
 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

Abstrakt 

Cílem bakalářské práce bylo poukázat na účinek režimů žíhání při teplotě 810 a 850°C 

v poloprovozní laboratoři u provozně válcovaných pásů. Byl porovnán vliv tepelného 

zpracování na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu ve srovnání se stavem po válcování za 

tepla. 

Teoretická část bakalářské práce popisuje jednotlivé způsoby tepelného zpracování 

s vlivem na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu materiálu. 

Praktická část práce prezentuje a porovnává konkrétní mikrostrukturu a dosažené 

mechanické vlastnosti u vzorků, zhotovených z ocelových pásů  jakosti 28Mn6 o tloušťce 6 

mm bezprostředně po válcování za tepla a po normalizačním žíhání při teplotě 810 a 850°C 

s konkrétní dobou ohřevu. 

 

Klíčová slova: tepelné zpracování, žíhání, mechanické vlastnosti, mikrostruktura, 

normalizační žíhání 

 

Abstract 

The aim of the bachelor's work was to show the effect of annealing modes at 810 and 

850°C temperature in a pilot plant laboratory for strips rolled in operation. Heat treatment 

influence on mechanical properties and microstructure in comparison with a condition after 

hot rolling was compared. 

The theoretical part of the bachelor's work describes the particular methods of heat 

treatment with the influence upon material mechanical properties and microstructure. 

The practical part of the work presents and compares the real microstructure and the 

obtained mechanical properties of the samples made of 28Mn6 grade steel strips of 6mm 

thickness immediately after hot rolling and after normalizing at 810 and 850°C temperature 

with a specific heating period. 

 

Key words: heat treatment, annealing, mechanical properties, microstructure, normalizing 
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1. Úvod 
Kovové materiály využívá člověk již tisíce let. Největší rozvoj hutního průmyslu nastal 

koncem 18. a v průběhu 19. století, kdy docházelo k technickému pokroku v oblasti tavné 

metalurgie. 

V současné době jsou slitiny železa nejrozšířenějším materiálem na výrobu 

konstrukčních dílů a nástrojů, neboť železo je po hliníku druhý nejrozšířenější kov na Zemi  

(v zemské kůře je jeho obsah cca 4,2 %). Jeho výhodou je dobrá dostupnost. 

Slitiny železa mají možnost měnit své vlastnosti změnou chemického složení  

a především tepelným zpracováním. V dnešní době jsou kladeny stále vyšší nároky na užitné 

vlastnosti ocelových výrobků. Je požadováno, aby ocelové vývalky vykazovaly korozní 

odolnost, odolnost proti opotřebení a dále by měly splňovat požadovanou pevnost, tvrdost, 

tažnost i vrubovou houževnatost. Dosažení těchto vlastností lze docílit několika způsoby. 

Jednak samotnou výrobou a zpracováním oceli, plynulým odléváním s následným tvářením za 

tepla, za studena a také termomechanickým a tepelným zpracováním [1].  

Tato práce bude zaměřena na tepelné zpracování oceli. Cílem je poukázat na účinek 

různých režimů žíhání při teplotě 810 a 850°C v poloprovozní laboratoři provozně 

válcovaných pásů a porovnat vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti  

a mikrostrukturu ve srovnání ve stavu po válcování za tepla. 
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2. Teoretický rozbor problému  
Tepelným zpracováním se nemění tvar, ale dosahuje se lepších vlastností výrobků,  

a proto se řadí tento proces mezi základní metalurgické procesy. Ve většině případů jde  

o závěrečnou metalurgickou operaci. Cílem tepelného zpracování je dodat materiálům 

potřebné vlastnosti, které jsou závislé na vnitřní struktuře a jejím uspořádání. V zásadě se 

jedná o procesy: kalení, popuštění, chemicko-tepelné zpracování a žíhání [2].  

 Speciálním tepelným zpracováním je termomechanické zpracování, jehož výrobní 

postup se skládá z plastické deformace, po níž následuje ochlazování různou rychlostí. 

Výsledkem je feriticko – perlitická, perliticko – bainitická nebo martenzitická struktura [3].  

Kalení je způsob tepelného zpracování, kterým chceme dosáhnout nerovnovážného 

stavu ocelí, tj. martenzitické nebo bainitické struktury a tím zvýšení pevnostních vlastností. 

Při kalení se ocel ohřeje na kalící teplotu, za účelem homogenizace austenitu na této teplotě se 

setrvá a nadkritickou rychlostí ochladí. Zakalená ocel obsahuje alespoň 50 % martenzitu. 

Podle požadovaných vlastností kaleného předmětu, velikosti a tvaru se volí způsob kalení. 

Nejpoužívanější způsob je kalení přímé, tj. kalení do studené lázně – vody, oleje. Druhým 

způsobem je kalení přetržité, tj. kalení s ochlazováním ve dvou lázních. Jedná se o kalení 

lomené, termální, izotermické a kalení se zmrazováním. Je možno provádět také povrchové 

kalení za účelem zvýšení tvrdosti povrchu a zachování houževnatého jádra [4].  

V případě, že chceme dosáhnout stavu, který se blíží rovnovážnému stavu oceli, 

provedeme ihned po zakalení popouštění. Při popouštění se ohřeje zakalený předmět na 

teplotu pod Ac1, na této teplotě se realizuje prodleva alespoň 1 hodinu a vhodnou rychlostí je 

materiál ochlazen.  Nízkoteplotním popouštěním (100 až 300°C) snížíme úroveň vnitřních 

pnutí, množství zbytkového austenitu, zlepšíme houževnatost a zachováme tvrdost. 

