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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá prokalitelností ocelí různých chemických složení. 

Popisuje aplikaci Jominyho zkoušky prokalitelnosti, která slouží ke stanovení tvrdosti dle 

normy ČSN EN ISO 642. Je zaměřena na porovnání prokalitelnosti oceli a její 

mikrostruktury. V teoretické části jsou popsány jednotlivé typy tepelného zpracování, jako je 

žíhání, kalení a popouštění. V experimentální části se zabývám prokalitelností ocelí C60, 

37MnSi5 a 19452. 
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Abstract 

This thesis deals with the hardenability of steels of different chemical composition. 

Describes application Jominy hardenability test, which is used to determine the hardness 

according to EN ISO 642. It focuses on comparing the hardenability of steel and its 

microstructure. In the theoretical section describes the different types of heat treatment such 

as annealing, quenching and tempering. In the experimental part deals with the hardenability 

of steel C60, 37MnSi5 a 19452. 
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1. Úvod  

Prokalitelností se rozumí schopnost oceli získat po kalení tvrdost odpovídající její 

zakalitelnosti v určité hloubce pod povrchem kaleného předmětu. Kritériem prokalitelnosti je 

struktura s 50 % martenzitu. Prokalitelnosti závisí na výši ochlazovací rychlosti v dané 

podpovrchové vrstvě oceli, která musí být vyšší, než je kritická rychlost ochlazování vk pro 

danou ocel. Nejpoužívanější zkouškou prokalitelnosti je čelní zkouška prokalitelnosti, 

označovaná také jako Jominyho zkouška (dle ČSN EN ISO 642). 

Cílem této bakalářské práce je hodnocení prokalitelnosti materiálu dle Jominyho 

zkoušky. Experimentální část je založena na hodnocení tvrdosti dané oceli, sestrojení křivek 

prokalitelnosti, určení a porovnání prokalitelnosti různých jakostí ocelí a mikrostrukturním 

rozboru ocelí v různých vzdálenostech od čela kalení. 

  



 
 

3 
 

2. Teoretická část 

2.1 Podstata tepelného zpracování 

Tepelným zpracování se rozumí určitý děj, kdy řízenými teplotami v čase (teplotními 

cykly) měníme strukturu materiálu a tím i jeho vlastnosti. Účelem tepelného zpracování je 

zejména dosažení požadovaných mechanických vlastností. Průběh těchto cyklů u tepelného 

zpracování je v podstatě stejný. Skládá se z ohřevu na vhodnou teplotu, setrvání na této 

teplotě (výdrž na teplotě) a následném ochlazení. Tento postup se může i několikrát opakovat. 

Určitý druh tepelného zpracování je určen rychlostí a průběhem ohřevu, konečnou teplotou, 

dobou setrvání na této teplotě a rychlosti ochlazování. Závisí taky na rychlosti ohřevu a 

průběhu ohřívání. U některých materiálů je nutný pozvolný ohřev, jinak by vznikal velký 

rozdíl mezi teplotou povrchu a teplotou středu tělesa. Volba konečné teploty prohřevu závisí 

na povaze strukturních změn. V některých případech zůstává struktura stejná a v jiných se 

materiál dostává do potřebných strukturních oblastí. Doba závisí na rozměrech materiálu. 

Výsledná mikrostruktura a mechanické vlastnosti významně závisí na rychlosti ochlazování. 

V případě, že chceme zachovat rovnovážný stav soustavy, volíme ochlazování pomalé. V 

jiných případech se naopak stavu rovnovážnému chceme maximálně vzdálit a volíme rychlost 

ochlazování vyšší. Při tomto způsobu ochlazování jsou cílem vytvořit nové strukturní složky 

se specifickými vlastnostmi. [4] 

 

2.2 ARA a IRA diagramy 

Rozpad austenitu lze sledovat dvojím způsobem. Při prvním způsobu je austenit rychle 

ochlazen pod teplotu A1 a pak je jeho teplota po celou dobu přeměny udržována při konstantní 

teplotě. Tento rozpad se nazývá izotermický rozpad austenitu a charakterizuje ho diagram 

izotermického rozpadu neboli IRA. Při druhém způsobu je materiál ochlazován plynule a 

tento postup rozpadu austenitu je nazýván anizotermickým rozpadem austenitu a označuje se 

zkratkou ARA. Diagramy ARA mají mnohem větší uplatnění než diagramy IRA. [4]. 

 

2.2.1 Diagram IRA 

Izotermický rozpad austenitu spočívá v co nejrychlejším ochlazením austenitu 

z austenitizační teploty na stanovenou teplotou, která je pod A1. Poté proběhne izotermická 

výdrž a materiál na této teplotě setrvává, dokud neproběhnou fázové transformace. Další 
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etapou je ochlazování na teplotu okolí. Izotermickým rozpadem (obr. 2.1) mohou vznikat 

pouze struktury jen u velmi tenkých nebo malých výrobků, u kterých lze materiál ochladit po 

celém objemu tělesa [4], [5]. 

 

Obr. 2.1 diagram izotermického rozpadu austenitu [5]. 

2.2.2 Diagram ARA 

Tepelná zpracování, při nichž se uplatňují izotermické podmínky, nejsou příliš časté. 

Častěji se uplatňují případy, kdy dochází k postupnému ochlazování. Princip anizotermického 

rozpadu spočívá v jeho plynulém ochlazování různou rychlostí na teplotu okolí. Pro každou 

rychlost se zjišťují začátky a konce jednotlivých přeměn. Spojením těchto bodů vznikne 

diagram, který se označuje jako ARA (obr. 2.2). 

