjišťuje měřením tvrdosti, protože každé 

oceli podle obsahu uhlíku odpovídá maximální dosažitelná tvrdost pro 50 % martenzitu ve 

struktuře (obr. 17). Za kalitelný se považuje takový materiál, u něhož při daném způsobu 

kalení dosáhneme tvrdosti, která odpovídá alespoň 50 % martenzitu [14]. 

 

Obr. 17 Závislost tvrdosti oceli s 50 a 99,9 % martenzitu na obsahu uhlíku [14] 
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2.4.11 Prokalitelnost oceli 

Samotná kalitelnost pro zušlechťování nepostačuje. Je nutno znát také hloubku pod 

povrch, do které zakalení proběhlo. Tato veličina se nazývá prokalitelnost. Stanovuje se 

Jominiho zkouškou prokalitelnosti (obr. 18). Při tomto postupu se měří tvrdost v závislosti na 

vzdálenosti od vodou ochlazovaného čela zkušební tyče – křivka prokalitelnosti (obr. 20) 

[14]. 

Postup Jominiho zkoušky spočívá v tom, že normalizačně vyžíhaný vzorek se ohřeje na 

kalící teplotu s přesností ± 5 °C. Doba ohřevu má být 30 až 50 minut a výdrž na kalící teplotě 

30 minut. Při ohřevu nesmí být vzorek (zejména jeho čelní plocha) oduhličen. Ohřátý vzorek 

se vloží do přípravku tak, aby proud vody teplé 15 ± 10 °C tryskal přímo na střed čela. Tlak 

vody musí být tak velký, aby před vložením vzorku stříkala voda do výšky 70 ± 10 mm nad 

ústím trysky. Ochlazování vodou má trvat 20 až 30 minut, nejméně však 10 minut [15]. 

 

Obr. 18 Jominiho zkouška [20] 

Před měřením tvrdosti musí být na válcové části vzorku vybroušeny podélně dvě plochy 

do hloubky 0,50 ± 0,10 mm. Na broušené ploše se měří tvrdost, vzájemná vzdálenost 

jednotlivých vtisků má být 1,5 mm (obr. 19). Výsledky měření se vynesou do diagramu [15]. 
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Obr. 19 Měření tvrdosti na vybroušené válcové části vzorku [21] 

U ocelí se zaručenou prokalitelností musí křivka prokalitelnosti ležet uvnitř oblasti 

označované jako pás prokalitelnosti (obr. 20). Je vymezen křivkami nejvyšší a nejnižší 

prokalitelnosti získanými z většího počtu čelních zkoušek prokalitelnosti téže oceli. Hranice 

pásu prokalitelnosti lze číselně vyjádřit indexem prokalitelnosti [14]. 

 

Obr. 20 Pás prokalitelnosti mat. 14240 [22] 
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2.5 Popouštění oceli 

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

teplotu, výdrž na teplotě a pak obvykle ochlazení na vzduchu. Toto tepelné zpracování 

následuje obvykle okamžitě po předchozím zakalení na martenzitickou strukturu. 

Při popouštění probíhá řada fázových a strukturních přeměn, jejichž důsledkem jsou 

změny mechanických i fyzikálních vlastností. Hlavním účelem popouštění je zlepšení 

tvárných vlastností oceli.  

Se změnami ve struktuře oceli se mění samozřejmě i její vlastnosti. Na obr. 21 vidíme, 

že s rostoucí teplotou popouštění klesají mez pevnosti a mez kluzu a tažnost a zúžení naopak 

rostou [6,7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Zušlechťovací diagram uhlíkové oceli [23]: 

Rm - pevnost 

Re - mez kluzu 

Z - zúžení 

A - tažnost 
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Popouští-li se na příklad ocel s obsahem uhlíku vyšším než 0,25 %, dochází ve struktuře 

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

 

2.5.1 První stádium popouštění 

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

martenzitu na martenzit s nižším obsahem uhlíku a na přechodný hexagonální karbid ε, 

vyjadřovaný vzorcem Fe
4,2

C (obr. 22). V nízkouhlíkových ocelích, kde daný karbid 

nevzniká, první stadium popouštění není [6,7]. 

 

2.5.2 Druhé stádium popouštění 

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

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

austenitu na ferit a karbidy (obr. 23) [6,7]. 

  

    Obr. 22  Popouštění na 190 C po 
                           dobu 1 h [24] 

 

Obr. 23  Popouštění na 295 C po             
dobu 1 h [24] 
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2.5.3 Třetí stádium popouštění 

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

martenzitu na ferit a karbidy, přičemž karbidy se mění na cementit. Deskovité karbidy se též 

rozpouštějí a vznikají částice kulovitého tvaru, tzv. globulární karbidy (obr. 24). Proces se 

nazývá sferoidizace karbidů [6,7]. 

 

2.5.4 Čtvrté stádium popouštění 

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

jak karbidické částice, tak i feritická zrna. Protože vznik martenzitu smykem je spojen 

s plastickou deformací částic a tudíž se zvýšenou hustotou mřížkových poruch, mění se 

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

rekrystalizace a růstu feritických zrn (obr. 25). Tím roste i vrubová houževnatost oceli. 

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

chemickým složením, tak často i mřížkou [6,7]. 

  

   Obr. 24 Popouštění na 420 C po            
                        dobu 1 h [24] 

 

Obr. 25 Popouštění na 600 C po   
         dobu 560 h [24] 
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3 KOVÁRNA OSTROJ a.s. 

Kovárna OSTROJ a.s. patří mezi přední české průmyslové kovárny. Pod tímto názvem 

je firma známa od května roku 1949, kdy byl tento název zaregistrován jako ochranná 

známka. Kovárna se specializuje na výrobu zápustkových výkovků z legovaných, 

mikrolegovaných , uhlíkových a konstrukčních ocelí. Hmotnostní rozmezí výrobků leží mezi 

0,2 až 30,00 kg. Pro výrobu těchto výkovků využívá kovárna OSTROJ a.s. moderní výrobní 

a tvářecí linky firmy Šmeral Brno a.s. (obr. 26, obr. 27, obr. 28, obr. 29). 

 

Kovací linka LKM 630 

    kování výkovku váhových kategorií  
    0,2 kg - 1,5 kg 

    indukční ohřev  KSO 250 

    pro materiál průměru 20 - 60 mm 

    třídička přehřátých a nedohřátých kusů 

    ostřih LKO 315 

 

        Obr. 26 Kovací linka LKM 630 [19] 

 

 

Kovací linka LZK 1000 P 

    kování výkovku váhových kategorií  
    0,2 kg - 3 kg 

    indukční ohřev  KSO 250 

    pro materiál průměru 30-80 mm 

    třídička přehřátých a nedohřátých kusů 

    ostřih LDO 315 

 

        Obr. 27 Kovací linka LZK 1000 [19] 
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Kovací linka LZK 2500 

    kování výkovku váhových kategorií  
    2 kg - 10 kg 

    indukční ohřev  ITO 503 

    pro materiál průměru 30 - 100 mm 

    třídička přehřátých a nedohřátých kusů 

    ostřih LDO 315 

 

        Obr. 28 Kovací linka LZK 2500 [19] 

 

 

Kovací linka LZK 4000 

    kování výkovku váhových kategorií   
    10 kg - 30 kg 

    indukční ohřev  KSO 1000 

    pro materiál průměru 60 - 100 mm 

    třídička přehřátých a nedohřátých kusů 

    ostřih LDO 500 

 

         Obr. 29 Kovací linka LZK 4000 [19] 

 

Svým zákazníkům, předním výrobcům z EU, poskytuje OSTROJ a.s. komplexní 

výrobní program pro zápustkové výkovky, a to od návrhu konstrukce výkovku až po jeho 

finální zpracování, tj. chemicko-tepelné zpracování, obrábění výkovků, povrchové úpravy – 

barvení, zinkování a logistické služby.  

Výkovky jsou vyráběny s vysokou přesností, složité geometrie, malých i velkých sérií, 

ze standardních i speciálních materiálů. Používají se např. v hydraulice, zemědělství, 

stavebnictví atd.. Stále častěji však nacházejí naše výrobky uplatnění na náročném trhu 
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automobilového průmyslu, pro který jsme počátkem roku 2001 získali certifikaci podle 

VDA 6.1 pro oblast výkovků [19].  

Nedílnou součástí úprav zápustkových výkovků po jejich vykování je tepelné 

zpracování, které se ve firmě OSTROJ a.s. provádí na průběžné zušlechťovací lince 

CAY 7,120.4/9 (obr. 30). Jedná se o zušlechťovací linku firmy Realistic a.s. a skládá se [25]: 

· nakládací místo - pro naložení vsázky (výkovků) do košů, které se následně pohybují 
po dráze linky 

· kalicí pec - průběžná elektrická válečková pec typu CAY určená pro ohřev vsázky 
maximálně na teplotu 950 °C 

· blok kalení - sestava dvou kalicích van pro kalení vsázky do zvoleného média (voda, 
olej, polymer). Součástí bloku kalení jsou příslušenství, jako jsou 
chlazení kalicích van, hasicí zařízení olejových kalicích van a podobně 

· chladicí box - zařízení pro řízené chladnutí vsázky ofukováním vzduchem - 

používané pro izotermické žíhání 

· odmašťovací zařízení - slouží pro odmaštění vsázky po jejím kalení v oleji 

· popouštěcí pec - průběžná elektrická válečková pec typu CAY určená pro ohřev 
vsázky maximálně na teplotu 750 °C 

· dochlazovací blok - slouží pro chlazení vsázky po ukončení procesu popouštění 

· vyklápěcí dopravník - slouží pro vysypání výkovků z košů 

· Elektrická řídicí skříň a systém automatického řízení 

 

 

Obr. 30 Schéma průběžné zušlechťovací linky CAY 7,120.4/9 [25] 
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4 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ 

Matematické modelování je moderní multidisciplinární obor využívaný prakticky ve 

všech oblastech lidské činnosti. Simulace založené na matematických modelech jsou dnes 

běžně užívány například při konstrukci a výrobě technických zařízení stejně jako v základním 

i aplikovaném výzkumu [26]. 