Vysokoteplotním popouštěním (400 až 650°C) dosáhneme vysoké pevnosti, plasticity  

a houževnatosti oceli. Jestliže zvyšujeme popouštěcí teplotu, snižuje se tvrdost, pevnost, mez 

kluzu a zvyšuje se plasticita a houževnatost. Při popouštění v určitých teplotních oblastech 

není snížení pevnosti doprovázeno zvýšením houževnatosti a tím vzniká popouštěcí křehkost 

[4]. 

Chemicko – tepelným zpracováním dosáhneme strukturních změn, změn vlastností  

a chemického složení zpracovávaného materiálu. Dojde-li k změně chemického složení 

v celém objemu výrobku, pak hovoříme o objemovém chemicko – tepelném zpracování, 

bude-li ovlivněn povrch výrobků, pak hovoříme o povrchovém chemicko – tepelném 
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zpracování. Objemové chemicko – tepelné zpracování je málo obvyklé a patří sem oduhličení 

a „odvodňování“. V praxi se hlavně používá povrchové chemicko – tepelné zpracování, což je 

difúzní sycení povrchu výrobků určitým prvkem při zvýšených teplotách s následným 

ochlazováním. Používají se prvky, které vytvářejí s železem intersticiální tuhé roztoky (C, N, 

B), substituční tuhé roztoky (Cr, Al, Si) a intermediální fáze (C, N, B). Aktivní prostředí 

může být pevné, kapalné nebo tuhé. Cementování je sycení povrchu výrobku uhlíkem, 

v případě sycení povrchu atomárním dusíkem jde o nitridování. Cementováním  

a nitridováním získáme tvrdý povrch a houževnaté jádro. Nitrocementováním  

a karbonitridováním se rozumí sycení povrchu oceli současně uhlíkem a dusíkem. 

Nitrocementace se provádí v okolí teploty A3 a převládá ve vrstvě uhlík. Karbonizace probíhá 

pod teplotou A1 a v povrchové vrstvě je více dusíku [4].  

2.1 Tepelné zpracování - žíhání 

Tepelné zpracování, při kterém se dosahuje změny struktury oceli za účelem zlepšení 

mechanických a technologických vlastností se označuje žíhání. V podstatě se jedná  

o využívání fázových a strukturních přeměn v tuhém stavu, za účelem zlepšení 

technologických a mechanických vlastnosti. Znalost podstaty těchto přeměn umožňuje 

optimalizovat tepelná zpracování za účelem zlepšení technologických i mechanických 

vlastností výrobků [4]. 

Tepelné zpracování lze rozložit na tři etapy: ohřev na vhodnou teplotu, výdrž na teplotě 

a ochlazování (grafické znázornění na obr. 1). Tento postup se může i vícekrát opakovat.   

 

Obr. 1: Cyklus tepelného zpracování. 
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Typy žíhání jsou rozdílné podle použitého režimu a účelu. Pro každé žíhání je typická 

rychlost ohřevu, výdrž na teplotě a rychlost ochlazování. Žíhá se při teplotách od 400 do 

1300°C, doba celého cyklu může trvat několik minut až několik dnů [5]. 

Ohřev celé pecní vsázky musí být pomalý, aby došlo k prohřátí až do středu předmětu. 

Ohřev musí být tím pomalejší, čím je předmět větší. Výjimku tvoří povrchové kalení, kdy se 

na kalící teplotu ohřívá pouze povrchová vrstva. Při rychlém ohřevu vznikají rozdíly teplot 

mezi středem a povrchem tělesa, což může vést ke vzniku vnitřních pnutí a následně ke 

vzniku trhlin. Často se místo pomalého ohřevu provádí ohřev stupňový, kdy po každém 

zvýšení teploty následuje výdrž na této teplotě, aby došlo k vyrovnání teploty mezi středem  

a povrchem předmětu.   

Při výdrži tepelně zpracovaného předmětu na předepsané teplotě musí dojít nejen 

k vyrovnání teploty v celém průřezu tělesa, ale i k požadované strukturní změně.  

Ochlazování může být prováděno různou rychlostí, čímž je zásadně ovlivněna výsledná 

struktura, mechanické a technologické vlastnosti [6]. 

Podle způsobu ohřívání a chladnutí rozeznáváme různé druhy žíhání. Oblasti žíhacích 

teplot znázorňuje v rovnovážném diagramu Fe – C obr. 2. 

 

 

Obr. 2: Schematické znázornění režimů žíhání v diagramu Fe – C [1]. 
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Žíhání s: 

• překrystalizací: 

o homogenizační 

o normalizační 

o izotermické 

o na zhrubnutí zrna 

o stabilizační 

o rozpouštěcí 

• bez překrystalizace: 

o k odstranění pnutí  

o na měkko 

o rekrystalizační 

o žíhání k odstranění vodíkové křehkosti 

o protivločkové žíhání 

2.1.1 Žíhání s překrystalizací 

Při žíhání s překrystalizací dochází k fázové přeměně. U nadeutektonidních ocelí se 

transformuje výchozí feriticko – cementická struktura na austenit, u podeutektoidních ocelí je 

výchozí struktura feriticko – perlitická. Tímto žíháním se dosáhne větší chemické homogenity 

oceli a rovnoměrnosti struktury. Podeutektoidní oceli, to jsou oceli s obsahem uhlíku do 0.765 

hm. % se žíhají nad Ac3, nadeutektoidní oceli, to jsou oceli s obsahem uhlíku 0.765 – 2.14 hm. 