 

Obr. 2.2 diagram anizotermického rozpadu austenitu [5]. 

 



 
 

5 
 

2.3 Fázová přeměna během ochlazování 

Křivky na obr. 2.3 představují různé rychlosti a režimy ochlazování tj. pomalé, středně 

rychlé a velmi rychlé ochlazování, při kterých vzniká jiná struktura (obr. 2.3). 

 

Obr. 2.3 Různé rychlosti ochlazování austenitu [5]. 

 

2.3.1 Přeměna austenitu při pomalém ochlazování 

Při pomalém ochlazování se austenit přemění na perlit. Perlit se skládá ze dvou částí, 

feritu a cementitu. Obě tyto fáze vznikají difúzí, proto se perlitická přeměna označuje jako 

přeměna řízená difúzním mechanismem. Přeměna austenitu neprobíhá okamžitě, ale začne až 

po určité chvíli, tzv. inkubační době [5]. 

 

2.3.2 Přeměna austenitu při středně rychlém ochlazování 

Při středně rychlém ochlazování se austenit rozpadá v nerovnovážnou strukturu, tzv. 

bainit. Je to směs přesyceného feritu a karbidických částic, převážně cementitu. Difúze železa 

v tomto případě není možná, ale dochází k difúzi uhlíku. Bainit vzniká částečně smykovým 

mechanismem a částečně difúzním mechanizmem při vzniku cementitu, resp. karbidických 

částic. Smyk představuje posuv atomů v krystalové mřížce. Jde to posuv většího počtu atomů 

na velmi malou vzdálenost, která je menší než parametr krystalové mřížky. Při ochlazování 

austenitu se přemění mřížka kubická plošně centrovaná (austenit) na kubickou prostorově 

centrovanou (ferit). Bainitická struktura závisí na obsahu uhlíku a slitinových prvků. 
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Vlastnosti a morfologie ale závisí na teplotě přeměny. Při vyšších teplotách vzniká horní 

bainit, při nižších dolní bainit [5], [6]. 

 

2.3.3 Přeměna austenitu při velmi rychlém ochlazování 

Při nejvyšší rychlosti ochlazování se zamezuje jak difúzi železa, tak difúzi uhlíku, není 

možná difúze ani substitučních, ani intersticiálních prvků. Přeměna austenitu při velmi 

rychlém ochlazování vzniká pouze smykovým mechanismem. Takto přeměněný austenit se 

pak nazývá martenzit. Jedná se o mikrostrukturu s nejvyšší tvrdostí. Martenzit bývá také 

označován jako přesycený tuhý roztok uhlíku v železe α. Přesycení uhlíku v mřížce pak 

vyvolá deformaci a mřížka kubická prostorově centrovaná se změní na mřížku tetragonální 

prostorově centrovanou. Pro vznik martenzitu není třeba inkubační doby, vzniká, jakmile je 

dosažena teplota Ms (martenzit start). Teplota Ms není ovlivněna rychlostí ochlazování, ale 

závisí na chemickém složení. Nejvýznamněji tuto teplotu ovlivňuje uhlík. Martenzitická 

přeměna neprobíhá do konce, jak je vidět na obr. 2.4, ale ve struktuře se nachází tzv. zbytkový 

austenit [5], [6], [8]. 

 

Obr. 2.4 Obsah zbytkového austenitu v martenzitu [7]. 
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2.4 Druhy tepelného zpracování 

2.4.1 Žíhání 

Žíhání ocelí zahrnuje dost odlišné způsoby tepelného zpracování se společným cílem, 

a to je dosáhnou určité úrovně rovnovážného stavu.  Způsoby žíhání jsou charakterizovány 

ohřevem na teplotu žíhání, setrváním na této teplotě, nebo určitým způsobem kolísaní okolo 

této teploty, a následným pomalým ochlazováním většinou na vzduchu, popř. v peci. Cílem 

žíhání je například homogenizace struktury, snížení pnutí v materiálu, snížení tvrdosti nebo 

zajištění vhodné struktury pro další tepelné zpracování či tváření. Způsobů žíhání je mnoho, 

ale základem je rozdělení na dvě skupiny, a to žíhaní s rekrystalizací nebo žíhání bez 

překrystalizace. 

 

2.4.1.1 Žíhání bez překrystalizace 

Žíhání bez překrystalizace je takové žíhání, při kterém teplota žíhání nepřesáhne 

teplotu Ac1. Do této kategorie patří žíhání na snížení pnutí nebo na měkko, rekrystalizační 

žíhání a umělé stárnutí. 

 

Žíhání na snížení pnutí 

Žíhání ke snížení pnutí se uplatňuje u materiálů a výrobků, kde při nerovnoměrném 

chladnutí nebo při tváření za studena vznikají ve struktuře materiálu vnitřní pnutí. Tímto 

žíháním nedochází ke změnám mikrostruktury. Žíhání se uskutečňuje při teplotách 400-

650°C. U vysoce legovaných ocelí může být teplota žíhání o něco vyšších, až 780°C. Doba 

výdrže na teplotě se volí tak, aby po vyrovnání teploty po celém průřezu setrvalo žíhané 

těleso jednu až dvě hodiny na teplotě žíhání. Na téhle teplotě se vnitřní napětí sníží 

mikroplastickými deformacemi, protože mez kluzu ocele je při této teplotě poměrně nízká a 

plasticita oceli je zvýšená. Ochlazování se musí provádět opatrně. Výška teploty žíhání 

ovlivňuje míru snížení pnutí. Stanovení výšky této teploty je však potřebné zohlednit všechny 

požadavky u daných těles. Například po normalizačním žíhání by se mělo používat žíhání na 

snížení pnutí, aby nedošlo k popraskání součástí [1], [2]. 
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Žíhání na měkko  

