
Vysoká škola bá�ská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra tvá�ení materiálu 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

2012                                                             Ji�í Hollesch 





ZASADY.DOC 

Zásady pro vypracování diplomové práce 
 

I. 

 Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list 5. Obsah DP 

2. Zásady pro vypracování DP 6. Textová část DP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání DP, který student obdrží na své oborové katedře.  
 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP. 
V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 5) Obsah DP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část DP obvykle zahrnuje: 
· Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním DP; 
· Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
· Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

 

DP bude zpracována v rozsahu min. 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8). 



ZASADY.DOC 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 
 

ad 7) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu DP. 

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 
zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 
 

IV. 

 Diplomová práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem magisterského, resp. 
navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2011/2012. 

 

 

 

Ostrava 15. 11. 2011    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 





�

�

D�kuji panu Doc. Ing. Miroslavu Gregerovi, CSc., vedoucímu mé diplomové práce, za 

objasn�ní problematiky, poskytnutí odborných rad, ochotnou spolupráci a p�edevším za 

pomoc p�i interpretaci výsledk� experimentu. 



�

�

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá rozborem �ízeného kování a ochlazování zápustkového 

výkovku z mikrolegované oceli. V experimentu je srovnáváno n�kolik variant kování a 

ochlazování s následným rozborem dosažených vlastností a struktury. Je popsán celý 

technologický postup výroby zvoleného výkovku a jsou zde uvedeny problémy, které se 

vyskytly v pr�b�hu sériové výroby. V teoretické �ásti jsou uvedeny vlastnosti a technologické 

podmínky kování mikrolegovaných ocelí.    

Klí�ová slova: 

Mikrolegovaná ocel, mikrolegující prvky, termomechanické zpracování, �ízené ochlazování 

Abstract 

This dissertation work handles analysis of controlled forging and cooling die forged part from 

microalloyed steel. In this experiment I compared several variants of forging and cooling 

followed by analysis of reached properties and structures. There is described whole 

technological process of production of selected forging part together with problems, which 

appeared during serial production. In the theoretical part are stated properties and 

technological conditions of forging from microalloyed steel. 

Keywords: 

Microalloyed steel, microalloyed elements, thermomechanical processing, controled cooling 
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Seznam použitých zna�ek a symbol�

A [%] tažnost 

���� [°C] p�em�na austenitu na perlit 

��� [°C] po�átek vylu�ování feritu z austenitu 

���� [°C] po�átek vylu�ování sekundárního cementitu z austenitu 

d [�m] velikost zrna 

F [N] síla 

�� [MN] síla p�i d�rování a ost�ižení 

KCV [J] vrubová houževnatost 

�	 [MPa] deforma�ní pevnost 

MPK [-] metoda kone�ných prvk�

Re [MPa] mez kluzu 

Rm [MPa] pevnost 

S 
��� obsah 

�� 
��� celková plocha pr�m�tu výkovku a m�stku 

t [s] �as 

T [°C] teplota 

TMZ [-] termomechanické zpracování 

TTR [K] tranzitní teplota 

V 
�� objem 

Z [%] zúžení 

����� [°C] teplota materiálu p�i st�íhání za studena 

���� [-] koeficient vlivu tvarové složitosti 
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1. Úvod 

Konkuren�ní prost�edí nejen mezi výrobci automobil�, ale i dodavatel� jednotlivých 

komponent�, vytvá�í neustálý tlak na snižování výrobních náklad�. Jednou z cest, jak snížit 

výrobní náklady, p�edevším náklady na energie a personál, je použití technologie 

termomechanického zpracování. Termomechanické zpracování je technologie, která 

umož�uje dosahovat finálních vlastností materiálu �ízeným sledem deforma�ních úb�r� p�i 

definovaném teplotním režimu. Ú�elem �ízeného kování oceli je využít vlivu plastické 

deformace na mikrostrukturu austenitu takovým zp�sobem, aby se po p�em�n� vytvo�ila co 

nejvhodn�jší mikrostruktura. Toto zpracování zajistí požadované vlastnosti bez odd�leného 

kalení a žíhání, které vyžadují konven�ní uhlíkové a legované oceli, anebo získání materiálu 

se speciálními vlastnostmi, které tvá�ením a tepelným zpracováním získat nelze.  

Mezi hlavní faktory, které brání širšímu rozmachu termomechanického zpracování p�i 

výrob� výkovk� z oceli pat�í vysoké náklady na nástroje, nároky na dobrou technologickou 

káze�, nerovnom�rné rozložení teploty a deformace ve výkovku a omezené prost�edky na 

vývoj a zavád�ní nových technologií. I p�es tyto technické potíže se technologie 

termomechanického zpracování prosazuje v oboru tvá�ení kov� ve stále vyšší mí�e. [1]  
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2. Vlastnosti mikrolegovaných ocelí pro zápustkové kování 

2.1 Termomechanické zpracování 

Pokud termomechanické zpracování nahrazuje procesy tvá�ení a procesy tepelného 

zpracování, lze op�t rozlišit dva zásadn� odlišné p�ípady – náhradu tvá�ení s následným 

zušlech�ováním a náhradu tvá�ení s následným žíháním. 

2.1.1 TMZ jako náhrada zušlecht�ní 

P�i substituci zušlech�ování je nutné, aby sou�ást dosáhla relativn� vysoké pevnosti – 

odpovídající vlastnostem popušt�né zákalné mikrostruktury. Vyhovující pevnost po TMZ 

nemusí být dosažena pouze transforma�ním zpevn�ním, tedy p�ítomností zákalných struktur 

bainitu a martenzitu, ale rovn�ž vlivem významného zjemn�ní zrna. Jemnozrnná struktura 

p�ináší jednak podstatné zvýšení plochy hranic zrn, které omezují dráhy skluzu dislokací, a 

tím sou�asn� umož�uje efektivn�jší využití p�ísp�vku deforma�ního zpevn�ní. 

Termomechanické zpracování využívané jako náhrada zušlech�ování je zatím využíváno 

relativn� málo, p�esto je jeho zavád�ní díky rozši�ujícím se technologickým možnostem v 

poslední dob� �ast�jší. [1] 

   

Pro efektivní aplikaci takového procesu je obvykle zapot�ebí se �ídit následujícími 

zásadami: 

1) Je nutné volit vhodný kompromis p�i ur�ení kovacích a dokovacích teplot. Teplota nesmí 

být p�íliš vysoká, aby následn� p�ed po�átkem �ízeného ochlazování nezhrublo zrno, nesmí 

být ani p�íliš nízká, aby nebyly nep�im��en� namáhány nástroje a tvá�ecí stroj. 

2) �as mezi posledním deforma�ním úb�rem a ost�ihem výronku je t�eba eliminovat na 

minimální možnou dobu. Pokud je kování dokon�eno ve stavu, kdy má materiál ješt�

teplotu v oblasti rozvinuté rekrystalizace, dochází v této etap� k r�stu zrna a �áste�nému 

vymazání efektu termomechanického zpracování. 	ízené ochlazení materiálu nastává až 

po ost�ihu, kdy struktura již m�že být vlivem dlouhé doby mezi kováním a ost�ihem 

zhrublá. Z tohoto hlediska je zvýhodn�no p�esné kování, p�i kterém operace ost�ihu nemusí 

být provád�na. 

3) Z hlediska výsledných vlastností je výhodné vkládat do materiálu co nejv�tší velikost 

deformace. 
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2.1.2 TMZ jako náhrada žíhání 

Pokud proces TMZ nahrazuje žíhací procesy, pak se jedná o ur�itou modifikaci BY 

žíhání. Jsou sledovány p�ednostn� další parametry jako rovnom�rnost struktury, odstran�ní 

pnutí a morfologie vylou�ení p�ítomných fází. I v tomto p�ípad� je jemné zrno d�ležitý a 

sledovaný parametr, p�edevším pokud se jedná o náhradu normaliza�ního žíhání. Proces BY 

žíhání je v sou�asné dob� v kovárnách pom�rn� �asto zavád�n a aplikován. D�vodem je nejen 

snížení náklad� na tepelné zpracování, ale rovn�ž požadavky ze strany n�kterých zákazník�

na výrobu s použitím této technologie. Proces �ízeného vychlazování materiálu po vykování je 

realizován na dopravníku, kde je chladnutí výkovk� �ízen� zpomalováno. [1] 

2.2 �ízené ochlazování 

	ízené ochlazování jako sou�ást termomechanického zpracování je jednou z možností, 

prost�ednictvím které lze dosáhnout výrazných nákladových úspor p�í výrob� výkovk�. 

V�tšinou se jedná o �ízené ochlazování výkovk� z dokovací teploty, které umož�uje nahradit 

konven�ní technologii zušlech�ování (obr. 1). V mnoha p�ípadech lze dosáhnout stejných 

nebo dokonce lepších mechanických vlastností výkovku p�i výrazných energetických 

úsporách a kratších výrobních �asech. [2] 

Obr. 1: Schéma kování výkovk� z b�žných a mikrolegovaných ocelí 
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Princip technologie �ízeného ochlazování je znázorn�n na obr. 2. U b�žných 

technologií výroby je zápustkov� kovaný výkovek za tepla ve v�tšin� p�ípad� dopravován do 

palety skluzem, p�ípadn� dopravníkem. Zde chladne na teplotu okolí nedefinovanou rychlostí 

a výsledná struktura je ve v�tšin� p�ípad� bainitická. Na obr. 2 toto chladnutí schematicky 

zobrazuje k�ivka 1. Každý výkovek v tomto p�ípad� chladne zcela jinak, podle teploty 

okolního prost�edí, jestli byla paleta prázdná �i plná apod. Technologie �ízeného ochlazování 

je založena na principu individuálního �ízeného chladnutí každého výkovku tak, aby výsledná 

struktura byla feriticko-perlitická. 