% se žíhají nad Acm nebo mezi A1 a Acm. Pro konkrétní typ žíhání jsou teploty ohřevu dány 

[7]. 

2.1.1.1 Homogenizační žíhání 

Homogenizačním žíháním se difúzí vyrovná chemická heterogenita, která vzniká při 

ochlazování oceli mezi teplotou likvidu a solidu. Ocel se ohřívá v peci na teplotu 1000 až 

1300°C, tato se udržuje šest i více hodin, aby byly splněny podmínky difúze. Ochlazuje se 

v pecním prostoru a na vzduchu. V důsledku dlouhé výdrže na vysoké teplotě dochází 

k hrubnutí zrna, snížení pevnosti, houževnatosti a ochuzení podpovrchové vrstvy o uhlík, tedy 

dochází k oduhličení. Z tohoto důvodů se provádí homogenizační žíhání, jen pokud to je 

nezbytně nutné, nejlépe již na ingotu nebo polotovaru. V tvářené oceli proběhne difúzní 

proces chemického složení rychleji. Zjemnění zrna se dosáhne následným normalizačním 

žíháním nebo tvářením za tepla [5].  
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2.1.1.2 Normalizační žíhání 

Normalizační žíhání může probíhat samostatně nebo následuje po homogenizačním 

žíhání, protože zjemňuje zrno a zrovnoměrňuje strukturu. Většího zjemnění zrna při 

normalizačním žíhání se dosáhne rychlým ohřevem na danou teplotu a rychlým 

ochlazováním. U podeutektoidních ocelí probíhá ohřev na teplotu o 30 – 50°C nad Ac3, na 

této teplotě se udržuje 1-4 hodiny (cca 1hodina odpovídá 25 mm tloušťky), aby se 

rovnoměrně prohřál materiál. Chladí se na vzduchu. 

Na obrázku 3 a 4 je pro porovnání znázorněna struktura oceli s 0.35% C, před a po 

normalizačním žíhání. Vzorky byly leptány nitalem. 

 

  

Obr. 3: Struktura oceli s nestejnoměrným zrnem feritu a perlitu. 

 

    

Obr. 4: Struktura oceli s rovnoměrným zrnem po normalizačním žíhání. 

 

Nadeutektoidní oceli se většinou normalizačně nežíhají. Chceme-li u nadeutektoidních  

ocelí zjemnit zrno, ohříváme předmět nad teplotu Ac1 a pak ochlazujeme na vzduchu. Při 

vyšší teplotě dochází k hrubnutí zrna a při pomalém ochlazování se vytváří karbidické síťoví, 

to znamená, že karbidy rozpuštěné v austenitu se vylučují na hranicích zrn [5]. 

200 µm  

200 µm  
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2.1.1.3 Žíhání na zhrubnutí zrna 

Pro materiály, které se špatně opracovávají, se používá žíhání na zhrubnutí zrna. Tímto 

žíháním se záměrně docílí hrubozrnné struktury, provádí se při teplotě 950 - 1100°C 

s následným pomalým ochlazením v peci. Používá se u ocelí s nízkým obsahem uhlíku (0,10 

až 0,20 % C) [6].  

Hrubší zrno se požaduje u ocelí, které jsou vyráběné pro elektrotechniku, neboť příznivě 

ovlivňuje tvar hysterezní smyčky. Žíhání se provádí ve dvou fázích. V první fázi se žíhá nízko 

teplotně ve vlhčené atmosféře při 800 až 830°C za účelem oduhličení struktury. V druhé fází 

se žíhá vysokoteplotně při 1100 až 1300°C za účelem vzniku Gossovy textury [3]. 

2.1.1.4 Izotermické žíhání 

Izotermické žíhání se provádí s cílem získání rovnoměrné struktury se specifikovanou 

jemností perlitu. Žíhání se provádí při teplotě 30 - 50°C nad Ac3, popřípadě pod Acm,  

s krátkou výdrží z důvodu prohřátí. Ochladí se na teplotu perlitické přeměny, na této teplotě 

se udržuje do konce perlitické přeměny (transformace austenitu na perlit) a následně se volně 

ochladí na teplotu okolí.  Používá se u malých výrobků, neboť u nich je možná rychlá změna 

teploty. Izotermické žíhání se používá u nadeutektoidních ocelí k žíhání na měkko. Teplota se 

volí nižší nad Ac1 , tj. teplota nižší než teplota kalení. U tohoto žíhání vzniká při správné 

teplotě rozpadu struktura tvořená velmi jemnými karbidy, které vykazují stejnoměrnou 

velikost a jsou rovnoměrně rozložené. Setrvání na teplotě po ukončení přeměny způsobuje 

zhrubnutí karbidů. Na obrázku 5 je znázorněna struktura feritu s malým množstvím karbidů, 

která vznikla po izotermickém žíhání oceli s nízkým obsahem uhlíku [5].  