Cílem žíhání na měkko je snížení tvrdosti a zlepšení obrobitelnosti. Je charakteristické 

sferoidizací karbidických částic za vzniku globulárního perlitu. Sferoidizace znamená 

sbalování perlitických lamel do globulí. Toto žíhání se nejčastěji používá u eutektoidních a 

nadeutektoidních ocelí. U níže legovaných ocelí se provádí při teplotách 600-720°C po dobu 

asi 4-7 hodin s následným pomalým ochlazováním v peci. Pokud jsou ve struktuře hrubé 

lamely perlitu, vytvoří se hrubý globulární perlit. Tento způsob je nedostačující 

u nadeutektoidních ocelí, kde je karbidické síťoví na hranicích zrn. Při žíhání 

nadeutektoidních ocelí probíhá sferoidizace lamelárního perlitu obtížněji, proto se žíhají nad 

teplotou Ac1. Po několika hodinové výdrži na teplotě se velmi pomalu ochlazuje v peci a poté 

na vzduchu. Tento způsob žíhání je jediný možný k dosažení jemné globulární struktury 

z výchozí hrubé struktury. Výsledná struktura se pak nazývá zrnitý (globulární) perlit, který je 

měkčí a lépe se obrábí. Na obr. 2.5 je vidět mikrostruktura před žíháním na měkko (obr. 2.5a) 

a po žíhání na měkko (obr. 2.5b) [2,5,6]. 

   

 a) b)  

Obr. 2.5 Struktura a) před žíháním na měkko – ferit+lamelární perlit a b) struktura po 

žíhání na měkko – ferit+částečně globulární perlit [5]. 

 

Rekrystalizační žíhání 

Rekrystalizační žíhání se nejčastěji používá u nízkouhlíkových ocelí, které jsou 

tvářené za studena. Tvářením za studena se zvyšuje hustota dislokací, které materiál zpevňují. 

Cílem rekrystalizačního žíhání je obnovení tvárných vlastností. Rekrystalizační žíhání je 

provádí v rozmezí teplot 550-700°C. Na této teplotě se zůstává přibližně hodinu a ochlazuje 

se libovolnou rychlostí. Při procesu žíhání, materiál prochází etapami zotavení a 
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rekrystalizace. Při zotavení dochází k odstranění bodových a čárových poruch a tím i ke 

snížení hustoty dislokací. U ocelí tvářených za studena lze tímto žíháním dosáhnout zjemnění 

zrna. Teplota však nesmí překročit teplotu Ac1, jinak nastává překrystalizace. Má-li se 

dosáhnout zjemnění, měli by se použít spíše nižší teploty. 

 

2.4.1.2 Žíhání s překrystalizací 

Při žíhání s překrystaliací nastává u ocelí úplná nebo alespoň částečná přeměna feritu a 

perlitu na austenit. Jen u nadeutektoidních ocelí může ve struktuře zůstat část nerozpustných 

karbidů. Podeuteutektoidní oceli se žíhají obyčejně nad Ac3. Nadeutektoidní oceli se žíhají 

obvykle mezi teplotami Ac1 a Acm, popř. nad Acm. Po výdrži na žíhací teplotě by měl být 

prakticky vždy ve struktuře u podeutektoidních ocelí austenit. Žíhání s překrystalizací by 

mělo odstranit všechny nepravidelnosti ve struktuře [1, 2]. 

 

Homogenizační žíhání 

Homogenizační žíhání nebo taky difúzní žíhání se provádí za velmi vysokých teplot 

1000-1250°C při velmi dlouhé výdrži (i 6 hodin a více). Cílem homogenizačního žíhání je 

vyrovnat nehomogenitu chemického složení. Provádí se difúzí, která je tím rychlejší, čím 

vyšší je teplota. Používá se také při zvýšení homogenity ingotů u uhlíkových ocelí před 

dalším tváření za tepla. U automatových ocelí dochází při vysokých teplotách k pravidelnému 

rozložení sulfidů, v chromových nebo chrom-nikových ocelí při 900-1000°C k pravidelnému 

rozložení chromu. Homogenizací sice dojde k vyrovnání chemického složení, zrovnoměrnění 

struktury, ale současně také dochází k silnému růstu austenitického zrna, k oduhličení a 

oxidaci oceli. To vede ke zhoršení mikrostruktury. K odstranění těchto nežádoucích výsledků 

se zpravidla používá normalizační žíhání [1, 2, 5]. 

 

Normalizační žíhání 

Účelem normalizačního žíhání je zjemnění zrna, které se může zhrubnout při tváření 

nebo dlouhodobým žíháním za vysokých teplot. Toto žíhání se pravidla provádí 30 až 50 °C 

nad Ac3 při setrvání na teplotě 1 až 4 hodiny. Poté následuje pomalé ochlazování na vzduchu. 