Díky matematickému modelování se neustále zvyšuje kvalita a přesnost výkovků, 

snižuje se doba jejich vývoje a uvádění na trh. Rozvoj dostupného softwarového 

i hardwarového vybavení je zde často významnější, než rozvoj vlastních technologií. 

Matematické modelování umožňuje ověřování myšlenek technologů a konstruktérů ve vývoji 

nových řešení s ohledem na výrobní a technologické podmínky. Jednou z významných 

novinek je zde zavedení nového modelu tření.  

Pomocí simulace je možné predikovat, jak se bude za daných podmínek chovat kovaný 

materiál i tvářecí nástroj, jaká bude životnost nástroje, jaký bude vliv tvářecího stroje, i jaká 

bude výsledná struktura s ohledem na podmínky kování, či tepelné zpracování [27]. 

 

4.1 Modely tření při matematické simulaci 

Při tváření dochází k relativnímu pohybu mezi tvářeným materiálem a nástrojem. 

Tomuto pohybu brání tření, které ovlivňuje velikost tvářecích sil i deformační práce a má vliv 

na životnost nástrojů. Velikost tření lze popsat přiřazením hodnoty třecího smykového napětí 

τf, ale v běžné praxi se obvykle hodnotí koeficientem tření µ. Tento koeficient není 

konstantní, ale je ovlivňován druhem maziva, stavem kontaktních ploch, relativní rychlostí 

skluzu, teplotou na kontaktních plochách, měrným tlakem a vlastnostmi stýkajících se 

materiálů. 

Vliv kvality (drsnosti) povrchu a použitého maziva je nejdůležitějším faktorem, kdy při 

tváření za tepla k tomu přistupuje, kromě samotného vlivu teploty na chování maziva, též vliv 

rychlosti skluzu po stykové ploše. Tento vliv se projeví především u válcovacích procesů. 

Vliv vysoké rychlosti skluzu (v kombinaci s vysokým měrným tlakem) se projeví i při tváření 

za studena v důsledku přeměny deformační práce na teplo. 

Vliv teploty na koeficient tření je velmi složitý, neboť se současné projevuje celá řada 

dalších vlivů. Obecně je to vliv chemického složení, skutečnost, zda dochází ke tvorbě okují, 
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jaké mají tyto okuje mechanické vlastnosti apod. Uvádí se, že při tváření za tepla koeficient 

tření v závislosti na teplotě nejprve klesá, pak roste, kdy v určitém intervalu nabývá 

maximálních hodnot a poté opět klesá. Závislost koeficientu tření na měrném tlaku je 

ovlivňována tím, zda produkty tření zůstávají na stykových plochách či nikoliv. Záleží zde na 

teplotě tváření a na specifických podmínkách tvářecího procesu. S rostoucím měrným tlakem 

velikost µ obvykle klesá, a to zpočátku výrazněji (při vyšších měrných tlacích pomaleji). 

Vlivem vysoké hodnoty tlaku však může dojit až k místnímu svaření. 

V běžné strojírenské praxi se velikost tření popisuje koeficientem tření µ [28]:  

                                 µ = 
n

t

F

F
 = 

n

f

s
t

 »  
p

ft
   [ - ]                                            (14) 

kde 

 Ft je třecí síla [N],  

 Fn je normálová síla [N],  

 τf je třecí smykové napětí [Pa], 

 σn je normálové napětí [N.m
-2

],  

 p je tlak na nástroj [Pa]. 

 

 

Kvalita používaného softwaru se mj. liší podle toho, jaký matematický model tření je 

v softwaru zabudovaný, jakým způsobem lze zadávat vstupní data, zda je možné definovat 

různé hodnoty součinitele tření v různých místech nástroje, jaké parametry nám tento model 

ovlivňují. Kontaktní podmínky se během tváření za tepla silně mění, kdy zejména tření 

a přestup tepla z polotovaru do nástroje má zásadní vliv jak na potřebnou tvářecí sílu, tak i na 

opotřebení nástrojů. V nejjednodušším případě lze používat zjednodušené modely tření, které 

počítají s konstantními parametry a neuvažují vliv tepla. Pro určení modelu tření se používá 

celá řada zkoušek [28]. 
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4.1.1 Model tření podle Coulomba 

Tento model tření se používá v případě tvářecích operací, kde je relativně nízký 

kontaktní tlak mezi suchými povrchy, případně při metodách tváření za studena. Třecí napětí 

je závislé na kontaktním tlaku, součinitel tření se předpokládá konstantní. Hodnota třecího 

napětí je dána vztahem [28]: 

τf  =  µ . σn    [Pa]                                                                                           (15) 

kde 

 µ je koeficient tření [ - ], 

 σn je normálové napětí (kontaktní tlak) na rozhraní materiál nástroj [N.m
-2

]. 

 

 

4.1.2 Model tření podle Trescy 

V případě metod objemového tváření za tepla a tam, kde se předpokládá vysoký měrný 

tlak, se dává přednost modelu podle Trescy, který se též nazývá modelem konstantního tření. 

Třecí napětí pro zplastizované těleso je závislé na mezi kluzu ve smyku a jeho hodnota je 

dána vztahem [28] : 

                                 τf  =  m . k  =  m . 
3

pk
       [Pa]                                                                          (16) 

kde 

 m je třecí faktor [ - ], 

 k je přetvárná pevnost ve střihu [Pa], 

 kp je přetvárná pevnost [Pa].  

 

 

Při zadáni m = 0 se jedná o perfektní skluz s vyloučením kluzného tření, naopak 

hodnota m = 1 znamená přilnavé tření; třecí smykové napětí se rovná přetvářné pevnosti ve 

střihu [28]. 
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4.1.3 Kombinovaný model podle Levanova 

Aby se překonala omezení obou jednoduchých modelů tření, byla navržena 

a publikována různá vylepšení. Jedním z nich je třecí model navržený a experimentálně 

ověřený Levanovem aj., který kombinuje výhody obou dříve uvedených třecích modelů [28] : 

                             τf  =  m . 
3

pk
 .

ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

-
-

p

n

k
e

s
.25,1

1       [Pa]                                                           (17) 

 

kde 

 

ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

-
-

p

n

k
e

s
.25,1

1  zahrnuje vliv normálového kontaktního tlaku. 

 

V případě vysokého kontaktního tlaku poskytuje rovnice přibližně stejnou úroveň 

smykového třecího napětí τf  jako model podle Trescy. V případě nízkého kontaktního tlaku 

vyjde hodnota τf přibližně lineárně závislá na normálovém kontaktním napětí [28]. 

 

4.2 Počítačová simulace v zápustkovém kování 

Na základě simulací lze studovat celý průběh technologické tvářecí operace za studena 

i za tepla. Podle základních vstupních geometrických, konstrukčních a technologických 

parametrů se vytvoří model, pro který se pak provádí výpočet pomocí MKP (metoda 

konečných prvků). Z výsledků simulace je pak možno usuzovat na celkový průběh tvářecího 

procesu, na způsob a směr tečení materiálu, rozloženi tlaku v dutině nástroje a tím i zjištění 

velikosti namáhání nástroje, na rozložení teploty v součásti, na rychlost tečení materiálu 

v různých směrech aj.  

Celý simulační proces pak vede k možnostem zajištění optimálního průběhu 

technologické operace a je možno predikovat tento průběh z hlediska toku materiálu, 

optimální teploty, druhu materiálu, technologického maziva aj., rovněž je možno předvídat 

vznik případných přeložek nebo trhlin. Je možno operativně měnit vstupní parametry, lze 

prováděl úpravy geometrie nástroje (poloměry, úkosy atd.) nebo technologických podmínek 
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(např. druh maziva) podle potřeby. Tím lze výhodně nahradit praktické zkoušky, které dříve 

bylo nutno provádět, vzniká tím úspora finanční i časová. 

Protože je možno počítačovou simulací ověřit průběh celé technologické operace, je 

možno i celou technologii směřovat k tomu, aby celá technologická operace probíhala 

v takových podmínkách, aby bylo možno použít např. menších přídavku na opracování 

i menších technologických přídavku. Tím je možno ušetřit tvářený materiál i zajistit výrobu 

přesnějších součástí. Při optimálním tečení materiálu se zvyšuje životnost tvářecích nástrojů 

(menši opotřebení otěrem). Výsledkem počítačové simulace je tedy nasimulování zadané 

tvářecí operace s ohledem na požadovaný výstup, což je vytvoření podmínek pro výrobu 

jakostních a rozměrově přesných součástí. Korektní simulace umožňuje hlubší analýzu 

problému než výsledky získané poměrné složitě za cenu značných materiálových nákladu 

a časové náročnosti pomocí experimentů. 