Obr. 2: Schematické znázorn�ní diagramu ARA pro mikrolegované oceli 

K�ivku chlazení výkovku je nutné uzp�sobit tak, aby chladl v oblasti feriticko-

perlitické p�em�ny podle diagramu ARA - znázor�uje k�ivka 2 na obr. 2. Je nutné, aby byl 

technologicky zajišt�n stejný gradient chladnutí ve všech místech výkovku. Zajišt�ní tohoto 

režimu m�že u n�kterých výkovk� znamenat zpomalení chladnutí, ale u n�kterých je naopak 

žádoucí zvýšit intenzitu chlazení, nap�íklad proudem studeného vzduchu. Po ukon�ení fázové 

p�em�ny se m�že výkovek ochladit na teplotu okolí b�žným zp�sobem v palet�, rychlost 

chladnutí již na vlastnosti výkovku nemá vliv. [3] [4] 

2.3 Význam a užití mikrolegovaných ocelí 

Mikrolegované oceli jsou oceli, které byly navrženy pro zajišt�ní vyšších požadavk�

na mechanické a k�ehkolomové vlastnosti než jaké je možno dosáhnout u b�žných uhlíkových 

ocelí. Tyto požadavky vyvstaly s požadavky na zajišt�ní nižších hmotností a vyšších 

odolností proti dynamickému namáhání ocelových konstrukcí, automobil� a plynovod�. 
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Mikrolegované oceli jsou oceli s vyšší mezí kluzu, kdy požadovaných vlastností je 

dosahováno p�edevším vhodn� zvoleným termomechanickým zpracováním. Jsou známé pod 

zkratkou HSLA (High Strength Low Alloy).  

Cílem �ízeného kování mikrolegovaných ocelí je dosažení vysokých hodnot meze 

kluzu a pevnosti, vysokých hodnot houževnatosti a nízké tranzitní teploty p�i vyhovující 

sva�itelnosti. Mikrolegování zahrnuje malý p�ídavek siln� karbido a nitridotvorných prvk�

Nb, Ti nebo V, a to bu
 samostatn�, nebo ve vzájemné kombinaci. 

Obr. 3: Vliv legujících prvk� na mez kluzu termomechanicky tvá�ených ocelí 

Výhody mikrolegovaných ocelí pro výkovky lze shrnout do následujících bod�: 

- žádné tepelné zpracování po kování 

- pevnostní a únavové vlastnosti stejné jako u tepeln� zpracovaných ocelí 

- úspory energie 

- snížený obsah legur 

- rychlejší výrobní proces 

- zlepšená obrobitelnost 

Hlavními p�ekážkami, které brání univerzálnímu použití mikrolegovaných ocelí pro 

výkovky, jsou jejich nízká lomová houževnatost a nízké hodnoty rázové zkoušky ve srovnání 

se strukturou popušt�ného martenzitu. Vzhledem k t�mto nedostatk�m je p�ímá náhrada 
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mikrolegovanými ocelemi obtížná. Je nutno pe�liv� od p�ípadu k p�ípadu analyzovat úrove�

houževnatosti nutnou k zajišt�ní spolehlivé a bezpe�né funkce daného výrobku. 

Hlavními mikrostrukturní faktory, které p�ispívající ke zlepšení lomové houževnatosti 

jsou: 

- nižší obsah uhlíku 

- jemn�jší austenitické zrno 

Ztráta pevnosti v d�sledku nižšího obsahu uhlíku m�že být kompenzována vyšším 

obsahem manganu, intenzivn�jší precipitací nebo tvorbou acikulárního feritu. Ú�innými 

faktory ke zjemn�ní zrna jsou jemná disperze stabilních �ástic, jako jsou nitridy titanu, nižší 

teplota oh�evu, nižší kovací teploty a �ízené ochlazování. [5] 

P�i kování mikrolegovaných ocelí je nutné v�novat pozornost vlivu technologie 

tvá�ení na výslednou strukturu výkovku a mechanické vlastnosti po �ízeném ochlazování z 

dokovacích teplot. Základní problém �ízeného kování spo�ívá v ovliv�ování pohybu hranic 

zrn austenitu v termicko-deforma�ním cyklu kování, respektování zákonitostí fázové 

transformace a precipitace karbonitrid�. P�i ovliv�ování pohybu hranic zrn tu jde p�edevším o 

problematiku r�stu austenitického zrna p�i oh�evu p�ed kováním a problematiku dynamické, 

statické p�ípadn� postdynamické rekrystalizace austenitu, která je ve výrazné interakci s 

precipitací karbonitrid�, p�edevším s tzv. deforma�n� indukovanou precipitací p�i vlastním 

kování. 

Cílem p�i kování mikrolegovaných ocelí je získání jemného austenitického zrna a 

optimálního stavu substruktury p�ed fázovou transformací. Transformace austenitu m�že 

výrazn� ovlivnit sekundární strukturu a interfázovou precipitaci. Krom� termodynamických a 

kinetických zákonitostí fázové transformace tu platí i vztahy mezi strukturou a substrukturou 

austenitu bezprost�edn� p�ed transformací a strukturou a substrukturou nov� vznikajícího 

feritu. 	ízené ochlazování z dokovacích teplot musí d�sledn� vycházet ze zákonitostí fázové 

transformace, interfázové a feritické precipitace. P�i �ízeném kování nízko a 

st�edn�uhlíkových mikrolegovaných ocelí je snaha zmírnit rychlé ochlazení z dokovací 

teploty tak, aby nevznikl martenzit, ale kone�ným ochlazováním prob�hla transformace 

austenitu na sekundární perlitickou strukturu. [6] [7] [8] 
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2.4 Struktura výkovku  

	ízeným vývojem struktury a substruktury m�žeme u mikrolegovaných ocelí získat 

velmi široký a r�znorodý komplex vlastností. Základními parametry, které ovliv�ují výsledné 

vlastnosti výkovk�! jsou: velikost zrna a subzrna, množství a disperzita precipitát�, hustota 

dislokací a stavba tuhého roztoku. [9] Rozhodující význam pro výslednou mikrostrukturu má 

celková velikost vložené deformace a dokovací teplota, nicmén� kvalita materiálu je 

ovlivn�na celým pr�b�hem termomechanického zpracování. Zjemn�ní zrna je jediný 

fyzikáln� metalurgický mechanismus, který zp�sobí sou�asný nár�st pevnosti a houževnatosti 

(obr. 4).  

Obr. 4: Vliv velikosti zrna na vlastnosti výkovku 
  

Struktura ocelí musí vyhovovat požadavk�m na tva�itelnost, stejn� jako požadavk�m 

na pevnostní a k�ehkolomové vlastnosti. Podmínkou vysokých plastických vlastností je 

snížení podílu perlitu ve struktu�e a jeho jemná distribuce ve feritu. Nevhodné je �ádkové 

uspo�ádání perlitu. Stejn� d�ležitá je kontrola výšky precipita�ního zpevn�ní, které snižuje 

hodnotu exponentu deforma�ního zpevn�ní a tím i schopnost materiálu rovnom�rn� rozkládat 

deformaci. Pro dosažení vysokých pevností se využívá substitu�ní zpevn�ní manganem a 

k�emíkem a zjemn�ní feritického zrna. Další zlepšení kombinace pevnostních a 

k�ehkolomových vlastností se dosahuje náhradou perlitu ve struktu�e malými ostrovy bainitu, 

resp. martenzitu. Nejvyšší pevnosti se dosahuje využitím jemné struktury acikulárního feritu. 

Maximální zjemn�ní struktury a požadované fázové složení vysoce pevných oceli pro 
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výkovky lze dosáhnout pouze p�i optimálním režimu �ízeného kování a ochlazování, p�ípadn�

v kombinaci s následným tepelným zpracováním. [10] 

2.4.1 Interakce mezi precipitací a rekrystalizací 

Interakce mezi deforma�n�! indukovanou precipitací a rekrystalizací je obousm�rná. 

Na jedné stran�! je precipitace urychlována substrukturou deformovaného austenitu a na 

druhé stran�! je rekrystalizace zpomalována deforma�n�! indukovanou precipitací. [9]

Vzájemnou interakci lze sledovat na diagramu RPPT (obr. 5). Teplotní interval m�žeme 

rozd�lit do t�í oblastí: [11] 

V 1. oblasti – nad teplotou 1050°C je rekrystalizace ukon�ena p�ed za�átkem precipitace a 

vlastní precipitace není ovlivn�na deformací. Rekrystalizace brzdí mikrolegující prvky 

v tuhém roztoku. 

V 2. oblasti – v intervalu teplot 930 – 1050°C p�edbíhá po�átek rekrystalizace precipitaci. 

Avšak v záv�re�né fázi je rekrystalizace brzd�na precipitací. 

V 3. oblasti – pod teplotou 930°C deformací indukovaná precipitace p�edbíhá po�átek 

rekrystalizace a v celém pr�b�hu zbrz
uje její kinetiku.

   

Obr. 5: Interakce deformací indukované precipitace 

2.4.2 Rekrystalizace austenitu v mikrolegovaných ocelích 

Rekrystalizace má dominantní postavení v souvislosti s vývojem struktury v pr�b�hu 

�ízeného kování. Postup kování musí d�sledn� vycházet ze zákonitosti tohoto procesu. P�i 

rekrystalizaci austenitu mikrolegovaných ocelí má zásadní vliv p�ítomnost mikrolegur. 

Dochází zde k vzájemné interakci mezi rekrystalizací a precipitací. Statická rekrystalizace na 

… skute�ný pr�b�h rekrystalizace,  

--- skute�ný pr�b�h precipitace,  

R - rekrystalizace neovlivn�ná precipitací 

P - precipitace neovlivn�ná deformaci  

Rp - rekrystalizace ovlivn�ná precipitací  

pd - deformaci indukovaná precipitace  

index: s- za�átek, f- ukon�ení  

�
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rozdíl od dynamické za�íná po ur�ité inkuba�ní dob� po p�erušení deformace. B�hem 

inkuba�ní doby vznikají v deformovaném austenitu rekrystaliza�ní zárodky. [9] Pro popis 

kinetiky statické rekrystalizace se používá Avramiho rovnice: 

  

�� � �� � ��� �! " #$%�������������������������������������������������������������������������������������������������� �%��������

kde �� je rekrystalizovaný podíl v �ase t 

       K je materiálová konstanta 

2.4.3 Precipitace karbonitrid� mikrolegur v austenitu 

Mikrolegující prvky a precipitáty jejich karbonitrid�!jednak p�ímo ovliv�ují vlastnosti 

oceli a rovn�ž p�sobí na vývoj struktury. Kinetika precipitace karbonitrid�! v austenitu se 

výrazn�! zrychluje, pokud je v teplotní oblasti precipitace aplikována plastická deformace 

(obr. 6). Dynamická precipitace se výrazn�ji za�íná projevovat pouze p�i deforma�ních 

rychlostech menších než 10-1s-1. [9] 

Obr. 6: Vliv plastické deformace na kinetiku precipitace 

2.4.4 Vliv mikrolegur v tuhém roztoku na bržd�ní rekrystalizace 

Podstata vlivu mikrolegur rozpušt�ných v tuhém roztoku na brzd�ní rekrystalizace 

austenitu spo�ívá v tom, že mikrolegující prvky se podílejí na zpomalení pohybu dislokací a 

jejich redistribuci ve fázi formování zárodk�! rekrystalizace. To se projeví zpomalením 

dynamické rekrystalizace a prodlužováním inkuba�ní doby statické rekrystalizace. Základním 

mechanismem zbrzd�ní rekrystalizace v etap�! r�stu zárodk�! je zpomalení pohybu 

velkoúhlových hranic zrn �ásticemi karbonitrid� mikrolegujících prvk�. [9] 
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2.4.5 Mikrolegující prvky a jejich úloha v mikrolegovaných ocelích 

Ve feriticko-perlitických ocelích je hlavní úloha mikrolegujících prvk� dvojí:  

1. Zjemnit feritické zrno 

2. P�isp�t k precipita�nímu zpevn�ní. 

V perlitických ocelích mikrolegování rovn�ž ovliv�uje mezilamelární vzdálenost.  