U podeuetektoidních ocelí vzniká jemná perliticko- feritická struktura. U nadeutektoidních 

ocelí se odstraňuje síťoví sekundárního cementitu. Normalizačním žíháním se vytvoří nejen 
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zrno jemnější, ale i stejnoměrně velké. Normalizační žíhání se používá nejen jako příprava 

pro následující kalení, ale i jako konečná operace tepelného zpracování méně namáhaných 

strojních součástí. Zjemnění zrna je způsobeno překrystalizací a je tím větší, čím byl rychlejší 

ohřev na normalizační teplotu a čím rychlejší bylo ochlazení. Na obr. 2.6 je vidět struktura 

před (obr. 2.6a) a po (obr. 2.6b) normalizačním žíhání [1, 2]. 

   

 a) b) 

Obr. 2.6. Mikrostruktura podeutektoidní oceli a) před normalizačním žíháním, b) po 

normalizačním žíhání [5]. 

 

Izotermické žíhání  

U izotermického žíhání (obr. 2.7) probíhá ohřev 30-50°C nad Ac3 nebo Acm, výdrž na 

této teplotě, ochlazení na teplotu perlitické přeměny, výdrž na teplotě až do ukončení přeměny 

austenitu v perlit a následuje další ochlazování. Účelem tohoto žíhání je zlepšit obrobitelnost 

a tvařitelnost ocelí, snížit tvrdost a vnitřní pnutí. Čím je teplota izotermické přeměny vyšší, 

tím je také nižší výsledná tvrdost. Izotermické žíhání lze použít u výrobků malých průměrů, 

u nich je možná rychlá změna teploty. Při žíhání větších průměrů jsou změny teplot pomalé a 

žíhání se blíží spíše žíhání s plynulým ochlazováním. Specifickým příkladem izotermického 

žíhání je patentování. Patentování se používá za účelem dosažení jemnější lamelární struktury 

[2, 5]. 
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Obr. 2.7 Izotermické žíhání [5]. 

 

2.4.2 Kalení 

Dalším tepelným zpracováním je kalení. Jeho účelem je zvýšení tvrdosti. Při kalení se 

tělesa dostávají do nerovnovážného stavu. Oceli ve stavu nerovnovážném mají značně odlišné 

vlastnosti od ocelí ve stavu rovnovážném. Kalení představuje ohřev tělesa na teplotu 30 až 

50°C nad Ac3 u podeutektoidních ocelí a nad Ac1 u nadeutektoidních ocelí (obr. 2.8), výdrž na 

teplotě a poté rychlé ochlazení. Rychlým ochlazením z kalící teploty se austenit přemění na 

martenzit nebo bainit. Nadměrná rychlost ochlazování bývá často příčinou vnitřních pnutí. 

Tato pnutí mohou způsobit deformaci nebo prasknutí tělesa. Volíme proto vhodné kalící 

prostředí, kterým měníme podmínky ochlazování. Schopnost oceli dosáhnout kalením 

zvýšené tvrdosti se nazývá kalitelnost. Schopnost oceli dosáhnout při kalení určité tvrdosti do 

určité hloubky od povrchu se zase nazývá prokalitelnost [1, 2]. 

 

2.4.2.1 Základní pojmy kalení 

Kalitelnost 

Kalitelnost je obecný pojem pro schopnost oceli dosáhnout rychlým ochlazením 

austenitu zvýšené tvrdosti. Nekalitelné jsou oceli nízkouhlíkové a vysokolegované 

s feritickou nebo austenitickou strukturou [5]. 
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Zakalitelnost 

Je schopnost konkrétní oceli dosáhnout bezdifúzní přeměnou austenitu maximální 

možné tvrdosti a pevnosti martenzitické struktury. Tvrdost martenzitu závisí na chemickém 

složení a zejména pak na obsahu uhlíku v austenitu (obr. 2.8). Významný vliv má také stav 

austenitu před kalením, a to na velikost zrna a homogenita austenitu [5]. 

 

Obr. 2.8 Vliv obsahu uhlíku na tvrdost oceli. 

A-maximální teoretická tvrdost martenzitu, B-reálně dosažitelná tvrdost oceli, C-

tvrdost oceli s 50 % martenzitu, D-tvrdost lamelárního perlitu, E-tvrdost globulárního perlitu. 

 

Prokalitelnost 

Prokalitelností se myslí schopnost oceli dosáhnout po kalení tvrdosti odpovídající její 

zakalitelnosti v určité hloubce pod povrchem kaleného předmětu. Ochlazovací rychlost na 

povrchu kaleného předmětu je vždy vyšší než ve středu. Úplného prokalení v celém průřezu 

nastane tehdy, když se i uvnitř předmětu dosáhne nebo překročí kritická rychlost ochlazování. 

Pokud je této rychlosti dosaženo jen do určité hloubky pod povrchem, jádro je pak tvořeno 

perlitem nebo bainitem. U některých ocelí je takový výsledek žádoucí, protože pod velmi 

pevným a tvrdým povrchem oceli se nachází měkké a houževnaté jádro. Prokalitelnost je 

významná technologická vlastnost a k jejímu určení se používá různých metod. Uhlík zvyšuje 

tvrdost, ale také její prokalitelnost. Na obr. 2.9 je vidět, že s rostoucím obsahem uhlíku se 

prokalitelnost zvyšuje [2, 5]. 
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Obr. 2.9 Křivky prokalitelnosti s různými obsahy uhlíku [5]. 

 

Kalící teplota 

Kalení se provádí 30-50°C nad Ac3 u podeutektoidních ocelí a nad Ac1 u většiny 

nadeutektoidních ocelí, jak je vidět na obr. 2.10. Nedosáhne-li se správné kalící teploty nebo 

je-li krátká doba výdrže, nedojde k dostatečné homogenizaci austenitu. U podeutektoidních 

ocelí se pak ve výsledné struktuře může objevit kromě martenzitu i ferit, což se projeví nižší 

tvrdostí a vyšším vnitřním pnutím [5]. 