Hlavní důvody pro využívání počítačové simulace lze shrnout takto: 

- simulací lze řešit i velmi složité technologické operace, které jsou neřešitelné nebo 

obtížně řešitelné analytickými metodami, popř. kde by použití analytického řešení bylo příliš 

zjednodušující. Pomocí simulace je rovněž možné prověřit výsledky docílené jinými 

metodami z hlediska experimentů, nebo výsledků z praxe, 

- simulace umožňuje studium chování tvářeného materiálu v reálném, zrychleném nebo 

zpomaleném čase. Po zhotovení geometrického modelu a provedení simulačního výpočtu lze 

pak během několika minut např. odsimulovat průběh celé technologické operace, 

- simulace nabízí komplexní pohled na studovaný problém a umožňuje tak jeho analýzu 

na základě více kritérii. Změnou jednoho konstrukčně-technologického parametru lze 

sledovat jeho vliv jak na chování tvářeného materiálu, tak i na průběh operace technologické 

tváření i na případné vady produktu (trhliny, přeložky, nezatečení aj.), 

- pomocí simulace je možné důkladně prověřil různé varianty řešení. To umožňuje 

minimalizovat rizika chybných rozhodnutí. Dá se tak případně předejit dodatečným opravám 

tvářecích nástrojů, které jsou náročné jak časově, tak ekonomicky [29]. 
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5 CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je prokázat, zda-li je možno nahradit stávající konvenční způsob 

tepelného zpracování zápustkových výkovků kalením výkovků ihned z dokovací teploty ve 

firmě OSTROJ a.s., popřípadě využít dokovací teplotu k následnému ohřevu výkovků na 

kalící teplotu tak, aby bylo dosaženo požadovaných mechanických vlastností dle požadavku 

zákazníka, a aby mikrostruktura takto zušlechtěných výkovků vykazovala rovnoměrně 

prokalenou strukturu.  

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl provést poloprovozní experiment, při kterém jsem 

hledal nové technologie a nové možnosti jak změnit stávající technologický postup, resp. jak 

změnit postup tepelného zpracování tak, jak to praktikuje již řada firem nejen ve světě, ale 

i v České republice. 

Při řešení hlavního cíle této práce se vyskytly další dílčí cíle, které bylo nutno během 

tohoto experimentu vyřešit: 

- výběr vhodných výkovků, 

- materiál výkovků, 

- provozní ověření, 

- mechanické zkoušky, 

- metalografické zkoušky. 
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6 EXPERIMENT 

Experiment spočívá ve změně technologického postupu, který se na zkoušených 

zápustkových výkovcích provádí již od samého počátku kování těchto výkovků a skládá se ze 

zápustkového kování, ochlazení výkovků na okolní teplotu a až poté následuje tepelné 

zpracování (kalení a popouštění). Změna nejenže odstraňuje dlouhou časovou prodlevu 

nutnou k ochlazení výkovků z dokovací teploty na teplotu okolí a opětovného ohřevu na 

kalící teplotu, ale počítá s kalením výkovků on-line z dokovací teploty. 

 

6.1 Vytipování výkovků 

Pro dosažení cíle této práce jsem navrhnul experiment pro tři různé charakteristické 

výkovky. Tyto zkoušené výkovky mají nejen různou hmotnost, ale také různý tvar a různou 

tloušťku stěn. Všechny jsou určeny pro automobilový průmysl a u všech vyžaduje zákazník 

dodržení požadovaných mechanických vlastností po provedeném tepelném zpracování. 

 

6.1.1 Zápustkový výkovek „Packa“ 

První výkovek, který jsem použil ke svému experimentu se nazývá „Packa“ (obr. 31). 

Tento výkovek se pohybuje ve spodní oblasti hmotností výkovků, které jsou kovány ve firmě 

OSTROJ a.s. a váží 0,5 kg.  

 

Obr. 31 Zápustkový výkovek „Packa“ 
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Jedná se o zápustkový výkovek, který se kove na kovacím lise LZK 1000 a používá se 

v automobilovém průmyslu jako jedna z položek držáku kola na nápravě. Tento výkovek se 

kove z materiálu 16MnCr5 a jeho přesné chemické složení je uvedeno v tab. 1. 

Tab. 1 Chemické složení materiálu 16MnCr5 výkovku „Packa“ 

chem. prvek C Mn Si P S Cr Ni 

hm. % 0,18 1,21 0,30 0,020 0,028 1,07 0,03 

 

 

6.1.2 Zápustkový výkovek „Závěs čepu“ 

Druhý výkovek použitý k experimentu se nazývá „Závěs čepu“ (obr. 32) a pohybuje se 

ve střední oblasti hmotností výkovků kovaných ve firmě OSTROJ a.s. Výkovek váží 2 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Zápustkový výkovek „Závěs čepu 

Také tento výkovek je určen pro automobilový průmysl a používá se jako část držáku 

kola na nápravě. Kove se na kovacím lise LZK 2500 rovněž z materiálu 16MnCr5. Jeho 

přesné chemické složení je uvedeno v tab. 2. 

Tab. 2 Chemické složení materiálu 16MnCr5 výkovku „Závěs čepu“ 

chem. prvek C Mn Si P S Cr Ni 

hm. % 0,19 1,26 0,30 0,017 0,025 1,06 0,13 
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6.1.3 Zápustkový výkovek „Kulový závěs“ 

Třetí a nejtěžší výkovek, který jsem použil ke svému experimentu se rovněž kove ve 

firmě OSTROJ a.s. a je pojmenován jako „Kulový závěs“ (obr. 33). Váží 6,5 kg a kove se na 

kovacím lise LZK 4000.  

 

Obr. 33 Zápustkový výkovek „Kulový závěs“ 

 

I tento výkovek je určen pro automobilový průmysl a používá se v tomto odvětví jako 

tažné zařízení pro osobní automobily. Kove se z materiálu 42CrMo4, jehož přesné chemické 

složení je uvedeno v tab. 3. 

Tab. 3 Chemické složení materiálu 42CrMo4 výkovku „Kulový závěs“ 

chem. prvek C Mn Si P S Cr N Mo 

hm. % 0,44 0,78 0,29 0,014 0,011 1,13 0,0103 0,183 

 

 

Všechny tyto tři výkovky se kovou ve firmě OSTROJ a.s. již několik let a po celou tuto 

dobu nedošlo k výrazným změnám v technologickém postupu. Avšak stále větší konkurence 

mezi jednotlivými kovárnami a stále větší tlaky ze strany zákazníku ohledně snižování cen 

výkovků vede k tomu, že se neustále hledají nové cesty jak urychlit, zjednodušit a zlevnit 

výrobu jednotlivých zápustkových výkovků. 
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6.2 Matematické modelování 

6.2.1 Simulace teplotního pole po dokování 

Simulace zápustkového kování a rozložení teplotního pole po dokování u všech 

tří výkovků byla provedena v simulačním programu, který je ve firmě OSTROJ a.s. využíván 

již řadu let a pomáhá předcházet problémům spojených s přípravou kování mnoha 

charakteristických zápustkových výkovků. 

 

6.2.1.1   Simulace teplotního pole po dokování u výkovku „Packa“ 

Pro simulaci průběhu kování tohoto výkovku jsem použil okrajové podmínky (tab.4), 

jejíž hodnoty jsem zadal do simulačního programu použitého pro tento účel.  

Výsledkem této simulace je zobrazení rozložení teplotního pole u tohoto výkovku ihned 

po dokování (obr. 34 a obr. 35). 

Tab. 4 Okrajové podmínky použité k simulaci průběhu kování zápustkového výkovku    

„Packa“ 

počáteční rozměry [mm] počáteční teplota [°C] 

Ø 36 - 130 1200 

čas kontaktu [s] součinitel přest. tepla do zápustek [W.m
-2

.K
-1

] 

0,145 5 

měrná tepelná kapacita [J.kg-1
.K

-1
] součinitel tepelné vodivosti [W.m-1

.K
-1

] 
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Obr. 34 Rozložení teplotního pole u výkovku „Packa“ ihned po dokování 

 

Obr. 35 Řez A-A výkovkem „Packa“ ihned po dokování  

A 

A 

            Teplota [°C] 

        Teplota [°C] 
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6.2.1.2   Simulace teplotního pole po dokování u výkovku „Závěs čepu“ 

Jelikož se tento výkovek vyrábí ze stejného materiálu jako výkovek „Packa“, pro 

simulaci průběhu kování tohoto výkovku jsem použil okrajové podmínky totožné jako 

u předešlé simulace (tab.5). Jiné hodnoty jsem zadal pouze u času kontaktu a samozřejmě 

u rozměru vstupního polotovaru. 

Výsledkem simulace je opět rozložení teplotního pole u zkoumaného výkovku ihned po 

dokování (obr. 36) a rozložení teplotního pole v řezu tohoto výkovku také ihned po dokování 

(obr. 37). 

Tab. 5 Okrajové podmínky použité k simulaci průběhu kování zápustkového výkovku 

„Závěs čepu“ 

počáteční rozměry [mm] počáteční teplota [°C] 

Ø 50 - 250 1200 

čas kontaktu [s] součinitel přest. tepla do zápustek [W.m
-2

.K
-1

] 

0,368 5 

měrná tepelná kapacita [J.kg-1
.K

-1
] součinitel tepelné vodivosti [W.m-1

.K
-1

] 
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Obr. 36 Rozložení teplotního pole u výkovku „Závěs čepu“ ihned po dokování 

 

 

Obr. 37 Řez A-A výkovkem „Závěs čepu“ ihned po dokování 

  A 

  A 

 

       Teplota [°C] 

        Teplota [°C] 
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6.2.1.3   Simulace teplotního pole po dokování u výkovku „Kulový závěs“ 

Jelikož se k výrobě „Kulového závěsu“ používá jiný materiál než u předešlých dvou 

výkovků, jsou okrajové podmínky, které jsem použil u této simulace průběhu kování odlišné 

od předešlých dvou simulací. Totožné zůstaly pouze hodnoty součinitele přestupu tepla 

a počáteční teplota (tab.6). 