 

  

Obr. 5: Struktura žíhané cementační oceli s 0.1%C leptáno nitalem. 

 50 µm 
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2.1.1.5 Rozpouštěcí žíhání 

 Jestliže je požadována čistě austenitická struktura, používá se rozpouštěcí žíhání, 

kterým se u vysokolegovaných ocelí při teplotě 1050 – 1150°C rozpustí karbidy a jiné 

intermediální fáze vyloučené na hranicích zrn. Teplota výdrže (1050 až 1150°C) se udržuje 

podle velikosti komponentu. Následně materiál ochladíme rychle do vody nebo v případě 

malých průřezů na vzduchu [8].  

2.1.1.6 Stabilizační žíhání 

Stabilizačním žíháním záměrně vyvoláváme vylučování karbidů, nitridů a karbonitridů 

u austenitických ocelí stabilizovaných titanem a niobem. Tím zabraňujeme vylučování 

karbidů chrómu na hranicích zrn v průběhu dlouhodobého setrvání na pracovní teplotě. Žíhání 

probíhá při teplotě 850 – 950°C [8]. 

2.1.2 Žíhání bez překrystalizace 

U těchto způsobů žíhání nedochází k fázové přeměně austenitu. Žíhá se při teplotě A1 

nebo těsně pod touto teplotou. Mění se tvar a velikost zrn, velikost vnitřního pnutí, 

koncentrace a rozdělení mřížkových poruch [7]. 

2.1.2.1 Žíhání k odstranění vnitřních pnutí 

Cílem žíhání k odstranění pnutí je snížit pnutí ve výrobcích, která vznikla svařováním, 

nerovnoměrným ochlazováním po předcházejícím tepelném zpracování nebo po tváření za 

studena.  

Ohřev musí být rovnoměrný a pozvolný (100 až 200°C/hod) a provádí se na teplotu 

nižší než Ac1 (600 až 650°C). Doba výdrže na této teplotě odpovídá cca 1 hod/25 mm tloušťky 

materiálu, nejméně 2 hodiny. Možno použít nižší teplotu, ale nutno prodloužit dobu výdrže. 

Následuje ochlazování 30 až 50°C/hod do teploty pod 250°C, dále se ochlazuje pozvolna na 

vzduchu. V případě nedodržení pomalé rychlosti ohřevu a ochlazování mohou být vnitřní 

pnutí vyšší než před žíháním [1]. 

 Při žíhání zušlechtěných výrobků musí být teplota nižší než teplota předchozího 

popouštění, a proto se používá teplot 400 až 600°C při nichž se vnitřní pnutí snižují. U větších 

výrobků složitějších tvarů z nástrojových ocelí, které se následně kalí, se provádí toto žíhání 

při teplotě těsně pod Ac1  [6].   
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2.1.2.2 Žíhání na měkko 

Žíháním na měkko se sníží tvrdost, zvýší obrobitelnost a houževnatost. Nedosáhne se 

však zjemnění struktury, používá se u ocelí s obsahem uhlíku nad 0,5 hm. % a legovaných 

ocelí. V případě nízkolegovaných ocelí vzniká příliš měkká struktura. 

 U podeutektoidních ocelí se žíhá v rozmezí teplot 600 – 700°C. To je pod A1, teplota se 

udržuje 4 i více hodin a následně se materiál pozvolna ochlazuje. Jestliže výdrž na teplotě 

žíhání je příliš dlouhá, může dojít k hrubnutí útvarů cementitu, z tohoto důvodů se po tváření 

za studena žíhá při nižší teplotě. Perlitický cementit se v okolí teploty A1 transformuje na 

zrnitý perlit, který je lépe obrobitelný než lamelární perlit. 

Nadeutektoidní oceli, některé rychlořezné oceli nebo výše legované se žíhají těsně nad 

Ac1, aby nedošlo k tvorbě karbidů, jež při ochlazování tvoří zárodky větších karbidických 

útvarů. Výdrž na této teplotě je 2 až 3 hodiny. Ochlazuje se velmi pomalu 10 až 30°C/hod,  

s možností prodlevy na teplotě těsně pod Ac1, do dosažení konce perlitické přeměny [1, 9]. 

2.1.2.3 Rekrystalizační žíhání 

Rekrystalizačním žíháním dochází k obnově tvárných vlastností oceli po tváření za 

studena. Rekrystalizačním žíháním se obnovuje plasticita materiálu. Při nízké teplotě ohřevu  

u tvářeného materiálu dochází k tzv. zotavení, při němž se odstraní zpevnění a zrna jsou 

deformována. Při vyšší teplotě zotavení přechází v rekrystalizaci, na hranicích zrn se tvoří 

nová jemná nedeformovaná zrna. Růst zrn znázorňuje obr. 6. 

 

Obr. 6: Závislost velikosti zrna na deformaci a teplotě rekrystalizačního žíhání. 

 



10 
 

 Žíhání probíhá těsně pod teplotou Ac1 to je 500 - 700°C. Při nižším stupni deformace 

teplota rekrystalizace roste, při vyšším stupni tváření je dostačující nižší žíhací teplota. 

Rekrystalizace probíhá rychleji při vyšší teplotě, tedy rychlejší difúzi [1].  