 

Obr. 2.10 Pásmo kalících teplot v diagramu Fe-Fe3C. 
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2.4.2.2 Způsoby kalení 

 

Základní kalení 

Jedná se o ohřev na kalící teplotu a poté následuje plynulé ochlazení. Teplota se blíží 

teplotě místnosti. Čím rychlejší je ochlazení, tím je větší rozdíl mezi teplotou povrchu a 

středem kaleného předmětu. Při kalení do oleje nebo na vzduchu je riziko vzniku trhlin 

mnohem nižší než při kalení do vody. Tento způsob kalení se nejčastěji používá a je také 

nejjednodušší [2].  

 

Kalení přerušované  

Velmi často se používá u výrobků složitějších tvarů, které při rychlém ochlazení do 

oleje nebo vody praskají. Toto kalení se nejprve uskutečňuje v rychlejším ochlazovacím 

prostředí, ale v intervalu martenzitické přeměny se volí mírnější ochlazovací prostředí. 

Kalený předmět může být například ochlazován v prostředí typu voda-olej nebo olej-vzduch. 

Nejčastěji se tento druh kalení používá pro kalení velkých nástrojů. Přerušované kalení by se 

mělo zkusit vždy, když ochlazení na vzduchu nestačí k dosažení dostatečné tvrdosti a při 

kalení v oleji předměty praskají [1, 2]. 

 

Povrchové kalení 

Používá se u předmětů, kde je cílem zachovat měkké a houževnaté jádro a přitom 

získat zvýšenou tvrdost na povrchu. Toho se dosahuje rychlým ohřevem povrchu předmětu a 

následujícím rychlým ochlazováním. Podle požadavku na hloubku zakalené vrstvy volíme 

délku výdrže na teplotě. Při rychlém ohřevu vzniká velmi jemné austenitické zrno, které se 

stoupající teplotou hrubne mnohem pomaleji než při normálním nebo pomalém ohřevu. 

Nedostatečný ohřev má za následek minimální homogenizaci austenitu, což se může projevit 

zvýšením kritické rychlosti ochlazování a výskytem troostitu v kalené vrstvě (troostit-

struktura oceli vznikající zrychleným ochlazením nebo jako první stupeň rozpadu martenzitu). 

Důležitým faktorem u povrchového kalení je i volba výchozí struktury. Čím jsou karbidy 

jemnější a rovnoměrně rozložené, tím se austenit lépe homogenizuje. Dle druhu ohřevu lze 

povrchové kalení ještě rozdělit na: 
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 kalení indukční – ohřev indukovaným elektrickým proudem; 

 kalení plamenem – ohřev kyslíko-acetylénovým plamenem; 

 kalení ponorné – ohřev v lázni; 

 kalení elektrolytické – ohřev v elektrolytu [2]. 

 

2.4.3 Popouštění 

Popouštění musí následovat ihned po kalení z důvodu velkých vnitřních pnutí, která 

vznikají v oceli při bezdifúzní přeměně austenitu na martenzit. Popouštění sestává z ohřevu 

zakaleného předmětu na teplotu pod Ac1, výdrž na této teplotě a ochlazení vhodnou rychlostí. 

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

2.11 vidíme, že s rostoucí teplotou popouštění klesají mez pevnosti Rm a mez kluzu Re (Rp0,2) 

a tažnost A a kontrakce Z naopak rostou. Účelem popouštění je zvýšení houževnatosti a 

snížení vnitřního pnutí. [5,10,11] 

 

Obr. 2.11 Zušlechťovací diagram uhlíkové oceli [12]. 

(A-pevnost, B-mez kluzu, C-tažnost, D-zúžení, E-modul pružnosti) 

 

 

Popouštění se dále rozděluje na nízkoteplotní a vysokoteplotní. 
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Nízkoteplotní popouštění 

Nízkoteplotní popouštění se realizuje při teplotách 100 až 300°C, u nástrojových 

vysokolegovaných ocelí až při teplotě 600°C. Cílem nízkoteplotního popouštění je snížit hladinu 

vnitřních pnutí, zmenšit obsah zbytkového austenitu, popř. stabilizovat rozměry součástí při 

zachování vysoké tvrdosti. U uhlíkových a nízkolegovaných ocelí se do teploty popouštění 160°C 

tvrdost zakalených součástí nezmenšuje, při popouštění nad 200°C dochází k poklesu tvrdosti. 

Změna struktury při nízkoteplotním popouštění odpovídá prvnímu stádiu vysokoteplotního 

popouštění [5]. 

 

Vysokoteplotní popouštění 

Probíhá při teplotách 400 až 650°C. Cílem vysokoteplotního popouštění je dosažení 

optimální kombinace pevnostních vlastností, houževnatosti a plasticity [5]. 

Vysokoteplotní popouštění ocelí lze rozdělit do čtyř stádií. Teplotní intervaly 

jednotlivých stádií nejsou definitivní a jednotlivá stádia se mohou překrývat. 

I. stádium popouštění (od 100°C do 200°C) 

V prvním stádiu popouštění se rozpadá tetragonální martenzit (ozn. M) na 

nízkouhlíkový kubický martenzit (ozn. M´) s obsahem uhlíku 0,25 hm. % a na přechodný 

hexagonální ε-karbid (Fe2,4C). Tato přeměna je doprovázena zmenšením měrného objemu. 