Také u této provedené simulace je výsledkem rozložení teplotního pole výkovku ihned 

po dokování (obr. 38) a rovněž rozložení teplotního pole v řezu tohoto výkovku ihned po 

dokování (obr. 39, obr. 40, obr. 41). 

Tab. 6 Okrajové podmínky použité k simulaci průběhu kování zápustkového výkovku 

„Kulový závěs“ 

počáteční rozměry [mm] počáteční teplota [°C] 

Ø 80 - 235 1200 

čas kontaktu [s] součinitel přest. tepla do zápustek [W.m
-2

.K
-1

] 

0,5 5 

měrná tepelná kapacita [J.kg
-1

.K
-1

] součinitel tepelné vodivosti [W.m-1
.K

-1
] 
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Obr. 38 Rozložení teplotního pole u výkovku „Kulový závěs“ ihned po dokování 

 

 

Obr. 39 Řez A-A výkovkem „Kulový závěs“ ihned po dokování 

  A 

 A 

  B 

 B 

 C 

 C 

           Teplota [°C] 

           Teplota [°C] 
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Obr. 40 Řez B-B výkovkem „Kulový závěs“ ihned po dokování 

 

 

 

Obr. 41 Řez C-C výkovkem „Kulový závěs“ ihned po dokování 

               Teplota [°C] 

            Teplota [°C] 
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6.2.2 Ochlazování výkovků z dokovací teploty 

Jako simulaci ochlazování jednotlivých výkovků jsem provedl malý experiment, při 

kterém jsem vždy po daných časových intervalech prováděl kalení těchto výkovků do olejové 

nádrže a po vyjmutí výkovků z oleje změřil jejich povrchovou teplotu infračerveným 

teploměrem VOLTCRAFT IR – 365 RF. 

První měření teploty jsem provedl tak, že jsem ihned z dokovací teploty uchopil 

výkovek kovářskými kleštěmi a ponořil ho do olejové nádrže po dobu 5 s. Pak jsem výkovek 

z oleje vytáhl a změřil jeho teplotu.  

Po vykování dalšího výkovku jsem tento, v pořadí druhý výkovek, uchopil opět 

kovářskými kleštěmi, ponořil ho do olejové lázně a po 10 s jsem výkovek vytáhl a opět změřil 

teplotu. Takto jsem postupoval u dalších celkově 8 výkovků a postupně následovalo další 

měření teploty po zakalení v časových intervalech 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90 a 120 s. 

Takto naměřené teploty jsem vložil do programu Microsoft Office Excel 2007 

a vytvořil křivky ochlazování jednotlivých výkovků (obr. 42, obr. 43, obr. 44). 

 

 

 

Obr. 42 Křivka ochlazování výkovku „Packa“ při kalení v oleji z dokovací teploty 
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Obr. 43 Křivka ochlazování výkovku „Závěs čepu“ při kalení v oleji z dokovací teploty 

 

 

 

 

Obr. 44 Křivka ochlazování výkovku „Kulový závěs“ při kalení v oleji z dokovací 
teploty 
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6.2.3 Simulace tepelného zpracování 

Simulaci tepelného zpracování všech tří výkovků jsem prováděl v programu TTSteel. 

Tento program je určen k výpočtu mechanických vlastností ocelí po jejich tepelném 

zpracování (kalení, popouštení/žíhání). Program na základě chemického složení oceli 

a vlastností počáteční austenitické struktury vytvoří hybridní diagram izotermického rozpadu 

rekrystalizovaného austenitu na sekundární strukturu pro uhlíkové a konstrukční, 

mikrolegované a nástrojové oceli. Hybridní izotermický rozpadový diagram je dále použit pro 

simulaci anizotermické transformace oceli podle předem definované anizotermické 

ochlazovací křivky. 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.  

 

6.2.3.1   Simulace tepelného zpracování výkovku „Packa“ 

Na obr. 45 je znázorněn průběh přeměny přechlazeného austenitu u výkovku „Packa“ 

po zakalení z dokovací teploty do olejové lázně. Dle ochlazovací křivky můžeme u tohoto 

zkoušeného výkovku očekávat strukturu tvořenou směsí zákalných struktur, tj. martenzit 

a bainit. 

 

Obr. 45 ARA diagram výkovku „Packa“ 
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Graf (obr.46), který byl zhotoven rovněž v programu TTSteel, znázorňuje závislost 

mezi tvrdostí, velikostí zrna a strukturní složky martenzitu po zakalení. Z grafu lze vyčíst, že 

čím hrubozrnější struktury po zakalení dosáhneme, tím vyšší bude tvrdost výkovku a zároveň 

její strukturní složení se bude více blížit 100 % martenzitu. Z grafu je také zřejmé, že 

hrubozrnější struktura posouvá křivky počátku a konce přeměny doprava (obr. 45). 

 

Obr. 46 Graf závislost mezi velikostí zrna, tvrdostí a martenzitem 

 

Graf na obr. 47 znárorňuje vliv popouštěcí teploty na výsledné hodnoty tvrdostí,  

vrubové houževnatosti a meze kluzu po provedeném popouštění. 

 

Obr. 47 Graf závislost popouštěcí teploty na tvrdost, vrub. houževnatost a mez kluzu 
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6.2.3.2   Simulace tepelného zpracování výkovku „Závěs čepu“ 

Stejně jako u předešlého výkovku jsem i v tomto případě simuloval průběh přeměny 

přechlazeného austenitu po zakalení z dokovací teploty do olejové lázně (obr. 48). Dle 

ochlazovací křivky můžeme u výkovku „Závěs čepu“ očekávat strukturu tvořenou opět 

martenzitem a bainitem. 

 

Obr. 48 ARA diagram výkovku „Závěs čepu“ 

 

Graf na obr.49 znázorňuje závislost mezi tvrdostí, velikostí zrna a strukturní složky 

martenzitu po zakalení z dokovací teploty u zkoušeného výkovku. Jak můžeme z grafu vyčíst, 

opět platí vztah, že čím hrubozrnější struktury po zakalení dosáhneme, tím vyšší bude tvrdost 

výkovku a zároveň strukturní složení výkovku se bude blížit 100 % martenzitu. Rovněž je 

možno z tohoto grafu vyčíst, že hrubozrnější struktura posouvá křivky počátku a konce 

přeměny opět doprava (obr. 48). 

Jelikož se u obou výkovků jedná o stejný materiál  tj. 16MnCr5, jsou i výsledné křivky 

velice podobné. 
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Obr. 49 Graf závislost mezi velikostí zrna, tvrdostí a martenzitem 

 

Graf na obr. 50 znázorňuje vliv popouštěcí teploty na výsledné hodnoty tvrdostí,  

vrubové houževnatosti a meze kluzu po provedeném popouštění. Stejně jako u předešlého 

výkovku můžeme pozorovat, že se zvyšující se teplotou popouštění dochází ke snížování 

hodnot meze kluzu a tvrdostí, naopak hodnoty vrubové houževnatosti se zvyšující se teplotou 

popouštění rostou. 

 

Obr. 50 Graf závislosti popouštěcí teploty na tvrdost, vrub. houževnatost a mez kluzu 

 

 



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

 

 

           - 62 - 

6.2.3.3   Simulace tepelného zpracování výkovku „Kulový závěs“ 

Také u výkovku „Kulový závěs“ jsem použil program TTSteel k simulování průběhu 

přeměny přechlazeného austenitu po zakalení z dokovací teploty do olejové lázně (obr. 51). 

Dle ochlazovací křivky můžeme i u tohoto výkovku očekávat strukturu tvořenou martenzitem 

a bainitem. 

 

Obr. 51 ARA diagram výkovku „Kulový závěs“ 

 

Tak jako u předešlých dvou výkovků znázorňuje následující graf vzájemnou závislost  

mezi tvrdostí výkovku, velikostí zrna a strukturní složky martenzitu ihned po zakalení 

z dokovací teploty (obr.52). Opět platí vztah, čím hrubozrnější struktury po zakalení 

dosáhneme, tím vyšší bude tvrdost výkovku a zároveň strukturní složení výkovku se bude 

blížit 100 % martenzitu. Také u tohoto výkovku hrubozrnější struktura posouvá křivky 

počátku a konce přeměny doprava (obr. 51). 
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Obr. 52 Graf závislost mezi velikostí zrna, tvrdostí a martenzitem 

 

Graf na obr. 53 znázorňuje vliv popouštěcí teploty na výsledné hodnoty tvrdostí,  

vrubové houževnatosti a pevností po provedeném popouštění u zkoušeného výkovku „Kulový 

závěs“. Podobně jako u předešlých dvou výkovků platí vztah, že se zvyšující se teplotou 

popouštění dochází ke snížování hodnot pevností a tvrdostí, naopak hodnoty vrubové 

houževnatosti se zvyšující se teplotou popouštění rostou. 