P�i p�íprav� austenitu v pr�b�hu termomechanického zpracování mohou tyto 

mikrolegury vykonávat jednu nebo více funkcí: 

1. Udržovat jemné zrno austenitu p�i oh�evu 

2. Zpomalovat r�st rekrystalizovaných zrn kotvením hranic t�chto zrn 

3. Brzdit nebo potla�ovat rekrystalizaci. 

Druhou funkcí krom� "p�ípravy" austenitu je u mikrolegování dosažení precipita�ního 

zpevn�ní. Podle druhu mikrolegujícího prvku a podmínek kování pouze �ást rozpušt�né 

mikrolegury precipituje v austenitu. Zbytek z�stává v tuhém roztoku a precipituje v pr�b�hu 

p�em�ny nebo až po ní. Ú�innost precipitace mikrolegury, a to jak v austenitu, tak i ve feritu, 

závisí na velikosti a stabilit� vylou�ených �ástic. Oba tyto parametry jsou lepší u slou�enin s 

nižší rozpustností. Uvedené t�i mikrolegující prvky, to je niob, titan a vanad se výrazn�

navzájem odlišují svou afinitou k uhlíku a dusíku. Nižší rozpustnost nitrid� ve srovnání s 

karbidy se odráží v jejich v�tší odolnosti proti hrubnutí. Nap�íklad nitridy vanadu jsou 

odoln�jší proti koagulaci a zachovávají si vyšší stupe� disperzity než karbidy vanadu. Z 

tohoto d�vodu se považuje u mnoha jakostí mikrolegovaných ocelí dusík za hodnotný legující 

prvek. Aby byl daný mikrolegující prvek schopný precipitovat, musí být p�i použité teplot�

oh�evu zcela rozpušt�n v austenitu. [5] 

Z uvedených t�í mikrolegujících prvk� je nejstabiln�jší nitrid titanu (TiN), který má 

nejnižší rozpustnost v austenitu. Aby se zabránilo tvorb� TiN p�i teplotách blízkých teplot�

tuhnutí oceli, musí být obsah titanu nízký - pod 0,02 %. Aby se navíc zabránilo koagulaci 

�ástic a zachovala jemná disperze precipitát� TiN, musí být rychlost tuhnutí dostate�n�

vysoká.  Jemn� rozptýlené precipitáty stabilního nitridu titanu v oceli mají hned n�kolik 

výhod. Teplota hrubnutí zrna je zvýšena (obr. 7), takže i p�i teplotách oh�evu 1150°C i 

vyšších se zachovává jemnozrnná struktura austenitu. P�i kování za tepla nedochází k 
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hrubnutí rekrystalizovaných zrn austenitu. To umož�uje dosažení jemné, pln�

rekrystalizované austenitické struktury p�i pom�rn� vysokých dokovacích teplotách.  

Obr. 7: Vliv mikrolegujících prvk� na náchylnost k hrubnutí zrna 

Uhlík - v�tšina mikrolegovaných ocelí ur�ených pro kování má obsah uhlíku 0,3 – 0,5%, což 

je dostate�né pro tvorbu velkého množství perlitu. Perlit je zodpov�dný za podstatné zvýšení 

pevnosti, mén� ovliv�uje mez kluzu. Toto množství uhlíku také snižuje rozpustnost 

mikrolegur v austenitu. Obsah uhlíku m�že být redukován jak ke zlepšení sva�itelnosti tak i 

houževnatosti. Zpev�ující efekt niobu a vanadu kompenzuje úbytek pevnosti v d�sledku 

úbytku uhlíku. 

Niob, Vanad a Titan - tvo�ení karbonitridových precipitát� je hlavním zpev�ovacím 

mechanismem mikrolegovaných kovaných ocelí. Vanad v množství od 0,05 do 0,2% je 

nejb�žn�jší p�ísadou. Niob a titan zvyšují pevnost a houževnatost ovlivn�ním velikosti 

austenitického zrna. �asto je niob používán v kombinaci s vanadem k redukci velikosti 

austenitického zrna (od niobu) a precipitaci karbonitrid� (z vanadu). Vliv jednotlivých p�ísad 

na konkrétní zm�ny v matrici je uveden v tab. 1. [12] Z ní vyplývá, že vanad je siln�

karbidotvorný a nitridotvorný prvek bez výrazn�jšího p�sobení v tuhém roztoku. Oproti tomu 

niob vytvá�í minimum nitrid� a nezp�sobuje strukturní zm�ny, zato siln� ovliv�uje feritické 

zrno (vytvá�í karbidy po hranicích zrn, které pak blokují jejich r�st). Titan nep�sobí na 

strukturu matrice, vytvá�í nitridy (a karbidy), nad 0,05 % precipita�n� zpev�uje, obohacuje 

hranice zrn a zvyšuje k�ehkost feritu. 
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Tab. 1: Vliv V, Nb a Ti na zm�ny v matrici 

prvek 
precipita�ní 

zpevn�ní 
vliv na feritické 

zrno 
tvorba nitrid� zm�ny struktury 

V silné slabý silná st�ední 

Nb st�ední silný slabá žádné 

Ti 
do 0,02% žádné 

nad 0,05% silné 
silný silná žádné 

Mangan - je používán v relativn� velkém množství (1,4 až 1,5%) v mnoha mikrolegovaných 

kovaných ocelích. Redukuje tlouš�ku cementitických lamel �ízením velikosti interlamelárních 

mezer p�i tvorb� perlitu, tím pádem vysoký obsah manganu vyžaduje nižší obsah uhlíku k 

zachování velkého množství perlitu. Mangan také poskytuje velké zvýšení tvrdosti zpevn�ním 

tuhého roztoku, zvyšuje rozpustnost vanadových karbonitrid� a snižuje teplotu zm�ny 

rozpustnosti pro tyto fáze.  

K�emík - v mnoha komer�ních mikrolegovaných kovaných ocelí se obsah pohybuje v 

rozsahu 0,30 – 0,70%. Vyšší k�emík bývá spojován s vyšší houževnatostí, z�ejm� pro vyšší 

podíl feritu.  

Síra - mnoho mikrolegovaných kovaných ocelí - konkrétn� t�ch ur�ených pro výkovky v 

automobilovém pr�myslu, pro které je d�ležitá obrobitelnost – mají relativn� vysoký obsah 

síry. Vyšší obsah síry p�ispívá ke zlepšení obrobitelnosti, která je srovnatelná s kalenými a 

následn� popoušt�nými ocelemi. 

Hliník - stejn� jako ve vytvrditelných jemnozrných ocelích, je d�ležitý pro ovlivn�ní velikosti 

austenitického zrna v mikrolegovaných ocelích. Mechanismus ovlivn�ní velikosti 

austenitického zrna hliníkem spo�ívá v tvo�ení hliníko-nitridových �ástic.  

Dusík - bylo dokázáno, že dusík je hlavní intersticiální složkou vanad-karbo-nitridu. Z t�chto 

d�vod� je rozumné zvýšení obsahu dusíku vyžadováno u mikrolegovaných ocelí s vanadem 

ke zvýšení precipita�ního zpevn�ní. [13] [14] 
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2.5 Vlastnosti ocelí 

Obrat ve vývoji st�edn�uhlíkových ocelí používaných pro výkovky, pozorovaných od 

konce devadesátých let, lze p�isuzovat úsp�ch�m ve studiu jejich strukturních charakteristik. 

P�isp�la k tomu možnost matematického �ešení funk�ní závislosti pevnosti a meze kluzu na 

strukturních charakteristikách ocelí. U ocelí po normaliza�ním žíhání se vychází ze 

základního Hall-Petchova vztahu, který byl upraven pro výpo�et pevnostních hodnot pro 

feriticko-perlitické oceli: 

&� � '(( ) '* +�% ) *,-. �/% ) .-( ��01/#% ) 2-( " 345
6��������������������������������� '%��������

&� � �78-� ) ..-' +�% ) *9-2 �/% ) �*-� " 345
6���������������������������������������������������� .%��������

kde (X) je obsah prvku, nebo p�íslušné fáze v oceli v hm. % 

        d je velikost feritického zrna v mm 

Za rozhodující veli�iny, které ur�ují hodnotu pevnosti, se jeví podíl perlitu ve struktu�e, 

velikost feritického zrna a zpevn�ní tuhého roztoku vyvolaného p�ítomností manganu a 

k�emíku. Pro výkovky z klasických ocelí, které se po kování tepeln� nezpracovávají se 

sou�initele u jednotlivých veli�in pon�kud liší a pevnostní hodnoty se ur�í ze vztah�: 

&� � '.�-9 ) '8-. +�% ) ��-9 ��01/#% ) �.-, " 345
6������������������������������������������ ,%��������

  

&� � *.-9 ) ''-, +�% ) '7-. " 345
6���������������������������������������������������������������������������� 9%��������

Vyšších pevnostních a dalších vlastností pro sortiment výkovk� z feriticko-perlitických ocelí 

lze dosáhnout �ízením výsledné velikosti feritického zrna. P�itom se využívá p�íznivého 

ú�inku mikrolegujících prvk�, �ízeného kování a ochlazování výkovk� z dokovacích teplot 

nebo sou�asnou kombinací obou možností. [15] 
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2.6 Mechanické vlastnosti výkovk�

Hlavní �initelé ovliv�ující mez kluzu a tranzitní teplotu jsou:  

- zpevn�ní tuhého roztoku substitu�ními a interstitickými prvky 

- velikost feritického zrna 

- precipitáty ve feritu 

- obsah perlitu a mezilamelární vzdálenost 

- Peierls-Nabarrovo nap�tí ( =�  40 MPa)  

�

P�i p�em�n� γ → α z rekrystalizovaného austenitu je možno obecné nap�tí na mezi 

kluzu :; vyjád�it Hall-Petchovým vztahem: 

:; ��:< ) �= " 34<->�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8%��������

����:<��je vnit�ní nap�tí�

        d  je velikost zrna  

        �= je sou�initel, vyjad�ující teoretickou hodnotu bariérového ú�inku hranic zrn proti  

    pohybu dislokací [MPa . mm1/2] 

�

Hodnotu �:< sestávající z n�kolika podíl�, lze pro p�em�nu γ → α z nerekrystalizovaného 

austenitu vyjád�it vztahem:  

:< ��:� ) :?@ ) :A ) :B� ) :BC� ) :B@������������������������������������������������������������������� 2%���������

� :; ��:� ) :?@ ) :A ) :B� ) :BC� ) :B@ ) �= " 34<->������������������������������������������� *%���������
      

kde :�-?@-A-B�-BC�-B@ jsou p�ísp�vky zpevn�ní substitu�ními a interstitickými prvky v tuhém  

                                 roztoku, velikostí zrna, precipitací, perlitem a Peierls-Nabarrovým        

                                 nap�tím 

Vliv základních �initel� na tranzitní teplotu TTR [K] vyjad�uje vztah:  

D�� � �! ) EDB� ) ED� )�ED?@ ) EDA������������������������������������������������������������������������ (%���������

kde K je konstanta závislá na chemickém složení oceli,  

       ∆TPR je zk�ehnutí, zp�sobené precipitací atd.  
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Velikost zrna ovliv�uje TTR nep�ímo úm�rn� velikostí zrn d-1/2 :  

� EDA � �F ) G " 34<->�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7%�������
    

kde α  je konstanta závislá na chemickém složení oceli 

       β  je konstanta vyjad�ující odpor hranic zrn proti ší�ení k�ehkých trhlin 

�

Na obr. 8 jsou uvedení �initelé zvyšující sou�asn� mez kluzu i tranzitní teplotu, pouze 

snížená velikost zrn a �áste�n� i Ni a Mn v tuhém roztoku p�i zvýšení meze kluzu snižují 

tranzitní teplotu. [16] 

Obr. 8: Vliv základních �initel� na mez kluzu a tranzitní teplotu 
�

2.7 Vývoj a po�átky mikrolegovaných ocelí  

V raném stádiu vývoje mikrolegovaných ocelí byl hlavní d�raz kladen na výb�r 

správného chemického složení a podmínek tvá�ení. Nejlepší kombinace pevnosti, 

houževnatosti a sva�itelnosti bylo dosaženo �ízeným kováním mikrolegovaných 

nízkouhlíkových ocelí. Vysoké deformace pod teplotou zastavení rekrystalizace (TR) si 

vyžadovaly dokovací teploty v blízkosti transforma�ní teploty A3.  

Využití �ízeného kování a ochlazování z dokovacích teplot k dosažení požadovaných 

vlastností výkovk� pochází z konce osmdesátých let. V n�kterých zahrani�ních kovárnách se 

za�ala tato technologie využívat p�edevším p�i kování podélných výkovk� a umožnila jisté 

zvýšení pevností a snížení tranzitních teplot i bez znalosti vlivu mikrolegujících prvk�.  

Podstata této technologie tkví v ur�ení velikosti deformace v základních ková�ských 

operacích p�i p�esn� sledovaných teplotách deformace. P�edkovek musí být obvykle 
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ochlazován p�ed požadovanou operací tak dlouho, až dosáhne p�edepsané teploty. Pak teprve 

je provedena požadovaná deformace. Za nejd�ležit�jší jsou považovány velikosti deformace v 

posledních kovacích operacích. Technologický postup kování je v�tšinou p�edpisován tak, 

aby 20 až 30 % celkové deformace bylo provedeno nad teplotou Ar3 a poslední deformace p�i 

teplotách blízko kolem Ar3. [17] 

Technologický postup kování sestává obvykle ze dvou etap: 

1. Oh�átý polotovar se nejprve p�edkove podle b�žných technologických p�edpis� na 40 až 50 

% celkové požadované deformace, tak aby po statické rekrystalizaci navazující 

bezprost�edn� na kování bylo získáno jemné austenitické zrno. 

2. Zbývající deformace musí být provedena podle �ízeného postupu p�i p�esném dodržování 

teplot a deformací. 

Podle teplot druhé etapy kování, která výrazn� ovlivní vlastnosti výkovk�, m�žeme 

rozlišit �ízené kování na (obr. 9): 

a) vysokoteplotní - s po�átkem �ízené deformace p�i 950 °C a dokovacími teplotami p�i 850 

až 820 °C 

b) nízkoteplotní - s teplotami po�átk� �ízené deformace v oblasti 900 °C a dokovacími 

teplotami p�i 800 až 780 °C. 

Obr. 9: Schéma zm�ny struktury p�i TMK 
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Malá znalost teoretických zákonitostí strukturních zm�n p�i �ízené deformaci výkovk�

neumožnila v�tší rozší�ení jednotlivých zkušeností v odlišných výrobních podmínkách jiných 

kováren. 

2.8 Sou�asný stav 

V sou�asné dob� lze charakterizovat hlavní zásady �ízeného kování a ochlazování 

t�mito podmínkami: 

a) Zájem je zam��en na minimální velikost p�vodního austenitického zrna p�ed deformací s 

fázovou p�ekrystalizací - �ím menší zrno, tím lepší výsledné vlastnosti 

b) �ím je teplota rekrystalizace oceli nižší, tím lepší jsou dosahované vlastnosti 

c) Velikost deformace p�i nízkých dokovacích teplotách - �ím v�tší, tím jemn�jší je zrno po 

transformaci. Je pot�ebné upozornit na vliv deformace pod teplotami Ar3, kdy se zhoršují 

zejména rázové vlastnosti 

d) Velká rychlost p�echodu transforma�ních teplot a krátká doba mezi deformací a za�átkem 

ochlazování. 

Znalosti zásad postup� �ízeného kování a ochlazování dovolují tyto výrobní postupy 

charakterizovat jako souhrn technologických opat�ení v pr�b�hu oh�evu, kování a ochlazování 

výkovku, sm��ujících k dosažení minimálních velikostí austenitického zrna p�i teplotách t�sn�

nad fázovou p�em�nou a dosazení jemného zrna po perlitické transformaci. P�ehled vývoje a 

sou�asných zp�sob� �ízeného kování je uveden na obr. 10.  

Obr. 10: Teploty a deformace p�i termomechanických postupech kování 
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Technologické zásahy do technologického postupu kování umož�ující za�azení 

posledních deformací p�i teplotách co nejblíže teplotám po�átku fázové p�em�ny a zabra�ující 

vzniku nerovnom�rné austenitické struktury, mají p�íznivý vliv na uvažované pevnostní i 

rázové vlastnosti výkovk�. Stejn� i rychlost p�echodu oblasti teplot fázové p�em�ny p�ízniv�

snižuje výslednou velikost zrna v mikrostruktu�e. Krom� �ízení podmínek kování 

uvažovaných typ� ocelí je pot�ebné v�novat pozornost i podmínkám ochlazování z 

dokovacích teplot. Vedle rychlosti p�echodu teploty p�ekrystalizace je d�ležitá i doba mezi 

poslední deformací a okamžikem po�átku ochlazování výkovku z dokovací teploty. P�i 

ochlazování výkovk� mají význam i teploty konce �ízeného ochlazování. Zbytkové teplo ve 

výkovcích umož�uje dosáhnout i popušt�ní výkovku ješt� v pr�b�hu vychlazovacího cyklu v 

kovárnách. P�i �ízeném kování a ochlazování se tedy sou�asn� bere z�etel i na n�které další 

podmínky k dosažení výsledných vlastností. Jsou to nap�. podmínky �ízené precipitace 

mikrolegujících prvk� v pr�b�hu deformace v oblasti teplot stabilního austenitu, p�i fázové 

p�em�n� i p�i precipitaci ve feritu p�i chladnutí výkovk� z dokovacích teplot. [10] 
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3. Technologické podmínky kování mikrolegovaných ocelí  

P�i TMK m�že plastická deformace prob�hnout bud' nad nebo pod teplotou 

transformace austenitu. V závislosti na rychlosti ochlazování a obsahu legur v oceli m�že být 

struktura po transformaci tvo�ena feritem, perlitem, bainitem nebo martensitem. 

3.1 Kování pod transforma�ní teplotou 

Kování za tepla pod transforma�ní teplotou nazývané "�ízené kování". Tento typ 

termomechanického zpracování, to jest nízkoteplotní �ízené kování, si ovšem žádá zna�né 

deformace (p�es 60 %) realizovat pod teplotou TR a to si op�t vynucuje nízkou dokovací 

teplotu. Tyto omezující technologické podmínky vytvá�ejí závažné praktické p�ekážky: 

1) �asová výdrž, nutná k dosažení teploty TR po p�edkování, snižuje produktivitu, a to i v 

p�ípad� sou�asného kování n�kolika výkovk�. 

2) vysoké deforma�ní síly na nástroje (v d�sledku nízké teploty) jsou �asto nad hodnotami 

navrhovanými pro danou kovárnu. Krom� toho není �ízené kování za nízkých teplot p�íliš 

vhodné pro rychlé bucharové kovárny. 

P�ednostními místy pro nukleaci feritu jsou hranice austenitických zrn. Ferit m�že 

krom� toho navíc nukleovat na deforma�ních (pásech) rovinách, které jsou velmi �etné 

zvlášt� u hrubých zrn. Sou�et ploch obou mezifází (hranic zrn a deforma�ních pás�) na 

jednotku objemu popisujeme symbolem Sv. Zrychlené ochlazování m�že mít proto stejný 

nebo dokonce i výrazn�jší vliv na zjemn�ní feritického zrna než zvýšení Sv, dosažené 

vysokou deformací. "P�íprava" austenitu s cílem maximalizace Sv je dosažena 

kombinovaným ú�inkem mikrolegování a plastické deformace. P�i daném Sv se velikost 

feritického zrna dále snižuje pomocí �ízeného ochlazování. 

Stejné t�i parametry jako v p�edchozím odstavci ovliv�ují také p�ír�stek zpevn�ní 

vyvolaný precipitací. Volba mikrolegur a podmínek zpracování oceli za tepla ur�ují množství 

mikrolegujícího prvku v tuhém roztoku na po�átku p�em�ny. Pro dosažení maximálního 

ú�inku precipitace existuje optimální ochlazovací rychlost. 