Tento ε-karbid precipituje přednostně uvnitř jehlic a desek martenzitu, má vytvrzující účinek 

a kompenzuje pokles tvrdosti způsobený přeměnou tetragonálního martenzitu na martenzit 

kubický. První stádium popouštění se nevyskytuje u nízkouhlíkových ocelí s obsahem uhlíku 

pod 0,2 hm. %. Zde probíhá samovolné popouštění martenzitu v průběhu kalení. 

II. stádium popouštění (200 až 280°C) 

Ve druhém stádiu popouštění dochází k rozpadu zbytkového austenitu na ferit a 

karbidy, v uhlíkových ocelích na ferit a cementit. Při nižších teplotách bude vznikat struktura 

podobná bainitu. Rozpad zbytkového austenitu je doprovázen růstem měrného objemu a 

snížením úrovně vnitřního pnutí. Tvrdost oceli klesá rovnoměrně, ale houževnatost se 

nezvyšuje, spíše klesá. 

III. stádium popouštění (300 až 400°C) 

Ve třetím stádiu popouštění dochází k úplnému rozpadu martenzitu na ferit a karbidy a 

kubický ε-karbid se rozpouští a vzniká cementit. Tyčinkové nebo deskové karbidy se začínají 
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rozpouštět a vznikají globulární karbidy. Tento proces se nazývá sferoidizace karbidů. Přitom 

dochází k poklesu obsahu uhlíku v matrici. Klesá vnitřní pnutí a zmenšuje se objem. Dochází 

k výraznému poklesu tvrdosti a pevnosti za současného zvýšení tvárnosti a houževnatosti. 

Vzniklá jemná feriticko-cementitická struktura je označována jako sorbit. 

IV. stádium popouštění (450°C až 600°C) 

Čtvrté stádium popouštění je charakterizováno změnou velikost karbidů a růstem 

feritických zrn. Nadále roste tvárnost a vrubová houževnatost. Při vyšších teplotách se malé 

karbidy rozpouštějí ve feritu a velké rostou, dochází k tzv. koagulaci karbidů. Zhrublá 

struktura se nazývá zrnitý perlit [5]. 

 

2.5 Zkoušky prokalitelnosti 

2.5.1 Jominyho zkouška 

Asi nejpoužívanější zkouškou prokalitelnosti je Jominyho zkouška, označovaná také 

jako čelní zkouška prokalitelnosti(dle normy ČSN ISO EN 642). Zkušební vzorek oceli 

válcového tělesa o průměru 25 mm a délky 100 mm (obr. 2.12) se zahřeje na odpovídající 

kalicí teplotu, takto se ponechá asi 30 minut a následně je ochlazován čelně proudem vody 

(obr. 2.13). Po zakalení vzorku se vybrousí dvě protilehlé plošky do hloubky 0,5 mm, na 

kterých se pak měří tvrdost HV nebo HRC. Výsledek zkoušky je závislost tvrdosti HV nebo 

HRC na vzdálenosti od kaleného čela d (mm), které se nazývají křivky prokalitelnosti 

(obr. 2.14). Tyto křivky platí jen pro určité chemické složení oceli a podmínky austenitizace. 

Pro značku oceli, tedy širší rozsah složení, platí pás prokalitelnosti (obr. 2.14) [3, 5]. 
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 Obr. 2.12 Rozměry zkušebního vzorku [5]. Obr. 2.13 Schéma Jominyho zkoušky [5]. 

 

Obr. 2.14 Křivka prokalitelnosti (křivka 1) a pás prokalitelnosti (křivky 2 a 3) [13]. 

 

2.5.2 U-křivky 

Dalším způsobem je zjištění prokalitelnosti pomocí U-křivek. Vzorky válcového tvaru 

o různých průměrech se po ohřevu a výdrži na konstantní teplotě ochlazují objemově stejných 

způsobem. Na příčných výbrusech se pak zjišťuje průběh tvrdosti od povrchu ke středu válce. 

Čím má kalený předmět větší průměr, tím je strmější křivka závislosti tvrdosti na vzdálenosti 

od středu, tzv. U-křivka. Skutečný kritický průměr Dk lze pak zjistit pororováním 

mikrostruktury po průřezu válce nebo podle výsledné tvrdosti, která závisí na obsahu uhlíku 

v oceli a podílu martenzitu ve struktuře (min však 50 % martenzitu). Na obr. 2.15 jsou 

zobrazeny U-křivky, kde hodnota tvrdosti pro 50 % martenzitu protne jen ty válce, u nichž se 
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vyskytuje skutečný kritický průměr Dk. Křivky prokalitelnosti lze převést na U-křivky pomocí 

grafických závislostí. 

 

 

Obr. 2.15 Průběh tvrdostí válců různých průměrů U-křivky[5] 
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3. Experimentální část 

3.1 Popis materiálu 

K experimentálnímu zjištění prokalitelnosti vybraných ocelí byly použity 3 druhy 

ocelí rozdílných chemických složení (tabulka 3.1). Materiál byl dodaný v podobě tyčí 

o průměru 30 mm. Mikrostruktura oceli C60 je převážně tvořena lamelárním perlitem a 

malým obsahem feritu (obr. 3.1). Oceli 37MnSi5 a 19452 byly dodané ve stavu po žíhání na 

měkko. Mikrostruktura oceli 37MnSi5 je tvořena feritem a globulárním perlitem (obr. 3.2), 

mikrostrukturu oceli 19452 tvoří globulární perlit (obr. 3.3). 

 

Tabulka 3.1 Chemické složení ocelí v hm. %. 