2.1.2.4 Žíhání k odstranění vodíkové křehkosti  

Žíhání k odstranění vodíkové křehkosti se provádí u výrobků, které jsou k dalšímu 

zpracování křehké, tato křehkost je vyvolána difúzi vodíku do výrobku. Vodík nad teplotou 

250°C uniká z výrobku, proto se provádí žíhání při teplotě 300 až 400°C a po krátké výdrži se 

ochladí na vzduchu. Velmi často se však žíhá při teplotě 450°C a pak se rychle ochlazuje na 

vzduchu [1, 9]. 

2.1.2.5 Protivločkové žíhání  

Aby se zabránilo vzniku vnitřních trhlin, které mají tvar vloček, používá se 

protivločkové žíhání. Vločky vznikají v důsledku „uzavření“ vodíku v ocelovém komponentě 

při ochlazování, proto se výrobky po tváření vkládají do vychlazovací pece, kde se nechají 

velmi pomalu vychladnout. Velmi pomalé ochlazování způsobuje difúzi vodíku k povrchu 

výrobku a následně do prostoru. Toto ochlazování se nesmí ukončit při teplotách vyšších než 

150°C. 

Na vzniku vloček mají vliv i pnutí, která vznikla při tváření, ochlazování a fázové 

přeměně. Rozložení vodíku v oceli se mění v závislosti na tuhnutí i ochlazování. S klesající 

teplotou úměrně klesá i koncentrace vodíku. Nejvíce vodíku se nachází uprostřed výrobku 

(ingotu), neboť zde dochází k ochlazení nakonec. Zvětšení nerovnoměrnosti rozložení vodíku 

v oceli nastává následkem fázové transformace γ → α. Při ochlazování se nesmí zbylý 

austenit přetransformovat na martenzit, ale pouze na perlit. 

Žíhání není nutno provádět ihned po tváření, ale teplota nesmí klesnout pod teplotu Ms. 

Ohřev v peci se provádí při teplotě 600°C s výdrži několika hodin (podle rozměrů tělesa), 

následuje pomalé ochlazení v peci na 500°C a následně velmi pomalu na vzduchu. Nízkou 

rychlostí ochlazení se má vytvořit delší časový prostor pro difúzi vodíku z oceli [5]. 

2.2 Mechanické vlastnosti a mikrostruktura 

Fázové přeměny v tuhém stavu způsobují změnu struktury a tím se mění i mechanické 

vlastnosti dané oceli. Tyto přeměny nejprve začínají v malých objemech, vytvoří se zárodek 

nové fáze, který následně roste na úkor fáze původní. Tento proces probíhá difúzními nebo 

bezdifúzními pochody. Doba, která je potřebná k vytvoření nové fáze se nazývá inkubační 

perioda. Vzniklá nová fáze má jiné mechanické vlastnosti a strukturu než fáze původní [10].  
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2.2.1 Mechanické vlastnosti 

Na mechanické vlastnosti má vliv velikost zrna. Velikost zrna významně ovlivňuje 

pevnostní vlastnosti po tepelném zpracování a vypočte se pomocí Hall – Petchova vztahu. 

 Ocelové materiály jsou složené z velkého počtu zrn, která mají všechna stejnou, ale 

vzájemně různě orientovanou, krystalovou mřížku. Na hranicích zrn je pravidelnost 

krystalové mřížky porušena, ale vazby mezi atomy přetrvávají, takže hranice jsou dostatečně 

pevné. K první plastické deformaci dojde v zrně, jehož skluzová rovina je nejvhodněji 

orientována vůči působícímu tahovému napětí (skloněná pod úhlem nejlépe 45o) a v níž ττττr 

dosáhne hodnoty ττττkr. To znamená, že k plastické deformaci nedojde naráz v celém objemu 

materiálu, ale že bude probíhat postupně – tak, jak bude v jednotlivých zrnech splňována 

podmínka ττττr ≥ ττττkr. Rozhodující veličinou hodnotící odolnost polykrystalického materiálu vůči 

plastické deformaci je tedy tahové napětí, které způsobí určitou měřitelnou plastickou 

deformaci zkušebního tělesa – toto napětí se nazývá deformační napětí Ry. 

Hodnota deformačního napětí Ry je rozhodujícím způsobem ovlivněna velikostí zrna 

(středním průměrem zrna d). Byl nalezen Hall – Petchův vztah: 

  ( ) 2/1
0

−
⋅+= dkRR yy , 

R0 je napětí závislé na pohyblivosti dislokací v krystalové mřížce,  

ky je konstanta jako míra napětí nutného k vzájemné koordinaci tvarové změny 

jednotlivých zrn. 

 Hodnoty R0 a ky jsou závislé na chemickém složení materiálu, jeho struktuře a na 

technologickém zpracování; ky je téměř nezávislé na teplotě, zatímco R0 s rostoucí teplotou 

výrazně klesá (souvisí to s teplotní závislostí kritického skluzového napětí). 

Hodnoty pro běžné konstrukční oceli je R0 = 10 až 200 MPa, ky = 6 až 30 MPa.m1/2 [11].  

Uhlíkové oceli se normalizačně žíhají za účelem odstranění vnitřních pnutí, snížení 

pevnosti a zlepšení plastických vlastnosti [6]. 

2.2.2 Změna struktury 

Struktury (perlit, bainit, martenzit), které vznikají při ochlazování austenitu, jsou 

nestabilní, a proto se mění i při ohřevu pod teplotu A1. Změny struktur jsou řízeny difúzí,  

a proto záleží na teplotě a rychlosti ohřevu i době výdrže [8, 10]. 