Ochlazovací rychlost vedoucí k dosažení nejvyššího transforma�ního pom�ru (v rámci 

zachování polygonální mikrostruktury) nemusí být ovšem nezbytn� shodná s ochlazovací 

rychlostí, vedoucí k maximálnímu precipita�nímu zpevn�ní. Z tohoto d�vodu se jeví termín 

"�ízené ochlazování" vhodn�jší než "urychlené ochlazování". [5] 
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3.2 Rekrystaliza�n� �ízené kování 

Dob�e známými nedostatky nízkoteplotního �ízeného kování jsou p�edevším: 

- nízká produktivita 

- vysoké deforma�ní síly nad možnosti konven�ních kovacích za�ízení. 

Pro p�ekonání t�chto problém� se za�al orientovat zájem na kování ve 

vysokoteplotním režimu. Tato technologie - ozna�ovaná jako "rekrystaliza�n� �ízené kování" 

(RCK) - využívá relativn� vysokých dokovacích teplot (950 -1000°C) dostate�n� vysoko nad 

teplotou zastavení rekrystalizace TR. Mikrostruktura austenitu je zjem�ována sekvencí 

statických rekrystalizací po každém úb�ru. 

P�ísp�vek precipita�ního zpevn�ní má tendenci r�st (pro daný obsah vanadu) s r�stem 

obsahu dusíku ze p�edpokladu, že pom�r V:N je nad stechiometricky nutnou hodnotou pro 

tvorbu nitridu vanadu. To nazna�uje, že p�i plynulém ochlazování je za r�st pevnosti 

zodpov�dná velmi rychlá kinetika precipitace nitrid� vanadu VN. Protože precipitace vanadu 

je tak siln� závislá na obsahu dusíku, m�že být celkový efekt maximalizován udržením 

pom�ru obsahu vanadu a dusíku blízko stechiometrickému vztahu. Za druhé, zvyšuje se 

transforma�ní pom�r jakožto d�sledek brán�ní r�stu feritu mezifázovou precipitací. 

Vlastnosti oceli, vyráb�né rekrystaliza�n� �ízeným kováním, mohou být dále 

zlepšovány p�ítomností stabilních precipitát�, které nejsou ovliv�ovány oh�evem a následující 

deformací. Této role se s úsp�chem zhostí jemná disperze nitrid� titanu. TiN zvyšuje teplotu 

hrubnutí zrna kotvením nitrid� titanu. TiN zvyšuje teplotu hrubnutí zrna kotvením hranic 

austenitických zrn. [10] 

Zm�nu mikrostruktury austenitu lze i modelovat, za p�edpokladu, že pro daný systém s 

mikrolegurou byly experimentáln� stanoveny tyto vztahy: 

- závislost kinetiky rekrystalizace a velikosti rekrystalizovaného zrna na deformaci, 

- teplot� a po�áte�ní velikosti zrna; 

- teplotní závislost r�stu zrna (je-li jaká); 

- pr�b�h statického zotavení jakožto funkce p�edchozí deformace a teploty; 

- transforma�ní pom�r p�em�ny austenit - ferit pro danou ochlazovací rychlost.
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3.3. �ízené kování mikrolegovaných ocelí 

Pro vytvo�ení velmi jemné sekundární struktury je pot�ebné �ízeným kováním vytvo�it 

vhodné podmínky, které lze rozd�lit do t�í etap: 

1. Oh�ev na horní kovací teplotu tak, aby došlo k rozpušt�ní karbidotvorných prvk� do 

tuhého roztoku austenitu a p�edkování s probíhající rekrystalizací, �ímž se jednak dosáhne 

pot�ebných rozm�r� polotovaru a zjemní se austenitická zrna. Mikrolegované oceli jsou 

obvykle oh�ívány na teplotu 1150°C, kdy dochází k rozpušt�ní karbonitrid� mikrolegujících 

prvk� podle vztah�: [18] 
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Pro oceli s vyšším obsahem manganu se používá rovnice: 
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Za�azená velikost deformace v této fázi kování má vést ke zjemn�ní zrna až na 

hodnotu drex = 50�m. [19] Požadavkem v po�áte�ní fázi kování je získat jemnozrnnou 

austenitickou strukturu p�ed dokovacími úb�ry. Velikost austenitického zrna po statické 

rekrystalizaci je ovlivn�na velikostí deformace, teplotou a rychlostí deformace. Vzhledem k 

tomu, že se v pr�b�hu kování deforma�ní rychlosti b�hem jednotlivých operací velmi málo 

liší, je vliv deforma�ní rychlosti na velikost austenitického zrna zanedbatelný a základními 

�ízenými parametry deforma�ního procesu je velikost deformace a pr�b�h deforma�ních 

teplot. 
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2. Dokováním za snížených teplot kolem 900°C s probíhající precipitací a zpomalenou 

rekrystalizací. K zpomalení rekrystalizace dochází p�i teplotách, p�i nichž precipitace 

p�edbíhá rekrystalizaci. P�i vysokých teplotách deformace nad 950°C, kdy nejsou vytvo�eny 

podmínky pro precipitaci, stejn�!tak p�i nízkých teplotách pod 800°C, kdy je difúzní rychlost 

pro precipitaci již velmi malá, se kinetika rekrystalizace �ídí známým Avramiho vztahem. V 

rozmezí teplot mezi 850 a 950°C, kdy dochází velmi rychle k dynamické precipitaci, se 

rychlost rekrystalizace zpomalí. P�íznivé podmínky pro zpožd�ní rekrystalizace však 

nevytvá�í jen vhodná teplota kolem 900 °C, ale i samotná rychlost deformace. Jemný 

precipitát, který zpozdí rekrystalizaci, vyžaduje pro sv�j vznik rychlosti deformace kolem �'= 

10-³ až 10-¹ s-¹. 

P�i nízkých rychlostech deformace vzniká hrubý precipitát, který výrazn� neovlivní 

zpož
ování rekrystalizace. P�i velkých rychlostech deformace se urychluje kinetika 

rekrystalizace, která m�že být v�tší než rychlost precipitace. Dynamická precipitace 

zp�sobuje i zpožd�ní nástupu dynamické rekrystalizace, což umož�uje podstatné zv�tšení 

stupn� deformace v oblasti zmín�ných tvá�ecích teplot, bez nebezpe�í vzniku dynamické 

rekrystalizace. Z toho d�vodu je možno zvýšit deformaci v této druhé fázi �ízeného kování na 

50 až 70 %. Velké deformace p�i dokovávání zvyšují hustotu nuklea�ních míst feritu a jejich 

rovnom�rné rozd�lení v celém objemu, což p�ispívá k dosažení homogenní jemnozrnné 

struktury výkovku. 

3. 	ízené ochlazování z dokovacích teplot umož�uje další zjemn�ní sekundární 

struktury a dosažení pot�ebných mechanických vlastností. P�i ochlazování výkovk� mají 

význam i teploty konce �ízeného ochlazování. Zbytkové teplo ve výkovcích umož�uje 

dosáhnout i popušt�ní výkovku ješt� v pr�b�hu vychlazovacího cyklu. [6] [9] [20] 

3.4 Po�íta�ová simulace v zápustkovém kování 

V sou�asné dob�! je po�íta�ová simulace na bázi MKP (metoda kone�ných prvk�) 

stále �ast�ji využívána pro �ešení úkol�!každodenní technické praxe. Na základ� simulací lze 

studovat celý pr�b�h technologické tvá�ecí operace za studena i za tepla a využívá se tém�� ve 

všech procesech objemového tvá�ení. Modul zápustkového kování v dnešní dob� obsahuje 

v�tšina simula�ních softwar�. 

Podle základních vstupních geometrických, konstruk�ních a technologických 

parametr� se vytvo�í model, pro který se pak provádí výpo�et pomocí MKP. Z výsledk�
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simulace je pak možno usuzovat celkový pr�b�h tvá�ecího procesu, zp�sob a sm�r te�ení 

materiálu, rozložení tlak� v dutin� nástroje a tím i zjišt�ní velikosti namáhání nástroje, 

rozložení teploty v sou�ásti, rychlost te�ení materiálu v r�zných sm�rech aj. Rovn�ž je možno 

p�edvídat vznik p�ípadných p�eložek (obr. 11) nebo trhlin. Je možno operativn� m�nit vstupní 

parametry, lze provád�t úpravy geometrie nástroje (polom�ry, úkosy) nebo technologických 

podmínek (nap�. druh maziva) podle pot�eby. Tím lze výhodn� nahradit praktické zkoušky, 

které d�íve bylo nutno provád�t a vzniká tím úspora finan�ní i �asová. Pomocí simulace je 

možné d�kladn� prov��it r�zné varianty �ešení a to umož�uje minimalizovat rizika chybných 

rozhodnutí. Dá se tak p�ípadn� p�edejít dodate�ným opravám tvá�ecích nástroj�. [21] 

Obr. 11: Vznik p�eložky p�i simulaci zápustkového kování 
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4. Návrh technologického postupu kování výkovku �ep kola 

V následující experimentální �ásti se budu zabývat rozborem kování tvarov� složitého 

zápustkového výkovku „�ep kola“ (obr. 12), který po následném nava�ení a opracování slouží 

jako nosi� kola pro užitkový automobil nejmenované zna�ky. Výkovek je aktuáln� vyráb�n 

v levém a pravém provedení v zápustkové kovárn� OSTROJ a.s. Tyto výkovky váhy 4,6 kg se 

kovou z materiálu 30MnVS6 na klikovém lisu LZK 2500 a následn� se �ízen� ochlazují 

z dokovací teploty na pásovém dopravníku vybaveném ventilátory. Výkres výkovku je 

uveden v p�íloze 1.  

V pr�b�hu výroby t�chto výkovk� jsme se setkávali s nestabilitou procesu ochlazování 

a následnými nevyhovujícími hodnotami mechanických vlastností. To m�lo za následek 

zvýšení výrobních náklad� dodate�ným zušlecht�ním. Hlavní p�í�inou vzniku p�ípadných 

odchylek je fakt, že se jedná o tvarov� složitý díl a v�tšina zásad pro �ízené kování výkovk�

z mikrolegované oceli není dodržována. Hlavním cílem tohoto experimentu je dosažení 

stability procesu �ízeného kování a ochlazování a tím zajišt�ní opakovatelného dosahování 

požadovaných hodnot mechanických vlastností.  