Ocel C Mn Si Cr Ni Mo P S Cu Ti N 

C60 0,62 0,79 0,27 0,20 0,03 0,007 0,022 0,023 - - - 

37MnSi5 0,36 1,20 1,21 0,08 0,04 0,007 0,016 0,011 0,04 0,0037 - 

19452 0,60 0,68 1,68 0,85 0,04 - 0,016 0,012 - - 0,0073 

 

Ocel C60 (ekvivalent podle ČSN 12061) je nelegovaná, jakostní, uhlíková ocel určená 

k zušlechťování. Vyrábí se z ní polotovary tvářené za tepla jako tyče a válcované dráty, široké 

a ploché výrobky, plechy a pásy válcované za tepla, výkovky. Používá se na vysoce 

namáhané strojní součásti ve strojírenství a na méně namáhané hřídele silničních vozidel a 

také na součásti strojů, které mají vzdorovat opotřebení [14]. 

Ocel 37MnSi5 (ekvivalent podle ČSN 13240) je ocel určená k zušlechťování a pro 

velké výkovky. Ocel je dobře tvařitelná a dobře obrobitelná. Je náchylná na popouštěcí 

křehkost. Používá se na středně namáhané strojní součásti. Optimální průměr pro zušlechtění 

je 50 mm. Svařitelnost je obtížná [14]. 

Ocel 19452 je nástrojová nízkolegovaná Si-Cr, ušlechtilá, pro práci za studena. Jedná 

se o ocel se střední prokalitelností v oleji, má velmi dobrou houževnatost při poměrně vysoké 

tvrdosti, dobrou odolnost proti dynamickému střídavému namáhání a namáhání údery, velmi 

dobrou pružnost a odolnost proti opotřebení (i ve stavu tepelně nezpracovaném), dobrou 

tvárnost za tepla a obrobitelnost v žíhaném stavu. Vyrábí se z ní polotovary: tyče válcované 

nebo kované za tepla, broušené, výkovky, plechy válcované za tepla, ale také nástroje pro 

stříhání za studena. Odolnost proti korozi je velmi malá [14]. 
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Mikrostruktura před tepelným zpracováním 

Obr. 3.1 

 

Ocel C60 

 

Mikrostruktura: 

převážně lamelární perlit 

s malým podílem feritu. 

Lep. Nital. 

 

Obr. 3.2 

 

Ocel 37MnSi5 

 

Mikrostruktura: 

Ferit + globulární perlit. 

Lep. Nital. 

 

Obr. 3.3 

 

Ocel 19452 

 

Mikrostruktura: 

Globulární perlit. 

Lep. Nital. 
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3.2 Metodika zkoušení – Jominyho zkouška prokalitelnosti 

Z válcovaných tyčí o průměru 30 mm tří jakostí ocelí byly vysoustružené zkušební 

tyče pro Jominyho zkoušku prokalitelnosti podle normy ČSN EN ISO 642 o průměru 25 mm 

a délce 100 mm s přírubou (obr. 2.12). Zkušební tyče byly před samotnou zkouškou 

prokalitelnosti normalizačně žíhány ve vakuové peci (ocel C60 – 850°C, ocel 37MnSi5 – 

870°C). 

Celá metodika zkoušení je normovaná výše uvedenou normou a byla popsaná 

v kap. 2.5.. Zkušební tyče byly vloženy do pouzdra, do kterého byly na dno nasypány litinové 

špony, aby se zabránilo oduhličení povrchu materiálu. Následně byly oceli ohřívány 

v elektrické odporové peci na austenitizační teplotu po dobu 35 minut. Ocel C60 byla 

austenitizována na teplotě 820°C, ocel 37MnSi5 na teplotě 830°C a ocel 19452 na teplotě 

850°C po dobu 30 minut. Po uplynutí této doby následovalo velmi rychlé přemístění do 

držáku ochlazovací vany, kde probíhalo kalení vodou. Ochlazovalo se čelo vzorku a to po 

dobu 10 minut. Následně se nechaly vzorky zchladnout ve vodní lázni. Vzorky byly 

vybroušeny na protilehlých ploškách do hloubky 0,4-0,5 mm. Pomocí tvrdoměru Zwick 

ZHU2.5 byla v definovaných vzdálenostech 1,5; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 20; 25; 30; …; 95 mm 

od čela změřena na obou protilehlých stranách tvrdost podle Rockwella HRC. Výsledky 

měření jsou shrnuty v tabulce 3.2. Z naměřených dat byly sestaveny křivky prokalitelnosti – 

obr. 3.4, kde na ose x jsou vyneseny vzdálenosti od kaleného čela v mm a na ose y tvrdosti 

HRC. 
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Tabulka 3.2 Tvrdosti HRC v odpovídající vzdálenosti od kaleného čela d v mm. 

d (mm) C60 37MnSi5 19452 

1,5 56,5 49,9 54,3 

3 56,7 48,5 57,3 

5 46,3 42,7 57,1 

7 33,5 35,4 56,2 

9 32,5 28,4 56,1 

11 32,0 23,6 56,0 

13 32,1 20,7 53,9 

15 31,2 19,5 52,0 

20 29,2 18,5 46,6 

25 27,5 17,9 39,3 

30 26,4 17,5 34,1 

35 24,6 16,6 32,2 

40 23,0 16,3 30,8 

45 21,7 15,9 30,2 

50 20,8 15,4 29,7 

55 20,1 15,0 29,9 

60 19,7 14,5 29,5 

65 19,5 13,9 29,3 

70 19,4 13,7 29,3 

75 19,3 13,7 29,5 

80 19,1 14,2 29,8 

85 20,4 14,2 30,8 

90 21,4 14,4 31,9 

95 22,5 14,1 31,1 
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Obr. 3.4 Křivky prokalitelnosti ocelí C60, 37MnSi5a 19452. 