2.2.2.1 Struktury při ochlazování 

Při ochlazování za vyšších teplot se austenit rozpadá na lamelární perlit, při snižování 

teploty vzniká velmi jemný lamelární perlit – troostit. Těsně pod bodem A1 se vyloučí 
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struktura globulárního perlitu. Při nižší teplotě se austenit rozpadá na bainit. Na hranicích 

bainitického zrna vznikají krystaly přesycené uhlíkem, které postupně rostou. Čím je teplota 

vzniku bainitu nižší, tím jsou krystaly jemnější. Z tohoto důvodů má horní bainit hrubší 

karbidy a je měkčí než dolní bainit. V bainitické struktuře zůstává zbytkový austenit, který se 

při izotermické výdrži stabilizuje a netransformuje ani na martenzit. Martenzitické jehlice 

jsou výrazně jemnější než jehlice bainitu, což znázorňují obr. 7 a 8 [8, 10].  

 

 

Obr. 7: Struktura bainitu. 

 

 

Obr. 8: Struktura martenzitu. 

 

Na výslednou strukturu austenitu má vliv i deformace, která proběhla před tepelným 

zpracováním. 

2.2.2.2 Struktury při ohřevu 

Struktury při ochlazování austenitu nejsou v termodynamické rovnováze, vyjímku tvoří 

struktury při velmi pomalém ochlazování, a proto dochází k jejich změně i při ohřevu pod 

bodem A1. Protože transformace jsou řízeny difúzí, rozhoduje o jejich průběhu nejen teplota, 

ale i doba výdrže a rychlost ohřevu.  

50 µm  

50 µm  
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V martenzitu nad 100°C se může uskutečnit rozpad zbytkového austenitu na nízko 

popuštěný martenzit nebo na dolní bainit. Se vzrůstající teplotou se ε karbid mění na cementit 

a vznikne struktura nazývaná sorbit (obr. 9). 

 

 

Obr. 9: Struktura sorbitu. 

 

Při ohřevu perlitu dojde k transformaci až u teplot pod bodem A1, kdy se ve feritické 

struktuře při dlouhé výdrži začne vytvářet globulární perlit. Struktura austenitu vzniká při 

překročení teploty Ac1, kdy se na rozhraní feritu a cementitu začínají tvořit zárodky [8, 10].  

50 µm  
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3. Experimentální část 
V experimentální části jsou porovnávány změny mechanických vlastnosti  

a mikrostruktury po tepelném zpracování uhlíkové oceli, která je popsána níže (tab. 1). Jedná 

se o normalizační žíhání po válcování za tepla.  

3.1 Zkušební materiál a historie zpracování 

K experimentu byla vybrána ocel jakosti 28Mn6, jejíž chemické složení je uvedeno 

v tab. 1.  

Tab. 1: Obsah jednotlivých prvků [hm%] 

C Mn Si P S Cu Ni Cr Al
0,288 1,519 0,342 0,009 0,007 0,056 0,02 0,044 0,034

Ak O N H Mo V Ti Nb Ca
0,032 0 0,0042 0 0,005 0,003 0,002 0,001 0,0033

Sn B As Zn Sb Pb Bi W Co
0,004 0,0001 0,005 0,003 0,001 0,002 0 0,007 0,009  

 

Dodaný materiál byl ve formě pásu válcovaného za tepla (doválcovací teplota 815°C) 

na dvoustolicové Steckelově trati do tloušťky 6 mm. Z tohoto pásu byly připraveny vzorky 

pro žíhání v odporově vyhřívané peci v poloprovozní laboratoři.  

3.2 Poloprovozní tepelné zpracování 

Teplota žíhání byla vypočtena pomocí empirického vztahu pro výpočet teploty Ac3, 

který zohledňuje chemické složení oceli [1, 12]. 

Režim tepelného zpracování se skládal z ohřevu na teplotu 810 a 850°C. Výdrž na této 

teplotě byla měřena od okamžiku vyrovnání a ustálení žíhací teploty v peci v časovém 

intervalu 2, 5, 10 a 20 minut. Ochlazování proběhlo samovolně na vzduchu. 

3.2.1 Použité zařízení 

Žíhání se provádělo v poloprovozní laboratoři, která je vybavena žíhací peci. Jedná se 

o laboratorní odporově vyhřívanou pec, znázorněna na obr. 10, která je vyzděna šamotovými 

cihlami. Pec je vyhřívána pomocí topných spirál, které jsou umístěny na horní stěně a obou 

bočních stěnách, dveřní prostor pece je vybaven dvěma kusy protizávaží, která pomocí 

stlačeného vzduchu umožňují lepší manipulaci. Dno pece je vyloženo litinovými deskami, na 

které byly položeny pásy (předměty) určené k žíhání. Teplota pece je kontrolována pomocí 

termočlánku umístěného v zadní části pece.  
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Obr. 10: Laboratorní odporově vyhřívaná pec. 