 

Obr. 53 Graf závislost popouštěcí teploty na tvrdost, vrub. houževnatost a pevnost 
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6.3 Technické aspekty poloprovozního experimentu 

6.3.1 Úprava provozních podmínek 

Vzhledem k tomu, že všechny tři výkovky se při konvenčním tepelném zpracování kalí 

do oleje, simuloval jsem toto kalení kalením do ocelové nádrže, která byla naplněna stejným 

kalícím olejem, který se používá při běžném tepelném zpracování. Tato nádrž byla přistavena 

ihned vedle kovacích lisů (obr. 54), aby doba mezi dokováním a následným zakalením 

výkovků byla minimální (řádově 1 až 2 s).  

 

Obr. 54 Ocelová nádrž s kalícím olejem u kovacího lisu  

 

6.3.2 Provozní kalení 

6.3.2.1   Kalení výkovku „Packa“ 

K samotnému provedení experimentu jsem měl u tohoto výkovku k dispozici 24 ks. 

Nejprve jsem 6 kusů tohoto výkovků (označených jako P - dokovací) zakalil přímo 

z dokovací teploty, která se pohybovala v rozmezí 960 až 990 °C. Kusy byly zakaleny do 

olejové nádrže o teplotě 30 až 35 °C, která byla umístěna hned vedle kovacího lisu. Po 

zakalení byla provedena zkouška tvrdosti na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem 

HBW 10/3000 a výsledné hodnoty jsem zapsal do tab. 7. 

Druhých 6 kusů výkovků (označených jako P - 850) jsem nechal ihned po vykování 

zchladit na klidném vzduchu na teplotu cca 850 °C. Teplotu výkovků jsem měřil (tak jako 
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u všech následujících výkovků) infračerveným teploměrem VOLTCRAFT IR – 365 RF 

(obr. 55), na kterém jsem měl z důvodu měření teploty v rozmezí 900 až 1100 °C nastavenou 

hodnotu emisivity 0,89. Po zchladnutí následoval ohřev těchto kusů v elektrické komorové 

peci RNO 6.12 na kalící teplotu 880 °C (dle ČSN EN 10084) po dobu 10 min. Po vyjmutí 

z pece byly kusy zakaleny do olejové nádrže o teplotě 30 až 35 °C a poté byla opět provedena 

zkouška tvrdosti na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 7). 

 

Obr. 55 Infračervený teploměr VOLTCRAFT IR – 365 RF 

 

Dalších 6 kusů výkovků (označených jako P - 600) jsem nechal ihned po vykování 

zchladit tentokrát na teplotu cca 600 °C. Po zchladnutí následoval ohřev těchto kusů 

v elektrické komorové peci RNO 6.12 na již zmiňovanou kalící teplotu 880 °C (dle ČSN EN 

10084) po dobu 15 min. Po vyjmutí z pece byly kusy zakaleny do oleje o teplotě v rozmezí 30 

až 35 °C a následovala kontrola tvrdosti na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem 

HBW 10/3000 (tab. 7). 

Posledních 6 kusů (označených jako P - konvenční) jsem tepelně zpracoval v průběžné 

zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9 stejným způsobem, jakým se výkovek zušlechťuje již 

několik let, tj. ohřev na kalící teplotu 880 °C (dle ČSN EN 10084) po dobu 35 min. Po vyjetí 

z pece byly kusy zakaleny do olejové lázně o teplotě v rozmezí 30 až 35 °C a pak provedena 

zkouška tvrdosti na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 7). 
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Tab. 7 Naměřené hodnoty tvrdostí (HBW) po různých způsobech zakalení u výkovků 

„Packa“ 

Název výkovku 
Hodnoty tvrdostí po zakalení  

(HBW) 

Rozpětí 

(HBW) 

Ø Hodnota 

(HBW) 

P - dokovací 412, 417, 411, 413, 412, 415 5 413 

P - 850 393, 385, 399, 386, 378, 387 21 388 

P - 600 360, 352, 356, 361, 350, 355 11 356 

P - konvenční 290, 295, 301, 300, 299, 297 11 297 

 

 

6.3.2.2   Kalení výkovku „Závěs čepu“ 

K provedení experimentu u tohoto výkovku jsem použil celkem 36 ks. Větší počet 

výkovku souvisí s větším rozsahem požadovaných mechanických vlastností ze strany 

zákazníka a tudíž i s větším počtem provedených zkoušek. Nejprve jsem 9 kusů (označených 

jako ZČ - dokovací) zakalil přímo z dokovací teploty, která se pohybovala v rozmezí 950 až 

980 °C. Kusy byly zakaleny do oleje o teplotě 30 až 35 °C. Po zakalení byla tak jako 

u předešlého výkovku provedena zkouška tvrdosti na měřicím přístroji VEB -HECKERT 

způsobem HBW 10/3000 a hodnoty naměřených tvrdostí jsem zapsal do tab. 8. 

Druhých 9 kusů výkovků (označených jako ZČ - 850) jsem nechal ihned po vykování 

zchladit na klidném vzduchu na teplotu cca 850 °C. Po zchladnutí následoval ohřev těchto 

kusů v elektrické komorové peci RNO 6.12 na kalící teplotu 880 °C (dle ČSN EN 10084) po 

dobu 12 min. Po vyjmutí z pece byly kusy zakaleny do oleje o teplotě 30 až 35 °C. Po 

zakalení následovala zkouška tvrdosti na přístroji VEB – HECKERT způsobem 

HBW 10/3000 (tab. 8). 

Dalších 9 kusů výkovků (označených jako ZČ - 600) jsem nechal po vykování zchladit 

tentokrát na teplotu cca 600 °C. Po zchladnutí následoval ohřev těchto kusů v elektrické 

komorové peci RNO 6.12 (obr. 56) na již zmiňovanou kalící teplotu 880 °C (dle ČSN 

EN 10084) po dobu 18 min. Tuto pec jsem využíval k ohřevu ochlazovaných kusů z dokovací 

teploty jak u předešlých výkovků, tak u všech výkovků následujících. Po vyjmutí kusů z této 

pece byly kusy zakaleny do oleje o teplotě 30 až 35 °C a opět bylo provedeno měření tvrdosti 

na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 8). 
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Obr. 56 Komorová pec RNO 6.12 [11] 

 

Posledních 9 kusů tohoto výkovku (označených jako ZČ - konvenční) jsem tepelně 

zpracoval v průběžné zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9 tak, jak se tento výkovek kalí již 

několik let, tj. ohřev na kalící teplotu 880 °C (dle ČSN EN 10084) po dobu 45 min. Po vyjetí 

z pece byly kusy opět zakaleny do olejové lázně o teplotě v rozmezí 30 až 35 °C a i u těchto 

výkovků byla provedena kontrola tvrdosti na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem 

HBW 10/3000 (tab. 8). 

Tab. 8 Naměřené hodnoty tvrdostí (HBW) po různých způsobech zakalení u výkovků 

„Závěs čepu“ 

Název výkovku 
Hodnoty tvrdostí po zakalení  

(HBW) 

Rozpětí 

(HBW) 

Ø Hodnota 

(HBW) 

ZČ - dokovací 401, 398, 395, 394, 404, 397, 402, 399, 394 9 397 

ZČ - 850 343, 334, 340, 329, 327, 339, 342, 330, 336 16 336 

ZČ - 600 299, 308, 305, 300, 301, 306, 309, 311, 310 12 306 

ZČ - konvenční  275, 280, 279, 281, 270, 276, 281, 278, 279 11 279 
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6.3.2.3 Kalení výkovku „Kulový závěs“ 

U tohoto výkovku jsem měl k provedení experimentu k dispozici stejně jako u prvního 

výkovku 24 ks. Prvních 6 kusů výkovků (označených jako KZ - dokovací) jsem zakalil 

přímo z dokovací teploty, která se pohybovala v rozmezí 960 až 990 °C. Kusy byly zakaleny 

opět do olejové nádrže o teplotě 30 až 35 °C, která byla umístěna těsně vedle kovacího lisu.  

Po zakalení byla provedena zkouška tvrdosti na měřicím přístroji VEB – HECKERT 

způsobem HBW 10/3000 a výsledné hodnoty jsem zapsal do tab. 9. 

Druhých 6 výkovků (označených jako KZ - 850) jsem nechal po vykování zchladit na 

klidném vzduchu na teplotu cca 850 °C. Poté následoval ohřev kusů v elektrické komorové 

peci RNO 6.12 na kalící teplotu 880 °C (dle ČSN EN 10083-3) po dobu 15 min. Po vyjmutí 

z pece byly kusy zakaleny do olejové nádrže o teplotě 30 až 35 °C. I po tomto zakalení byla 

provedena zkouška tvrdosti na přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 9). 

Dalších 6 kusů (označených jako KZ - 600) jsem ihned po vykování ochladil tentokrát 

na teplotu cca 600 °C a po zchladnutí následoval ohřev kusů v elektrické komorové peci 

RNO 6.12 na již zmiňovanou kalící teplotu 880 °C (dle ČSN EN 10083-3) po dobu 22 min. 

Po vyjmutí z pece byly kusy zakaleny do oleje o teplotě 30 až 35 °C a opět bylo provedeno 

měření tvrdosti na měřicím přístroji VEB – HECKERT (obr. 57) způsobem HBW 10/3000 

(tab. 9). 

 

Obr. 57 Měřicí přístroj VEB - HECKERT 
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Posledních 6 výkovků (označených jako KZ - konvenční) jsem opět zakalil v průběžné 

zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9 způsobem, jakým se výkovek zušlechťuje již řadu let, 

tj. ohřev na kalící teplotu 880 °C (dle ČSN EN 10083-3) po dobu 60 min a následovalo kalení 

do olejové lázně o teplotě 30 až 35 °C. Zkoušku tvrdosti jsem provedl na měřicím přístroji 

VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 9). 