Obr. 12: Výkovek „�ep kola“ 

4.1 Požadované vlastnosti výkovku  

Na za�átku byl zákazníkem dodán výkres výkovku a dokument kvality s uvedenými 

technickými požadavky na vyráb�ný díl. Mezi hlavní požadavky pat�í zajišt�ní vyšších 

hodnot mechanických vlastností oproti norm� (EN 10267 – Feriticko-perlitické oceli 

vytvrditelné z teploty tvá�ení) a dodržení úzkého toleran�ního pole výkovku, kdy u takto 

velkého a tvarov� složitého dílu musí být dodržena tlouš�ková tolerance 0,6mm. Dále je u 
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tohoto dílu požadováno snížení horní hranice uhlíku z 0,33% na 0,3%, �ímž se zaru�í lepší 

sva�itelnost daného materiálu. Toto up�esn�ní bylo zajišt�no zadáním p�ímo do objednávky 

nakupovaného vstupního materiálu. Chemické složení materiálu a všechny ostatní požadavky 

zákazníka jsou uvedeny v tab. 2. 

Tab. 2: Celkový p�ehled požadovaných vlastností 

Chemický rozbor oceli 30MnVS6 [%] 

 C Si Mn P S Cr N V Mo  

min. 
max.

0,26 

0,30 

0,15 

0,80 

1,20 

1,60 

- 

0,025 

0,020 

0,060 

- 

0,30 

0,010 

0,020 

0,08 

0,20 

- 

0,08 

Mechanické vlastnosti 

hodnoty min. &Q�
+RS &��
+RS min. ��
T min. U�
T
požadované 500 min. 800 14 45 

dle EN 10267 470 750-950 14 30 

Velikost zrna - min. 6 

Tvrdost -  238-280 HB 

100% kontrola tvrdosti  

100% kontrola na povrchové vady 

Požadavky na strukturu dle normy EN 10267  

U t�chto ocelí se provádí �ízené ochlazování z teploty tak, aby vykazovaly feriticko-

perlitickou strukturu. Za jistých okolností mohou být ve struktu�e p�ítomny nepatrné podíly 

bainitu a martenzitu. 
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4.2 Technologický postup výroby  

Na za�átku, tedy již p�i prvotním zpracování poptávky, jsem stanovil technologický 

postup kování: 

Druhé p�chování (ozna�eno �erven�) bylo do procesu kování p�idáno dodate�n� až po 

vykování n�kolika v�tších sérií a to z d�vodu velkého opot�ebení p�edkovacích zápustek, kdy 

v místech ozna�ených na obr. 13 docházelo k rychlému opot�ebení a vzniku trhlinek na 

zápustce. Tyto „vyd�ené“ nerovnosti, které 

vznikaly již po vykování 500 kus�, byly 

následn� p�ekovány v dokon�ovacím tvaru. 

Z d�vodu, že požadovaný díl je bezpe�nostní a 

provádí se na n�m 100% kontrola povrchových 

vad, je každá takto p�ekovaná vada, i když je 

pouze povrchová, viditelná. Následn� vznikají 

vícenáklady p�i opravách t�chto výkovk� nebo 

dochází k �astým prostoj�m zp�sobených 

opravami zápustek. S tím je samoz�ejm�

spojeno nepln�ní výkonnostních norem a ztráta 

výrobních kapacit kovací linky.  

��������

����� ������������������

���������

���������

��������

���� !���

��"�����

#�$ %"����� &�'��(����$�'�����

Obr. 13: Ozna�ení opot�ebovaných míst�
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Nižší životnost kovacího ná�adí zp�sobená rychlým opot�ebením zápustek má za následek 

vznik dalšího velkého problému a to je dodržení úzkého toleran�ního pole výkovku. Oba tyto 

velké problémy byly vy�ešeny p�idáním druhého p�chování do kovacího procesu, kdy 

trhlinky na p�edkovacích zápustkách tak�ka nevznikají a životnost kovacího ná�adí stoupla 

z p�vodních 3000 ks až na úctyhodných 8000 ks, což je na takto složitý výkovek velmi dobrý 

výsledek.    

4.3 Výb�r tvá�ecího stroje 

Ze zjišt�né hmotnosti výkovku 4,6 kg a po dosazení do tab. 3 jsem p�edb�žn� ur�il, že 

daný výkovek se bude kovat na klikovém lise LZK2500. Sou�ástí kovací linky je 

vysokofrekven�ní induk�ní oh�íva�ka KSO 630/1,5 A30 a ost�ihovací lis LDO 315.  

Tab. 3: Volba tvá�ecího stroje v závislosti na hmotnosti výkovku 

Typ lisu LZK 1000 LZK 1600 LZK 2500 LZK 4000 LZK 6300 

Hmotnost (kg) < 0,8 až 1,4 < 1,4 až 4 < 4 až 8 < 6 až 19 < 12 až 33 

4.4 Volba polotovaru 

Pro výrobu požadovaného výkovku jsem navrhnul kruhový polotovar pr�m�ru 70 mm. 

Zvolený pr�m�r jsem si potvrdil po úsp�šném provedení simulace kování v programu 

Simufact. P�edb�žná simulace kování již byla z d�vodu tvarové složitosti provedena p�i 

zpracování poptávky. Kone�nou délku polotovaru 189 mm jsem up�esnil po provedení 

zkoušky a vykování ov��ovací série. 

4.5 D�lení materiálu 

Materiál se d�lí na požadovanou délku za studena na horizontálních n�žkách STS 450 

od firmy Schubert. St�ižná síla t�chto n�žek je 4,5 MN. Z následujícího výpo�tu vyplývá, že 

zvolené n�žky posta�í na st�ižení daného materiálu.   

����������� �  �-'9 V �-9% " � " �������
''���������������
+J����������������������������������������������������������� �9%��������      
  

������� � �W " X�

, �������������������������������������������������������� � .-�, " 27�

, � .*,2����
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�������������� � ��7 ) �7-98 " &����
�,������������������������ � ��7 ) �7-98 " *.9 � 92*�+RS���������������

����������� � �-.9 " .*,2 " 92* � .�+J                       .�+J Y ,-9�+J

4.6 Oh�ev materiálu 

Pracovišt� lisu LZK 2500 je vybaveno kompaktním vysokofrekven�ním oh�íva�em 

p�í�ez� typu KSO 630/1,5 A30, které je ur�eno k induk�nímu oh�evu ocelových p�í�ez�

kruhového nebo �tvercového materiálu. Parametry oh�evu (žádaná teplota, výkon, meze 

teploty) se nastavují na komunika�ním panelu. Materiál je oh�íván na kovací teplotu 1200-

1250°C. Doba oh�evu polotovaru v induk�ní cívce je stanovena p�ibližn� na 4,5 minuty. 

4.7 Kování a ost�ižení 

Jak již bylo uvedeno, výkovek se kove na �ty�i operace na svislém kovacím lisu 

LZK2500. Po dosazení do vzorce 16 jsem vypo�ítal výslednou kovací sílu. Z výsledné 

hodnoty jsem zjistil, že zvolený stroj je dostate�ný pro výrobu tohoto výkovku. 

Výpo�et kovací síly: [23], P�íloha �. 5 

����������� � 7-8 " �� " �B " ������������������
+J������������������������������������������������������������������������������� �8%��������

kde �� � je celková plocha pr�m�tu výkovku a m�stku  
���
       �B� je deforma�ní pevnost pro danou teplotu  
+RS
       ��� � � � �-,'  je koeficient vlivu tvarové složitosti výkovku 

����������� � 7-8 " .27 " *7 " �-�2 � '7-*�+J

V tab. 5 je uvedeno srovnání sil v dokovací operaci dle výpo�tu ze vzorce, dle simula�ního 

programu a dle m��i�e sil umíst�ného na stroji. 

Tab. 5: Srovnání tvá�ecích sil v dokovací operaci 

Síla dle výpo�tu 
Síla dle simula�ního 

programu 
Síla dle m��i�e síly na stroji 

20,8 MN 18,6 MN 16,5 MN 
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Rozdíly mezi výslednými hodnotami jsou zp�sobeny p�sobením r�zných vliv�, jako jsou 

rozdílné deforma�ní t�ení, teplota a opot�ebení zápustek a nastavení zdvihu lisu.   

Obr. 14: Pracovní prostor kovacího lisu 

P�chování 

 První p�chování na 120mm slouží pouze k odstran�ní okují. Druhé p�chování, jak již 

bylo uvedeno v odstavci 3.2, bylo p�idáno do procesu dodate�n� ke zvýšení životnosti 

kovacího ná�adí. P�i p�chování dochází k �áste�nému nap�chování tvaru p�edkovku, nejsou 

zde žádné ostré p�echody a hrany. Horní a spodní zápustka je opat�ena vyhazova�em a to 

z d�vodu, že již p�chování je �áste�n� uzav�eno.   

Obr. 15: Nap�chovaný tvar 
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P�edkování 

  Z d�vod� tvarové složitost a co 

nejlepšího dotékání výkovk� byly navrženy 

�áste�n� uzav�ené p�edkovací zápustky 

(obr. 16), které mají zabránit úniku 

materiálu a dosažení co nejmenšího odpadu 

materiálu. P�edkování má oproti dokon�ení 

v�tší p�echodové rádiusy a to z d�vodu 

lepšího te�ení materiálu. V kritických 

místech, kde vznikaly po opot�ebení tvaru 

nedote�eniny, jsou namodelovány p�ídavky. 

Po p�edkování je již tvar zcela zapln�n a to i 

v míst� �epu.  

Dokon�ení 

  V dokon�ovací dutin� je výkovek v podstat� p�ekalibrován kone�ným tvarem. V horní 

zápustce je kód zhotovený ve vým�nné vložce s ozna�ením �ísla dílu a kódu tavby. Další 

popis kovacích operací a problémy vznikající p�i kování jsou popsány v kapitole 4. 

  

 Obr. 17: Dokon�ení 

Obr. 16: Spodní p�edkovací blok 
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Ost�ižení, d�rování a kalibrace

Po vykování je výkovek p

315, kde se nejprve ost�ihne obvod výkovku, poté následuje d

kalibruje. Všechny t�i operace jsou umíst

kalibruje z d�vodu mírného prohnutí p

tolerance.  

Výpo�et sil p�i d�rování a ost

                      

������������ � �-8 " Z " [ " &� �

kde &� �%  je pevnost v tahu 

       Z  je skute�ný obvod po 

       [  je tlouš�ka st�íhané vrstvy vn

D�rování:  ����������

Ost�ižení:  ����������

Jmenovitá síla ost�ihovacího 

tento lis je na provedení ost�

rování a kalibrace  

Po vykování je výkovek p�es pásový dopravník dopraven k ost�

�ihne obvod výkovku, poté následuje d�rování a nakonec

i operace jsou umíst�ny ve vedené stoli�ce (obr. 1

vodu mírného prohnutí p�i d�rování a hlavn� z d�vodu

Obr. 18: Ost�ihovací stoli�ka 

ost�ižení: 

%���������������
J�����������������������������������������������������������

tahu 
+RS
ný obvod po �á�e ost�ižení vn�jšího �i vnit�ního tvaru  
��

íhané vrstvy vn�jšího �i vnit�ního tvaru  
��

��� � �-8 " �'8 " , " �97 � 7-�'�+J���������������

��� � �-8 " 2(* " , " �7* � 7-22�+J���������������

ihovacího lisu LDO 315 je 3,15MN. Z uvedených výpo

na provedení ost�ižení a d�rování dosta�ující.  