3.2.2 Parametry aplikovaných režimů  

U pásů tloušťky 6 mm jakosti 28Mn6 byly aplikovány režimy s žíhací teplotou 810  

a 850°C. Pevnost, tažnost a mez kluzu byla hodnocena u vzorků před i po normalizačním 

žíhání s výdrží 2, 5, 10 a 20 minut na dané teplotě. Pro každý režim byla použita série tří 

vzorků, které jsou označené A, B, C (tab. 2, 3). Z každé série tří vzorků je vypočtena 

průměrná naměřená hodnota (ϕ) a vypočtený rozdíl naměřených hodnot (∆ = max. – min.).  

3.3 Mechanické zkoušení 

Ze vzorků pásů po žíhání, které byly odebrány a připraveny podle příslušných 

mezinárodních norem (např. ISO 377), byla provedena zkouška tahem za pokojové teploty. 

Princip tahové zkoušky spočívá v aplikaci jednoosé tahové síly vyvolané zatěžovacím 

mechanizmem stroje na zkušební těleso, zpravidla do jeho porušení. Tahovou zkouškou byly 

stanoveny mechanické vlastnosti – mez kluzu, mez pevnosti, tažnost [13, 14].  

Zkouška byla provedena na zkušebním zařízení: Z600E Polar. 
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3.4 Mikrostrukturní rozbor  

Ze vzorků pásů jakosti 28Mn6 tloušťky 6 mm byly připraveny metalografické výbrusy 

z kterých byly vyhodnoceny mikrostruktury. Za tímto účelem byly použity mikroskopy: 

mikroskop NEOPHOT 2 a mikroskop OLYMPUS GX51.  
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4. Výsledky a jejich diskuze  
Každý pás byl rozdělen na tři části: pravý, levý okraj a na střed. Z levého okraje pásu a 

středu šířky pásu byla následně provedena zkouška tahem za okolní teploty.  

4.1 Mikrostruktura po válcování za tepla 

Mikrostrukturu pásu po válcování za tepla tvoří feritické zrno a lamelární perlit  

u povrchu je perlit jemnější (obr. 11), směrem do středu narůstá (obr. 12). 

 

 

Obr. 11: Mikrostruktura u povrchu vzorku po válcování za tepla. 

 

 

Obr. 12: Mikrostruktura ve středu tloušťky vzorku po válcování za tepla. 

4.2 Mikrostruktura a vlastnosti po žíhání při teplotě 810°C 

U vzorků žíhaných při 810°C po dobu 2 minut je struktura u povrchu téměř stejná jako 

u vzorků válcovaných za tepla znázorněno na obr. 13. 
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Obr. 13: Mikrostruktura u povrchu vzorku po žíhání, teplota 810°C, výdrž 2 min. 

 

Prodloužení doby výdrže na teplotě 810°C má za následek zjemnění zrna, 

zdokumentováno na obr. 14. Rozdíly v mikrostruktuře v čase 5,10 a 20 minut nebyly 

viditelné. 

 

Obr. 14: Mikrostruktura u povrchu vzorku po žíhání, teplota 810°C, výdrž 5 min. 

 

V tabulce 2 jsou uvedeny naměřené hodnoty mechanických vlastností ve stavu po 

válcování a režimu žíhání při teplotě 810°C z pásu o tloušťce 6 mm.  
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Tab. 2: Teplota 810°C 

vzorek bez TZ 2 min 5 min 10 min 20 min

levý kraj Rp 0,2 [MPa]  A 476 443 455 487 489
 B 474 450 452 480 488
C 479 448 461 487 486

476.3 447 456 484.7 487.7
∆ Rp [Mpa] 5 7 9 7 3

Rm [Mpa] A 661 628 642 652 649
B 661 624 636 649 645
C 667 622 646 654 647

663.0 624.7 641.3 651.7 647
∆ Rm [Mpa] 6 6 10 5 4

A [%] A 23.6 26.0 26.0 23.6 25.2
B 22.8 26.4 25.6 25.8 25.3
C 22.4 25.8 25.6 24.8 25.7

22.9 26.7 25.73 24.73 25.4
∆ A [%] 1.2 0.6 0.4 2.2 0.5

střed Rp 0,2 [Mpa]  A 471 439 456 487 479
 B 474 449 463 482 480
 C 477 453 466 485 481

474 447 461.7 484.7 480
∆Rp [MPa] 6 14 10 5 2

Rm [Mpa] A 663 632 642 650 644
B 667 633 644 649 649
C 676 629 645 649 651

686.7 631.3 643.7 649.3 648
∆ Rm [Mpa] 4 4 3 1 7

A [%] A 22.8 26.2 26.4 24.7 25.8
B 22.8 28.2 25.2 24.9 26.4
C 22.7 28.7 25.8 28.2 24.4

22.77 27.7 25.8 25.93 25.53
∆ A [%] 0.1 2.5 1.2 3.5 2  

 

 V grafu na obr. 15 lze pozorovat změnu meze pevnosti. Pevnost po normalizačním 

žíhání klesla. Nejnižší pevnost je u výdrže 2 min, klesla o cca 30 MPa, u výdrže 10 min klesla 

o cca 20 MPa. Nejmenší rozdíl naměřených hodnot u série vzorků byl zjištěn při výdrži 20 

min.  
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Obr. 15: Vliv tepelného zpracování na mez pevnosti. 

 

V grafu na obr. 16 lze pozorovat snížení meze kluzu při 2 a 5 minutové výdrži, při 10  

a 20 minutové výdrže vzrostla o cca 10 MPa.  