Tab. 9 Naměřené hodnoty tvrdostí (HBW) po různých způsobech zakalení u výkovků 

„Kulový závěs“ 

Název výkovku 
Hodnoty tvrdostí po zakalení  

(HBW) 

Rozpětí 

(HBW) 

Ø Hodnota 

(HBW) 

KZ - dokovací 535, 538, 530, 538, 536, 532 8 535 

KZ - 850 529, 530, 525, 522, 527, 528 8 527 

KZ - 600 501, 498, 508, 505, 502, 507 10 504 

KZ - konvenční 385, 402, 401, 395, 390, 389 17 394 

 

 

6.3.3 Popouštění zakalených výkovků 

6.3.3.1   Popouštění výkovku „Packa“ 

Popouštění prvních 6 výkovků (označených jako P - dokovací) následovalo ihned po 

zakalení a provádělo se v průběžné zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9. Jelikož zákazník 

požaduje u těchto výkovků dosažení meze kluzu min. 600 MPa (tvrdost min. 238 HBW), 

zvolil jsem dle popouštěcího grafu pro materiál 16MnCr5 a dle naměřených tvrdostí po 

zakalení (viz. tab. 7) popouštěcí teplotu 580 °C po dobu 2 h s následným pomalým 

ochlazováním na vzduchu. Po popouštění byla provedena tak jako u předešlých výkovků 

zkouška tvrdosti na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 a hodnoty 

naměřených tvrdostí jsem zapsal do tab. 10. 

Druhých 6 výkovků (označených jako P - 850) jsem ihned po zakalení opět popustil 

v průběžné zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9. Z důvodu již zmiňovaného požadavku 

zákazníka jsem dle popouštěcího grafu pro materiál 16MnCr5 a dle naměřených tvrdostí po 

zakalení (viz. tab. 7) zvolil popouštěcí teplotu nižší a to 570 °C po dobu 2 h s následným 
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pomalým ochlazením na vzduchu. I tentokrát byla provedena zkouška tvrdosti na přístroji 

VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 10). 

Výkovky označené jako P - 600 jsem rovněž popouštěl v průběžné zušlechťovací lince 

CAY 7,120.4/9. Z důvodu dodržení požadavku zákazníka jsem dle popouštěcího grafu pro 

materiál 16MnCr5 a dle naměřených tvrdostí po zakalení (viz. tab. 7), zvolil popouštěcí 

teplotu 540 °C po dobu 2 h s následným pomalým ochlazením na vzduchu a kusy byly 

změřeny na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 10). 

Posledních 6 kusů (označených jako P - konvenční) jsem stejně jako kalení tak 

i následné popouštění prováděl v průběžné zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9. Teplotu 

popouštění u těchto kusů jsem po naměřených hodnotách tvrdostí po zakalení (viz. tab. 7) 

zvolil 520 °C po dobu 2 h a poté byly kusy ochlazeny na klidném vzduchu. Poté následovala 

zkouška tvrdosti na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 10). 

Tab. 10 Naměřené hodnoty tvrdostí (HBW) po popouštění u výkovků „Packa“ 

Název výkovku 
Hodnoty tvrdostí po popouštění  

(HBW) 

Rozpětí 

(HBW) 

Ø Hodnota 

(HBW) 

P - dokovací 262, 260, 261, 263, 260, 263 3 262 

P - 850 258, 260, 262, 259, 260, 262 4 260 

P - 600 260, 253, 256, 261, 255, 257 8 257 

P - konvenční 255, 260, 259, 253, 259, 260 5 258 

 

 

6.3.3.2   Popouštění výkovku „Závěs čepu“ 

Popouštění prvních 9 kusů (označených jako ZČ - dokovací) jsem provedl ihned po 

zakalení v zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9. U tohoto výkovku požaduje zákazník dodržení 

meze kluzu min. 550 MPa (tj. tvrdost min. 208 HBW), tažnosti min. 14 % a vrubové 

houževnatosti min. 90 J.cm
-2

. Proto jsem dle popouštěcího grafu pro materiál 16MnCr5 a dle 

naměřených tvrdostí po zakalení (viz. tab. 8) zvolil popouštěcí teplotu 630 °C po dobu 2 h 

s následným pomalým ochlazením na vzduchu. Kusy byly po popouštění změřeny na měřicím 

přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 a hodnoty jsem zapsal do tab. 11. 
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Také druhých 9 kusů (označených jako ZČ - 850) jsem popustil v zušlechťovací lince 

CAY 7,120.4/9. Z důvodu již zmiňovaného požadavku zákazníka jsem dle popouštěcího grafu 

pro materiál 16MnCr5 a dle naměřených tvrdostí po zakalení (viz. tab. 8) zvolil popouštěcí 

teplotu 600 °C po dobu 2 h s následným ochlazením na vzduchu. I poté následovala zkouška 

tvrdosti na přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 11). 

I dalších 9 kusů tohoto výkovku (označených jako ZČ - 600) jsem popustil v průběžné 

zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9 a podle popouštěcího grafu pro daný materiál a dle 

naměřených tvrdostí po zakalení (viz. tab. 8) jsem zvolil popouštěcí teplotu 550 °C po dobu 

2 h s následným pomalým ochlazováním na vzduchu. Následovala zkouška tvrdosti na 

měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 11). 

Posledních 9 výkovků (označených jako ZČ - konvenční) jsem stejně jako kalení tak 

i následné popouštění opět prováděl na průběžné zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9. Teplotu 

popouštění u těchto kusů jsem dle naměřených hodnot po zakalení (viz. tab. 8) a dle 

popouštěcího grafu pro daný materiál zvolil 525 °C po dobu 2 h a poté byly kusy ochlazeny 

na klidném vzduchu. I po tomto popouštění následovalo měření tvrdosti na měřicím přístroji 

VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 11). 

Tab. 11 Naměřené hodnoty tvrdostí (HBW) po popouštění u výkovků „Závěs čepu“ 

Název výkovku 
Hodnoty tvrdostí po popouštění 

(HBW) 

Rozpětí 

(HBW) 

Ø Hodnota 

(HBW) 

ZČ - dokovací 226, 223, 225, 224, 226, 223, 222, 225, 224 4 224 

ZČ - 850 222, 224, 225, 224, 226, 225, 224, 226, 227 5 225 

ZČ - 600 224, 229, 226, 227, 228, 229, 227, 226, 229 5 227 

ZČ - konvenční 225, 230, 231, 229, 224, 228, 229, 227, 226  7 228 

 

 

6.3.3.3   Popouštění výkovku „Kulový závěs“ 

Po zakalení prvních 6 kusů (označených jako KZ - dokovací) následovala operace 

popouštění a jelikož u tohoto výkovku požaduje zákazník dosažení pevnosti 800 – 900 MPa 

(tvrdost 240 – 270 HBW), určil jsem dle naměřených tvrdostí po zakalení (viz. tab. 9) a dle 
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popouštěcího grafu pro materiál 42CrMo4 (ČSN EN 10083-3) popouštěcí teplotu 680 °C po 

dobu 2 h s následným pomalým ochlazováním na vzduchu. Tato operace se prováděla 

i tentokrát v průběžné zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9. Poté následovala zkouška tvrdosti 

na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 12). 

Dalších 6 těchto výkovků (označených jako KZ - 850) jsem popustil opět v průběžné 

zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9. Z důvodu již zmiňovaného požadavku zákazníka jsem 

dle popouštěcího grafu pro materiál 42CrMo4 a dle naměřených tvrdostí po zakalení 

(viz. tab. 9) snížil popouštěcí teplotu o 10 °C, tj. na 670 °C po dobu 2 h s následným 

ochlazením na vzduchu a pak jsem kusy změřil na měřicím přístroji VEB – HECKERT 

způsobem HBW 10/3000 (tab. 12). 

Třetích 6 ks označených KZ - 600 jsem rovněž popouštěl v průběžné zušlechťovací 

lince CAY 7,120.4/9. Z důvodu požadovaných mechanických vlastností jsem dle 

popouštěcího grafu pro materiál 42CrMo4 a dle naměřených tvrdostí po zakalení (viz. tab. 9)  

zvolil popouštěcí teplotu 650 °C po dobu 2 h s následným ochlazením na vzduchu.  Poté byly 

kusy změřeny na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem HBW 10/3000 (tab. 12). 

Posledních 6 kusů (označených jako KZ - konvenční) jsem stejně jako kalení tak 

i následné popouštění prováděl v průběžné zušlechťovací lince CAY 7,120.4/9. Teplotu 

popouštění u těchto kusů jsem po naměřených hodnotách tvrdostí po zakalení (viz. tab. 9) 

zvolil 640 °C po dobu 2 h a poté byly kusy ochlazeny na vzduchu. Po tomto popouštění 

následovala zkouška tvrdosti na měřicím přístroji VEB – HECKERT způsobem 

HBW 10/3000 (tab. 12). 

Tab. 12 Naměřené hodnoty tvrdostí (HBW) po popouštění u výkovků „Kulový závěs“ 

Název výkovku 
Hodnoty tvrdostí po popouštění 

(HBW) 

Rozpětí 

(HBW) 

Ø Hodnota 

(HBW) 

KZ - dokovací 252, 256, 255, 253, 257, 253 5 254 

KZ - 850 254, 256, 257, 256, 255, 254 3 255 

KZ - 600 253, 256, 257, 252, 255, 256 5 255 

KZ - konvenční 258, 257, 260, 255, 256, 259 5 257 
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6.4 Stanovení mechanických vlastností a mikrostruktury po popouštění 

Abych si byl jistý, že jsou výkovky dobře prokaleny v celém průřezu, rozhodl jsem se, 

že se mikrostruktura bude provádět v místech, kde výkovky chladnou nejpomaleji, tj. 

v místech s největší tloušťkou stěn (obr. 58).  