����

ost�ihovacímu lisu LDO 

a nakonec se výkovek 

(obr. 18). Výkovek se 

�vodu malé tlouš�kové 

������������������������ �2%��������


��


���������������

���������������

uvedených výpo�t� vyplývá, že 
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4.8 �ízené ochlazování 

Ihned po kalibraci je výkovek p�esunut na vychlazovací dopravník. Dopravník je 

vybaven šesti axiálními ventilátory, které jsou umíst�ny pod vále�ky a regulací rychlosti 

otá�ek. P�i navrhování zp�sobu ochlazování jsme vycházeli z toho, že by m�l být výkovek, 

pro dosažení co nejlepších mechanických vlastností, co nejrychleji ochlazen. P�i stávajícím 

zp�sobu ochlazování je proces nastaven takto: jsou pušt�ny všechny ventilátory a pás je 

pušt�n co nejpomaleji. S tímto postupem jsme doposud m�li nejlepší výsledky. Proces 

ochlazování bude dále rozebírán v následujícím experimentu.   

Obr. 19: Vychlazovací dopravník s výkovky 

Po �ízeném kování a ochlazování jsou výkovky tryskány, následn� jsou 100% 

kontrolovány na tvrdost a je provád�na 100% kontrola na povrchové vady. Tyto operace 

nejsou p�edm�tem mého experimentu, a proto se jimi nadále nebudu zabývat.  
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5. Ov��ení technologie v provozních podmínkách 

 Na za�átku byly navrženy dva 

zp�soby ustavení polotovaru do p�edkovací 

zápustky. První zp�sob byl, že 

nap�chovaný polotovar se postaví do 

spodní zápustky p�ímo pod �ep a tím 

umožní co nejlepšímu dote�ení materiálu 

do �epu (modrý kruh na obr. 20). Druhý 

navrhovaný zp�sob byl, že nap�chovaný 

polotovar se položí podéln� (�ervený 

obdélník na obr. 20). P�i p�edb�žných 

simulacích bylo zjišt�no, že p�i obou 

zp�sobech ustavení polotovar� byly 

p�edkovací tvary dostate�n� zapln�ny.  

P�i samotné zkoušce kování bylo zjišt�no, že u obou zp�sob� ustavení byly výkovky 

pln� dote�eny. P�i kování s podélným ustavením polotovaru bylo dosahováno plného dote�ení 

již v p�edkovací dutin�. Kování tímto zp�sobem se pro výrobu jevilo optimáln�ji, což nám 

vyhovovalo i z d�vodu p�edpokladu, že p�i ustavení polotovaru podéln� bude dosahováno 

vyšších plastických vlastností, které zákazník požadoval. P�esto jsem se rozhodl provést pro 

srovnání tahové zkoušky obou zp�sob� výroby vzork�.   

Výsledky mechanických zkoušek     

	ízeným ochlazováním se docílilo tvrdosti v požadovaném rozmezí 238-280 HB, kdy 

hodnoty tvrdosti se pohybovali v rozmezí 255-270 HB. Z výsledk� tahových zkoušek (tab. 6) 

byly jednozna�n� potvrzeny naše p�edpoklady, že vyšší hodnoty tažnosti a zúžení se 

dosáhnou p�i kování s podélným ustavením polotovaru.   

Obr. 20: Zp�soby ustavení polotovar�
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Tab. 6: Výsledky rozboru mechanických vlastností 

�íslo vzorku min. &Q�
+RS &��
+RS min. ��
T min. U�
T
kováno na výšku 

�. 1 535 802 12,4 26,0 

kováno podéln�

�. 2 608 849 16,3 62,0 

Prvotní zkouška a následné vzorkování prob�hly vcelku bez problém�, když se 

docílilo všech požadovaných vlastností vyráb�ného výkovku. Úsp�šné ovzorkování je však 

pouze prvním krokem p�i dodávání takto složitého velkosériového dílu a v�tší problémy se 

za�ínají objevovat až po vykování v�tších sérií.  

 Hlavní problémy, které se vyskytly p�i kování v�tších sérií, již byly uvedeny 

v kapitole 3.2. Mezi další problémy, které se již poda�ilo vy�ešit pat�í tyto:  

1) P�i kování docházelo k v�tšímu opot�ebení zápustek v oblasti vyhazova��. V t�chto 

místech zatékal materiál za vyhazova�e a vznikaly špony, které p�i kování vypadávaly a 

následn� byly zakovány do tvaru, �ímž docházelo k vyrobení zmetku. Proto byly zrušeny 

vyhazova�e v oblasti d�rování a z�staly jenom ty nejnutn�jší vyhazova�e v horních 

zápustkách v oblasti �epu.  

2) Dalším velkým problémem je rozdílná manuální zru�nost zkušených a mén� zkušených 

ková��, kdy p�i pomalejším kování mén� zru�ný ková� vyrobí výkovek o 0,2 až 0,3 vyšší, 

�ímž vznikají neshodné kusy. Po sledování n�kolika sérií kování jsem dosp�l k záv�ru, že 

tento problém je z d�vodu nedostatku kvalifikovaných ková�� v podstat� ne�ešitelný a pro 

separaci t�chto vysokých kus� se zavedla 100% kontrola tlouš�kového rozm�ru. Vyšší 

kusy jsou následn� opravovány kalibrací za studena. Dalším d�ležitým faktorem pro 

udržení tolerance je také dobrý stav induk�ní cívky.       
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6. Zkoušení vlastností 

6.1 Popis jednotlivých zkoušených variant  

Pro následující experiment jsem stanovil 4 r�zné zp�soby ochlazování, dále je budu 

uvád�t jako varianty V1 až V4. Varianta V1 je totožná se stávajícím zp�sobem výroby. 

Výkovky se kovaly z tavby 30828.  

V1: teplota oh�evu 1250°C – pustit všechny ventilátory + pás co nejpomaleji (1,5°C/s) 

V2: teplota oh�evu 1150°C – pustit všechny ventilátory + pás co nejpomaleji (1,4°C/s) 

V3: teplota oh�evu 1250°C – bez ventilátor� + pás co nejpomaleji (0,9°C/s) 

V4: teplota oh�evu 1150°C – bez ventilátor� + pás co nejpomaleji (0,8°C/s) 

Dále jsem vykoval ješt� jednu variantu V5. Tato varianta byla vykována za stejných 

podmínek jako V1, ale z odlišné tavby 30830, která vykazovala vysoké pevnostní vlastnosti.

Chemický rozbor obou zkoušených taveb je uveden v tab. 7. Inspek�ní certifikát 3.1 

s celkovými vlastnostmi vstupního materiálu je uveden v p�íloze 2.  

Tab. 7: Chemický rozbor obou zkoušených taveb [%]  

Tavba C  Mn Si P S Cu Cr Ni Al N  Mo V Ti 

30828 0,28 1,35 0,36 0,016 0,027 0,05 0,2 0,02 0,023 0,0118 0,004 0,104 0,0287 

30830 0,30 1,49 0,63 0,016 0,028 0,04 0,21 0,02 0,026 0,0140 0,005 0,097 0,0263 

Celková délka dopravníku je 5m a z toho do vzdálenosti 3,35m od za�átku dopravníku 

je umíst�no 6 axiálních ventilátor� (obr. 21). Pokud je pás dopravníku nastaven nejpomaleji, 

tak na n�m výkovky setrvají 11 minut. Z toho prvních 7,5 minut dochází k intenzivnímu 

ochlazování výkovk�. Technické parametry dopravníku a ventilátor� jsou uvedeny v p�íloze 3 

a 4. 

Ze všech p�ti variant byly zvoleným zp�sobem vykovány 3 kusy, z nichž pro zkoušení 

vlastností byl vybrán ten se st�ední hodnotou tvrdosti. 

�

�
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Obr. 21: Vychlazovací dopravník s ventilátory 

Na obr. 22 je znázorn�no teplotní schéma postupu materiálu jednotlivých variant 

kování. Teploty p�i r�zných operacích v procesu byly m��eny infra�erveným teplom�rem 

Volcraft IR  2200 – 50D na tenkém míst� odb�ru vzork�. 

Obr. 22: Teplotní schéma postupu materiálu 

6.2 Stanovení místa odb�ru vzork� pro zkoušení vlastností 

Místo pro odb�r vzork� pro tahovou zkoušku jsem ur�il z potencionáln�

nejpravd�podobn�jšího místa pro dosažení nejlepších výsledku. Toto místo je oblast 

s nejv�tším stupn�m deformace tvá�eného materiálu. Pro m��ení tvrdosti a pro odb�r vzork�

pro metalografický výbrus jsem ur�il podobné místo.  
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Místo odb�ru vzork� pro 
metalografický výbrus 

Obr. 23

Pro srovnání mechanických vlastností a mikrostruktury v

jsem u stávající varianty kování V

tahovou zkoušku ze st�edu 

ozna�ována V1b.   

    

Místo odb�ru vzork�
pro tahovou zkoušku 

Místo pro m
tvrdosti (HBW)

3: Místa odb�ru vzork� pro zkoušení vlastností

srovnání mechanických vlastností a mikrostruktury v r�zných místech výkovku 

arianty kování V1 navíc obebral vzorky pro metalografický výbrus a 

�edu �epu, tedy z místa nejmenší deformace. Tato varianta je dále 

��	�

Místo pro m��ení 
tvrdosti (HBW)

 pro zkoušení vlastností

�zných místech výkovku 

1 navíc obebral vzorky pro metalografický výbrus a 

mace. Tato varianta je dále 
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7. Rozbor dosažené struktury a vlastností 

7.1 Výsledky nam��ených tvrdostí  

Tvrdost byla m��ena na tvrdom�ru HPO 3000. Na obr. 24 je znázorn�n graf s 

uvedenými tvrdostmi, které byly nam��eny na  t�ech kusech z každé varianty kování. 

Obr. 24: Srovnání tvrdostí 

Z grafu lze vy�íst, že varianty V3 a V4, což byly výkovky vyráb�ny bez intenzivního 

ochlazování na dopravníku, jsou nevyhovující. Dále varianta V5 vykazuje vyšší hodnoty 

tvrdosti oproti ostatním zp�sob�m kování.  