 

 

Obr. 16: Vliv tepelného zpracování na mez kluzu. 
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V grafu na obr. 17 lze pozorovat vzrůst tažnosti po tepelném zpracování až o cca 4,6 %. 

 

 

Obr. 17: Vliv tepelného zpracování na tažnost. 

 

4.3 Mikrostruktura a vlastnosti po žíhání při teplotě 850°C 

Mikrostruktura vzorků žíhaných při teplotě 850°C a výdrži 2 min. je zdokumentována 

na obr. 18 a 19. V čase 5,10 a 20 minut k výrazným změnám nedocházelo. Při dvouminutové 

výdrži došlo k zjemnění zrna feritu i perlitu. Lze pozorovat řádkovitost mikrostruktury. 

 

 

Obr. 18: Mikrostruktura u povrchu vzorku po žíhání, výdrž 2 min. 
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Obr. 19: Mikrostruktura ve středu tloušťky vzorku po žíhání, výdrž 2 min. 
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V tabulce 3 jsou uvedeny naměřené hodnoty mechanických vlastností ve stavu po 

válcování a režimu žíhání při teplotě 850°C z pásu o tloušťce 6 mm.  

Tab. 3: Teplota 850°C 

vzorek bez TZ 2 min 5 min 10 min 20 min

levý kraj Rp 0,2 [MPa]  A 476 470 485 481 479
B 474 483 482 477 482
 C 479 484 482 482 478

476.3 479.0 483.0 480.0 479.7
∆ Rp [Mpa] 5 14 3 4 3

Rm [Mpa] A 661 646 645 647 646
B 661 645 643 648 646
C 667 642 643 644 645

663.0 644.3 643.7 646.3 645.7
∆ Rm [Mpa] 6 4 2 4 1

A [%] A 23.6 19.4 25.8 27.6 25.3
B 22.8 21.3 26.3 28.5 25.3
C 22.4 22.0 26.9 26.5 25.7

22.9 20.9 26.3 27.53 25.43
∆ A [%] 1.2 2.6 1.1 2.0 0.4

střed Rp 0,2 [Mpa]  A 471 475 482 479 486
B 474 478 482 485 489
C 477 488 488 484 484

474 480.3 482.7 649 486.3
∆ Rp [Mpa] 6 13 6 6 5

Rm [Mpa] A 663 646 644 648 647
B 667 643 648 648 647
C 676 647 648 649 647

668.7 645.3 646.7 648.3 647
∆ Rm [Mpa] 13 4 4 1 0

A [%] A 22.8 24.3 23.6 25.3 27.2
B 22.8 23.3 22.9 25.2 26.5
C 22.7 23.5 23.4 25.5 26.8

22.77 23.7 23.3 25.33 26.83
∆ A [%] 0.1 1.0 0.7 0.3 0.7
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Na obr. 20 lze pozorovat snížení meze pevnosti po normalizačním žíhání o cca 20 MPa. 

Nejmenší rozptyl naměřených hodnot u série vzorků byl zjištěn při výdrži 10 a 20 min.  

 

 

Obr. 20: Vliv tepelného zpracování na mez pevnosti. 

 

Na obr. 21 lze pozorovat u všech výdrží zvýšení meze kluzu o cca 5 až 11 MPa. 

Nejmenší rozdíl naměřených hodnot je u dvouminutové výdrže. 

 

Obr. 21: Vliv tepelného zpracování na mez kluzu. 
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Na obrázku 22 lze pozorovat vzrůst tažnosti po tepelném zpracování Pouze při 

dvouminutové výdrži došlo na levém kusu pásu k poklesu tažnosti o cca 2,0 %. 

 

Obr. 

22: Vliv tepelného zpracování na tažnost. 

 

4.4 Normativní požadavky 

V tabulce 4 jsou uvedeny normativní požadavky na mez pevnosti, mez kluzu a tažnost 

oceli 28Mn6 dle ČSN EN 10 083 – 1 [12]. 

Tab. 4: 

Označení
Jakost Remin Rmmin A5min

28Mn6 [Mpa] [Mpa] [%]
345 630 17

Mechanické vlastnosti
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5. Závěr 
V experimentální části byla porovnána mikrostruktura a mechanické vlastnosti 

ocelových pásů jakosti 28Mn6 tloušťky 6 mm. U vzorků těchto pásů byly aplikovány dva 

režimy žíhání (810 a 850°C). 

U obou režimů normalizačního žíhání došlo k poklesu pevnosti, u výdrže 2 a 5 min o 

cca 20 - 50 MPa, u výdrže 10 a 20 min o cca 20 MPa. Nejmenší rozdíl naměřených hodnot u 

série vzorků byl zjištěn při výdrži 10 a 20 min. Mez kluzu a tažnost po žíhání při obou 

režimech vrostla. Mez kluzu o cca 6 – 12 MPa a tažnost o cca 1,8 – 4,6 %. 

Z metalografického hlediska lze konstatovat, že žíhání zásadně neovlivnilo 

mikrostrukturu. Mikrostruktura pásů válcovaných za tepla je téměř totožná s mikrostrukturou 

po normalizačním žíhání, řádkovité uspořádání zůstalo zachováno. 

Mikrostruktura i mechanické vlastnosti vzorků pásů po válcování za tepla jsou téměř 

totožné se stavem po normalizačním žíhání, lze tedy válcování za tepla považovat za konečné 

zpracování… 
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