 

                                        

  

             

                            

Obr. 58 Určení míst na výkovcích pro stanovení mikrostruktury 
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Rovněž v místech s největší tloušťkou stěn byly vyrobeny vzorky pro mechanické 

zkoušky (obr. 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59 Znázornění odebrání vzorků pro zkoušky na mechanické vlastnosti 
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7 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Výsledky tohoto experimentu jsem rozdělil do dvou hlavních částí. První část bude 

obsahovat výsledky mechanických zkoušek a následné porovnání těchto výsledků ze čtyř 

různých způsobů tepelného zpracování zkoušených výkovků a druhá část pak porovnání 

mikrostruktur těchto výkovků. 

 

7.1 Mechanické vlastnosti 

7.1.1 Mechanické vlastnosti výkovku „Packa“ 

Po zakalení výkovků, které bylo provedeno čtyřmi různými způsoby a následném 

popouštění, jsem z celkového počtu 24 ks, které jsem měl u tohoto výkovku k dispozici, 

vybral 20 ks k mechanickým zkouškám (5 ks z každého zušlechtění). 

Jelikož se jedná o materiál 16MnCr5, byla teplota tahových zkoušek zvolena dle 

ČSN EN 10084, která udává provést tyto zkoušky za pokojové teploty (při + 20 °C). Samotné 

provedení těchto zkoušek se uskutečnilo ve firmě VÍTKOVICE TESTING CENTER, spol. 

s r.o. v Ostravě a probíhaly dle zkušební normy ČSN EN ISO 6892 - 1. Výsledky všech 

dvaceti tahových zkoušek jsem zaznamenal do tab. 13 a pro lepší přehlednost jsem následně 

tyto výsledné hodnoty přenesl do grafu, který jsem vytvořil v programu Microsoft Office 

Excel 2007 (obr. 60). 

Požadavkem zákazníka je dosažení meze kluzu min. 600 MPa. 

Tab. 13 Výsledné hodnoty meze kluzu po provedeném tepelném zpracování různými 

způsoby u výkovků „Packa“ 

Název výkovku 
Hodnoty meze kluzu  

(MPa) 

Rozpětí 

(MPa) 

Ø Hodnota 

(MPa) 

P - dokovací 675, 676, 681, 677, 683 8 678 

P - 850 692, 688, 695, 690, 687 8 690 

P - 600 670, 666, 685, 679, 677 19 675 

P - konvenční 668, 672, 680, 675, 671 12 673 
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Obr. 60 Graf výsledných hodnot meze kluzu zkoušených výkovků 

 

7.1.2 Mechanické vlastnosti výkovku „Závěs čepu“ 

U těchto výkovků, které byly rovněž zušlechtěny čtyřmi různými způsoby, jsem 

z celkového počtu 36 ks, které jsem měl u tohoto výkovku k dispozici, vybral 32 ks 

k mechanickým zkouškám (8 ks z každého zušlechtění). Vyšší počet kusů ke zkouškám je dán 

požadavkem zákazníka, který vyžaduje provést jak tahové zkoušky, tak i zkoušky vrubové 

houževnatosti, takže 4 ks z každého kalení bylo použito k tahovým zkouškám a zbylé 4 ks ke 

zkouškám vrubové houževnatosti. Rovněž počet míst pro odebírání vzorků bylo u tohoto 

výkovků dvojnásobné (obr. 59). 

Jelikož se opět jedná o materiál 16MnCr5, byla teplota tahových zkoušek i vrubové 

houževnatosti zvolena dle ČSN EN 10084 a v obou případech se tyto zkoušky prováděly při 

teplotě + 20 °C. Provedení zkoušek se uskutečnilo ve firmě VÍTKOVICE TESTING 

CENTER, spol. s r.o. v Ostravě a tahové zkoušky probíhaly dle zkušební normy ČSN EN ISO 

6892 - 1, zkoušky vrubové houževnatosti dle ČSN ISO 148 - 1. Výsledky všech 32 tahových 

zkoušek jsem zaznamenal do tab. 14 a do tab. 15 a výsledky vrubové houževnatosti do 
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tab. 16. Pro lepší přehlednost jsem všechny tyto výsledky přenesl do jednotlivých grafů, které 

jsem vytvořil v programu Microsoft Office Excel 2007 (obr. 61, obr. 62, obr. 63). 

Požadavkem zákazníka u tohoto výkovku je dosažení meze kluzu min. 550 MPa, 

tažnosti min. 14 % a vrubové houževnatosti KCU 2 min. 90 J.cm
-2

. 

Tab. 14 Výsledné hodnoty meze kluzu po provedeném tepelném zpracování různými 

způsoby u výkovků „Závěs čepu“ 

Název výkovku 
Hodnoty meze kluzu  

(MPa) 

Rozpětí 

(MPa) 

Ø Hodnota 

(MPa) 

ZČ - dokovací 601, 600, 595, 592, 601, 596, 590, 591 11 596 

ZČ - 850 590, 592, 605, 600, 596, 593, 589, 592 16 595 

ZČ - 600 583, 590, 589, 593, 587, 589, 592, 588 9 589 

ZČ - konvenční 595, 602, 605, 596, 592, 600, 602, 594 13 599 

 

 

 

Obr. 61 Graf výsledných hodnot meze kluzu zkoušených výkovků 
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Tab. 15  Výsledné hodnoty tažností po provedeném tepelném zpracování různými 

způsoby u výkovků „Závěs čepu“ 

Název výkovku 
Hodnoty tažností  

(%) 

Rozpětí 

(%) 

Ø Hodnota 

(%) 

ZČ - dokovací 19, 18, 19, 17, 20, 19, 18, 19 3 19 

ZČ - 850 17, 16, 15, 16, 18, 17, 16, 17 3 17 

ZČ - 600 16, 17, 17, 18, 17, 17, 18, 17 2 17 

ZČ - konvenční 16, 18, 17, 17, 18, 16, 16, 18 2 17 

 

 

 

 

Obr. 62 Graf výsledných hodnot tažností zkoušených výkovků 
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Tab. 16  Výsledné hodnoty vrub. houževnatosti po provedeném tepelném zpracování  

různými způsoby u výkovků „Závěs čepu“ 

Název výkovku 
Hodnoty vrub. houževnatosti  

(J.cm
-2

) 

Rozpětí 

(J.cm
-2

) 

Ø Hodnota 

(J.cm
-2

) 

ZČ - dokovací 73, 60, 92, 90, 78, 85, 91, 90 32 82 

ZČ - 850 90, 64, 86, 71, 90, 69, 77, 84  26 79 

ZČ - 600 99, 93, 111, 98, 97, 105, 96, 92 19 99 

ZČ - konvenční 102, 92, 110, 99, 98, 96, 106, 93 18 99 

 

 

 

Obr. 63 Graf výsledných hodnot vrubové houževnatosti zkoušených výkovků 

 

7.1.3 Mechanické vlastnosti výkovku „Kulový závěs“ 

Po zakalení těchto výkovků, které bylo provedeno rovněž čtyřmi různými způsoby 

a následném popouštění jsem stejně jako u prvního zkoušeného výkovku měl k dispozici 

celkem 24 ks a k mechanickým zkouškám jsem použil 20 ks (5 ks z každého zušlechtění). 
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Tento výkovek se kove z materiálu 42CrMo4 a proto byla teplota tahových zkoušek 

zvolena dle ČSN EN 10083 – 3, tj. za pokojové teploty (+ 20 °C). Zkoušky byly provedeny 

opět ve firmě VÍTKOVICE TESTING CENTER, spol. s r.o. a probíhaly dle zkušební normy 

ČSN EN ISO 6892 - 1. Výsledné hodnoty všech dvaceti tahových zkoušek jsem zaznamenal 

do tab. 17 a přenesl do grafu, vytvořeném v programu Microsoft Office Excel 2007 (obr. 64). 

U tohoto výkovku požaduje zákazník dosažení pevnosti v rozmezí 800 - 900 MPa. 

Tab. 17  Výsledné hodnoty pevností po provedeném tepelném zpracování různými  

způsoby u výkovků „Kulový závěs“ 

Název výkovku 
Naměřené hodnoty pevností  

(MPa) 

Rozpětí 

(MPa) 

Ø Hodnota 

(MPa) 

KZ - dokovací 820, 832, 836, 823, 839 19 830 

KZ - 850 826, 840, 833, 838, 828 14 833 

KZ - 600 833, 826, 843, 851, 846 20 840 

KZ - konvenční 836, 828, 841, 830, 824 17 832 

 

 

Obr. 64 Graf výsledných hodnot pevností zkoušených výkovků 
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7.2 Mikrostruktura 

Druhá část této kapitoly je věnována metalografickým zkouškám a jejich vzájemného 

porovnání po provedeném tepelném zpracování, které je detailněji popsáno v předešlých 

kapitolách. I zde budu porovnávat mikrostrukturu všech tří výkovků, které byly zušlechtěny 

čtyřmi různými způsoby.  

Veškerá příprava a práce spojen s těmito zkouškami se stejně jako u mechanických 

zkoušek prováděly ve firmě VÍTKOVICE TESTING CENTER, spol. s r.o. v Ostravě. 