7.2 Výsledky mechanických vlastností 

Mechanické vlastnosti byly zkoušeny v akreditované zkoušebn� firmy Vítkovice 

testing center s.r.o. Na obr. 25 a 26 je grafické znázorn�ní výsledk� pevnostních a plastických 

vlastností.  
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Obr. 25: Srovnání výsledk� Rm a Re 

Obr. 26: Srovnání výsledk� A5 a Z 

Z uvedených výsledk� vyplývá, že nejlepšího pom�ru pevnostních a plastických 

vlastností bylo dosaženo kováním podle varianty V1 pop�. V5, kdy p�i kování z obou taveb 

bylo dosaženo požadovaných mechanických vlastností. U varianty V2 (nižší teplota kování) 

byly dosaženy nižší plastické vlastnosti než u varianty V1. Z tohoto d�vodu se varianta V1 

jeví jako vhodn�jší. U varianty V3 a V4 nebyla dodržena pevnost a jak již bylo uvedeno v 

p�edchozím grafu, tak ani tvrdost, proto se tyto varianty kování jeví jako nevyhovující. U 

vzorku V1b (ty�inka odebrána z �epu) nebyla dodržena pevnost. Z d�vodu, že tento vzorek 

nebyl odebírán z požadovaného místa, nebyly tyto výsledky vyhodnoceny jako nevyhovující. 

Vzorek nám m�l posloužit k tomu, abychom zjistili mechanické vlastnosti na r�zných místech 

výkovku. Tyto výsledky nám poukazují na to, že pro výkovky s v�tšími pr��ezy, je 

ochlazovací rychlost dopravníku nedosta�ující a m�l by být vybaven siln�jšími ventilátory 

nebo alternativním ochlazením výkovk�, nap�. vodní mlhou.     
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7.3 Výsledky mikrostruktury 

Rozbor mikrostruktury byl rovn�ž provád�n ve firm� Vítkovice testing center. Vzorky 

byly leptány 4% HNO3. Hodnocení mikrostruktury dodaných vzork�!je uvedeno nad obrázky 

jednotlivých variant kování.  

  

Varianta V1a - mikrostruktura je tvo�ena nodulemi lamelárního perlitu + bloky bainitu + 

zrna feritu vytvá�ející náznak nesouvislého sí�oví (velikost nodulí i blok� je nerovnom�rná), 

bez výrazn�jší �ádkovitosti 
f

zv. 100x 

  

zv. 500x

�

�

�

� �

Obr. 27: Mikrostruktura - varianta V1a 

Varianta V1b – výsledek mikrostruktury je totožný s variantou V1a 

zv. 100x 

  

zv. 500x

�

�

�

� �

Obr. 28: Mikrostruktura - varianta V1b 
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Varianta V2 - mikrostruktura je tvo�ena nodulemi lamelárního perlitu + bloky bainitu + zrna 

feritu (velikost nodulí i blok� je vcelku rovnom�rná), náznak �ádkovitosti  

zv. 100x 

  

zv. 500x

�
�

�

� �

Obr. 29: Mikrostruktura - varianta V2 

Varianta V3 - mikrostruktura je tvo�ena nodulemi lamelárního perlitu + zrna feritu (velikost 

nodulí i blok� je nerovnom�rná), výrazn�jší �ádkovitost   

zv. 100x 

  

zv. 500x 

�
�

�

� �

Obr. 30: Mikrostruktura - varianta V3 

Varianta V4 - mikrostruktura je tvo�ena nodulemi lamelárního perlitu + zrna feritu (velikost 

nodulí i blok� je vcelku rovnom�rná), výrazn�jší �ádkovitost   

"##$��"##$��
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zv. 100x

  

zv. 500x

�

�

�
� �

Obr. 31: Mikrostruktura - varianta V4 

Varianta V5 - mikrostruktura je tvo�ena nodulemi lamelárního perlitu + bloky bainitu + zrna 

feritu vytvá�ející náznak nesouvislého sí�oví (velikost nodulí i blok� je nerovnom�rná), 

náznak �ádkovitosti 

zv. 100x  

  

zv. 500x  

�

�

�

� �

Obr. 32: Mikrostruktura - varianta V5 

Velikost austenitického zrna 

Stanovení velikosti austenitického zrna G bylo provedeno dle ASTM E 112, �l. 

(A3.2.1.4) metodou lineární, obrazovým analyzátorem LECO IA 32, p�i zv�tšení 500x. 

Výsledky velikosti austenitického zrna jednotlivých variant kování jsou zobrazeny na obr. 33 

až 35. 
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zv. 500x

  

zv. 500x

�

�
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Obr. 33: Mikrostruktura – austenitické zrno - varianty V1a a V1b 

zv. 500x

  

zv. 500x

�

�
�
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Obr. 34: Mikrostruktura – austenitické zrno - varianty V2 a V3 

zv. 500x

  

zv. 500x

�

�

�

� �

Obr. 35: Mikrostruktura – austenitické zrno - varianty V4 a V5 
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Pr�m�rné velikosti austenitického zrna jednotlivých variant kování jsou uvedeny v tab. 9:   

Tab. 9: Pr�m�rné velikosti zrna 
Varianta V1a V1b V2 V3 V4 V5 

Velikost zrna 9,78 9,66 9,55 9,86 9,93 9,72 

Z výsledk� vyplývá, že velikost austenitického zrna je u všech variant kování tém��

stejná. Výsledky se pohybují od 9,5 až 9,9 dle ASTM, což odpovídá velikosti zrna 12�m. 

Výsledná mikrostruktura je u všech variant kování vyhovující. 

7.4 Po�íta�ová simulace pr�b�hu ochlazování 

Pr�b�h ochlazování byl simulován v programu TTSteel firmy ITA. Tento program je 

ur�en k výpo�tu mechanických vlastností ocelí po jejich tepelném zpracování. Program na 

základ� chemického složení a vlastností po�áte�ní austenitické struktury vytvo�í odpovídající 

rozpadový diagram rekrystalizovaného austenitu na sekundární strukturu pro uhlíkové, 

nástrojové, mikrolegované a nízkokarbonové oceli.  

  Pro srovnání výsledk� mechanických vlastností mezi simula�ním softwarem a 

skute�ností jsem se rozhodl nasimulovat chladnutí varianty V1, u které bylo dosaženo 

nejlepších výsledk�.  

Po zadání chemického složení a ochlazovací k�ivky (obr. 36) nám program vypo�ítal 

hodnoty mechanických vlastností a struktury (tab. 10) a byl vytvo�en ARA diagram (obr. 37). 

Obr. 36: Ochlazovací k�ivka 
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Tab. 10: Výsledky struktury a mechanických vlastností�
Strukturní podíly [%] 

Ferit = 43,8 

Perlit = 54,9 

Bainit = 0,0 

Martenzit = 1,3 

Zbytkový austenit = 0,0 

Kritické teploty [°C] 

Ac3 = 832 

Ac1 = 730 

Ar3 = 719 

Ar1 = 645 

Mechanické vlastnosti: 

Tvrdost = 263 HB 

Mez kluzu = 552 MPa  

Mez pevnosti = 876 MPa 

Obr. 37: ARA diagram oceli 30MnVS6 

Dle výsledk� tohoto softwaru lze konstatovat, že predikce podílu fází je nahodilá. 

Oproti tomu je však predikce výsledných mechanických hodnot pom�rn� p�esná. 
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8. Záv�r 

V teoretické �ásti diplomové práce byly uvedeny vlastnosti a technologické podmínky 

kování mikrolegovaných ocelí pro zápustkové kování. Získáné teoretické poznatky byly 

využity p�i �ešení mého experimentu.  

 V experimentální �ásti byl popisován technologický postup kování zápustkového 

výkovku z oceli 30MnVS6. Hlavním cílem mé práce bylo dodržení mechanických vlastností 

vhodn� zvoleným zp�sobem �ízeného ochlazování výkovk�. Mezi díl�í cíle pak pat�ily 

dodržení všech ostatní požadavk� zákazníka. Na za�átku byl stanoven technologický postup 

kování. V práci byly postupn� popsány jednotlivé výrobní operace a byly zde uvedeny 

výpo�ty sil p�i kování a ost�ižení výkovku. Také bylo uvedeno srovnání tvá�ecích sil 

v dokovací operaci dle výpo�tu ze vzorce, dle simula�ního programu a dle m��i�e síly 

umíst�ného na stroji. Celý proces kování byl nasimulován v simula�ním programu Simufact a 

zvolená technologie kování nevykazovala b�hem zkoušení žádné v�tší výrobní problémy. 

Jako velký problém, který se vyskytl b�hem kování v�tších sérií, byla malá životnost 

zápustek. Tento problém byl postupnými úpravami zápustek odstran�n a v p�ípad�, kdy je 

kvalitn� opravené ná�adí, dosahujeme životnosti až 8000 kus�.   

Co se tý�e hodnocení mého hlavního cíle, tak z výsledk� zkoušek je patrné, že byl 

nalezen vhodný zp�sob ochlazování. I když je v odborné literatu�e uvád�na ochlazovací 

rychlost o jeden �ád vyšší, je pro tento typ výkovku, kdy je požadována p�evážn� feriticko-

perlitická struktura, ochlazovací rychlost dosta�ující. Avšak rozdíly v mechanických 

vlastnostech na r�zných místech výkovku nám poukázaly na to, že pro použití tohoto 

vychlazovací dopravníku i pro v�tší výkovky, musí být dopravník upraven. Nejen že by m�l 

být dopravník vybaven siln�jšími ventilátory, ale ventilátory by m�ly být umíst�ny dole i 

naho�e, aby se dopravník mohl používat pro výkovky r�zných tvar�. Tato úprava je v tomto 

okamžiku poptána u r�zných firem a po výb�ru nejlepší nabídky bude dopravník upraven.     

Výkovek „�ep kola“ je již sériov� vyráb�n. Poznatky a zkušenosti, které jsem získal 

nejen v oblasti ochlazování výkovk�, ale hlavn� v oblasti kování takto složitého dílu, mi 

v budoucnu p�i vývoji podobných díl� velmi pom�žou. Mezi další cíl, který jsem si u tohoto 

projektu stanovil, je do�ešit problém se stabilitou kování, protože r�zná zru�nost ková�� má za 

následek výrobu neshodných díl�. �
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P�íloha 5 

Parametry pot�ebné pro výb�r tvá�ecího stroje  

Hodnoty p�etvárné pevnosti  \] v MPa pro vybrané jakosti materiálu za kovací teploty: 

Koeficient vlivu tvarové složitosti výkovku: 