 

7.2.1 Mikrostruktura výkovku „Packa“ 

K provedení metalografických zkoušek u prvního výkovku, který jsem si vybral pro 

tento experiment, jsem měl k dispozici 4 ks (1 ks z každého způsobu tepelného zpracování). 

Místo pro určení mikrostruktury bylo zvoleno dle obr. 58 a plochy všech čtyř zkoušených 

výkovků byly nejprve vyleštěny do zrcadlového lesku. Poté byly tyto plochy naleptány 

4 % HNO3 a vzniklé snímky byly 500 x zvětšeny. 

Mikrostruktura u výkovků „P - dokovací“ (obr. 65) a „P - 850“ (obr. 66) je hrubozrná, 

nerovnoměrná (nedošlo k dokonalé překrystalizaci), tvořená směsí martenzitu a bainitu. 

U všech těchto dvou výkovků došlo k prokalení vzorků.  

Nejblíže stavu dokonalého prokalení se blíží výkovek „P - 600“ (obr. 67). 

Mikrostruktura tohoto výkovku je vcelku rovnoměrná, tvořená směsí martenzitu a bainitu. U 

tohoto výkovku rovněž došlo k prokalení vzorku. 

Naopak mikrostruktura výkovku „P - konvenční“ (obr. 68) vykazuje vcelku 

jemnozrnou, rovnoměrnou strukturu (došlo k dokonalé rekrystalizaci), tvořenou bloky bainitu 

a ojediněle vyloučenými zrny feritu. Tato mikrostruktura však nevykazuje stav dokonalého 

prokalení, protože nedošlo k úplné přeměně na monolitickou strukturu. 
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Obr. 65 Mikrostruktura výkovku  

„P - dokovací“ 

Obr. 66 Mikrostruktura výkovku  

„P - 850“ 

 

  

Obr. 67 Mikrostruktura výkovku  

„P - 600“ 

Obr. 68 Mikrostruktura výkovku  

„P - konvenční“ 
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7.2.2 Mikrostruktura výkovku „Závěs čepu“ 

K provedení metalografických zkoušek u výkovků „Závěs čepu“ jsem použil opět 4 ks 

(1 ks z různého způsobu tepelného zpracování). Místo pro mikrostrukturu bylo zvoleno dle 

obr. 58 a plochy všech 4 zkoušených výkovků byly nejprve vyleštěny do zrcadlového lesku 

a poté naleptány 4 % HNO3. Snímky byly následně 500 x zvětšeny. 

Mikrostruktura výkovků „ZČ - dokovací“ (obr. 69) a „ZČ - 850“ (obr. 70) je 

hrubozrná, nerovnoměrná, tvořená směsí martenzitu a bainitu. U obou výkovků došlo k 

prokalení vzorků, avšak nedošlo k dokonalé překrystalizaci struktury. 

Nejblíže stavu dokonalého prokalení se blíží opět výkovek „ZČ - 600“ (obr. 71). 

Mikrostruktura tohoto výkovku je vcelku rovnoměrná, tvořená bloky bainitu a ojediněle 

vyloučenými zrny feritu, které vytvářely místy náznak nesouvislého síťoví. 

Mikrostruktura výkovku „ZČ - konvenční“ (obr. 72) vykazuje vcelku jemnozrnou, 

rovnoměrnou strukturu, avšak nevykazuje stav dokonalého prokalení. Mikrostruktura je 

tvořená bloky bainitu, nodulemi perlitu a zrny feritu. 

 

  

Obr. 69 Mikrostruktura výkovku  

„ZČ - dokovací“ 

Obr. 70 Mikrostruktura výkovku  

„ZČ - 850“ 
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Obr. 71 Mikrostruktura výkovku  

„ZČ - 600“ 

Obr. 72 Mikrostruktura výkovku  

„ZČ - konvenční“ 

 

 

7.2.3 Mikrostruktura výkovku „Kulový závěs“ 

Rovněž u tohoto výkovků jsem měl k provedení matalografických zkoušek k dispozici 

stejně jako u obou předešlých výkovků celkem 4 ks (1 ks z každého způsobu tepelného 

zpracování). Místo pro určení mikrostruktury bylo zvoleno dle obr. a plochy všech čtyř 

zkoušených výkovků byly opět nejprve vyleštěny do zrcadlového lesku. Poté následovalo 

naleptání těchto ploch 4 % HNO3. Snímky byly 500 x zvětšeny. 

Mikrostruktura výkovku „KZ - dokovací“ (obr. 73) a „KZ - 850“ (obr. 74) je vcelku 

rovnoměrná, tvořená směsí zákalných struktur (martenzit a bainit) s náznakem řádkovitostí 

struktury. 

Nejblíže stavu dokonalého prokalení se blíží tak jako u předešlých výkovků výkovek 

„KZ - 600“ (obr. 75). Mikrostruktura tohoto výkovku je vcelku rovnoměrná, tvořená směsí 

zákalných struktur (martenzit a bainit). 

Mikrostruktura výkovku „KZ - konvenční“ (obr. 76) je velice podobná předešlým 

vzorkům, vcelku rovnoměrná, tvořená směsí zákalných struktur (martenzit a bainit). 
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Obr. 73 Mikrostruktura výkovku  

„KZ - dokovací“ 

Obr. 74 Mikrostruktura výkovku  

„KZ - 850“ 

 

  

Obr. 75 Mikrostruktura výkovku  

„KZ - 600“ 

Obr. 76 Mikrostruktura výkovku  

„KZ - konvenční“ 
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8 ZÁVĚR A PROVOZNÍ DOPORUČENÍ 

V této diplomové práci jsem se snažil prokázat, zda-li je možno nahradit stávající 

konvenční způsob tepelného zpracování kalením zápustkových výkovků ve firmě 

OSTROJ a.s. on-line přímo z dokovací teploty, nebo využít teploty z dokování k následnému 

ohřevu výkovků na kalící teplotu. Mechanické a metalografické výsledky takto zakalených 

výkovků, které byly následně popuštěny, jsem porovnával s výsledky konvenčního způsobu 

tepelného zpracování, který se ve firmě OSTROJ a.s. používá jako jediný způsob 

zušlechťování zápustkových výkovků. 

Co se týče výsledků všech tří výkovků kalených ihned z dokovací teploty a následně 

popuštěných, u těchto výkovků byly pevnostní vlastnosti téměř totožné s výsledky výkovků 

zpracovaných konvenčním způsobem a u všech tří výkovků byly splněny požadavky 

zákazníka. Ovšem struktura takto zušlechtěných výkovků byla velmi hrubozrná 

a nerovnoměrná, což mělo přímý vliv na houževnatost, která vykazovala hodnoty výrazně 

nižší, než výkovky zpracované konvenčním způsobem. Tento fakt jistě ovlivní i životnost 

a opotřebení těchto kusů. 

Naopak způsob kalení, který využíval teplotu z dokování tak, že výkovky byly nejprve 

z dokovací teploty ochlazeny na teplotu 600 °C (kdy během chladnutí došlo k překrystalizaci 

struktury) a pak následně ohřáty na kalící teplotu, zakaleny a popuštěny, tento způsob 

tepelného zpracování vykazoval nejen stejné pevnostní vlastnosti jako výkovky konvenčně 

zušlechtěné, ale i hodnoty vrubové houževnatosti byly naprosto shodné a v obou případech 

byly splněny požadavky zákazníka. Pokud ještě k tomu přičteme výsledky mikrostruktury 

takto zušlechtěných výkovků, která vykazovala známky ještě dokonalejšího prokalení než 

mikrostruktura u výkovků zušlechtěných konvenčním způsobem, je naprosto na místě tento 

způsob nahradit dosud používaným konvenčním způsobem. 

Využitím tohoto způsobu tepelného zpracování je možno firmě OSTROJ a.s. přinést 

nejen velkou časovou úsporu a odbourání časových prostojů mezi kováním a následným 

tepelným zpracováním, ale hlavně zefektivnění a zrychlení celého procesu, který obvykle trvá 

i několik dní. Tento postup by rovněž firmě OSTROJ a.s. přinesl značné finanční úspory 

v podobě uspoření energií potřebných k ohřevu po dokování ochlazených výkovků na teplotu 

kalení. 



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

 

 

           - 87 - 

U výkovku Packa bychom tím, že čas ohřevu snížíme z původních 35 minut na 

15 minut, ušetřili 58 % energií, u výkovku Závěs čepu je snížením doby ohřevu z původních 

45 minut na 18 minut možné ušetřit 60 % energií a u výkovku Kulový závěs je možné tím, že 

bychom z původních 60 minut snížili dobu ohřevu na 22 minut ušetřit dokonce 63 % energií 

potřebných k ohřevu výkovků na kalící teplotu. 

Samozřejmě by spotřeba energií stoupla cca o 4 - 5 % při popouštění takto zakalených 

výkovků, kdy teplota byla vždy o několik desítek stupňů vyšší než při konvenčním způsobu 

zušlechtění, ale i přesto by celková úspora při stávajícím ročním počtu těchto tří zkoumaných 

výkovků činila cca 2 250 000,- Kč/rok. Jistě je to nezanedbatelná částka a při současném 

trendu, kdy cena energií rok od roku roste a při možném uplatnění tohoto způsobu tepelného 

zpracování také u ostatních typů výkovků, by tato úspora mohla v budoucnu vykazovat 

i částky několikanásobně vyšší. 
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