 

3.3 Mikrostrukturní rozbor ocelí po Jominyho zkoušce prokalitelnosti 

Zkušební tyče pro Jominyho zkoušku prokalitelnosti byly příčně rozřezány ve 

vzdálenostech 1,5; 5; 9; 13; 20; 40; 60; 90 mm od čela. Některé vzorky byly zalisovány za 

tepla do preparační hmoty. Poté byly vzorky broušeny na brusných papírech SiC s klesající 

zrnitostí – 60, 80, 160, 320, 600, 800, 1200, 2400. Následné leštění probíhalo mechanicky na 

diamantových suspenzích. Dále byly vzorky leptány v 4% HNO3 (Nital). Mikrostruktury ocelí 

v jednotlivých vzdálenostech jsou porovnány na obr. 3.5 – 3.28. Popis mikrostruktury je 

uveden u každého obrázku zvlášť s odpovídající hodnotou tvrdosti HRC dle tabulky 3.2. 
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Mikrostruktura po tepelném zpracování – vzdálenost 1,5 mm od čela 

Obr. 3.5 

 

Ocel C60 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit. 

Lep. Nital. 

 

56,5 HRC 

 

Obr. 3.6 

 

Ocel 37MnSi5 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit + bainit + ferit. 

Lep. Nital. 

 

49,9 HRC 

 

Obr. 3.7 

 

Ocel 19452 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit + karbidy. 

Lep. Nital. 

 

54,3 HRC 
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Mikrostruktura po tepelném zpracování – vzdálenost 5 mm od čela 

Obr. 3.8 

 

Ocel C60 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit + bainit + perlit. 

Lep. Nital. 

 

46,3 HRC 

 

Obr. 3.9 

 

Ocel 37MnSi5 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit + bainit + ferit + stopy 

perlitu. 

Lep. Nital. 

 

42,7 HRC 

 

Obr. 3.10 

 

Ocel 19452 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit + karbidy. 

Lep. Nital. 

 

57,1 HRC 
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Mikrostruktura po tepelném zpracování – vzdálenost 9 mm od čela 

Obr. 3.11 

 

Ocel C60 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + martenzit + bainit. 

Lep. Nital. 

 

32,5 HRC 

 

Obr. 3.12 

 

Ocel 37MnSi5 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit + ferit + perlit. 

Lep. Nital. 

 

28,4 HRC 

 

Obr. 3.13 

 

Ocel 19452 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit + bainit + karbidy. 

Lep. Nital. 

 

56,1 HRC 
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Mikrostruktura po tepelném zpracování – vzdálenost 13 mm od čela 

Obr. 3.14 

 

Ocel C60 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + feritické síťoví. 

Lep. Nital. 

 

32,1 HRC 

 

Obr. 3.15 

 

Ocel 37MnSi5 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit + ferit + perlit. 

Lep. Nital. 

 

20,7 HRC 

 

Obr. 3.16 

 

Ocel 19452 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit + bainit + karbidy. 

Lep. Nital. 

 

53,9 HRC 
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Mikrostruktura po tepelném zpracování – vzdálenost 20 mm od čela 

Obr. 3.17 

 

Ocel C60 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + feritické síťoví. 

Lep. Nital. 

 

29,2 HRC 

 

Obr. 3.18 

 

Ocel 37MnSi5 

 

Mikrostruktura: 

Ferit + Perlit + martenzit. 

Lep. Nital. 

 

18,5 HRC 

 

Obr. 3.19 

 

Ocel 19452 

 

Mikrostruktura: 

Bainit + perlit + karbidy. 

Lep. Nital. 

 

46,6 HRC 
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Mikrostruktura po tepelném zpracování – vzdálenost 40 mm od čela 

Obr. 3.20 

 

Ocel C60 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + ferit. 

Lep. Nital. 

 

23,0 HRC 

 

Obr. 3.21 

 

Ocel 37MnSi5 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + ferit. 

Lep. Nital. 

 

16,3 HRC 

 

Obr. 3.22 

 

Ocel 19452 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + stopy feritu + karbidy. 

Lep. Nital. 

 

30,8 HRC 
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Mikrostruktura po tepelném zpracování – vzdálenost 60 mm od čela 

Obr. 3.23 

 

Ocel C60 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + ferit. 

Lep. Nital. 

 

19,7 HRC 

 

Obr. 3.24 

 

Ocel 37MnSi5 

 

Mikrostruktura: 

Ferit + perlit. 

Lep. Nital. 

 

14,5 HRC 

 

Obr. 3.25 

 

Ocel 19452 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + stopy feritu + karbidy. 

Lep. Nital. 

 

29,5 HRC 
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Mikrostruktura po tepelném zpracování – vzdálenost 90 mm od čela 

Obr. 3.26 

 

Ocel C60 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + ferit. 

Lep. Nital. 

 

21,4 HRC 

 

Obr. 3.27 

 

Ocel 37MnSi5 

 

Mikrostruktura: 

Ferit + perlit. 

Lep. Nital. 

 

14,4 HRC 

 

Obr. 3.28 

 

Ocel 19452 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + ferit + karbidy. 

Lep. Nital. 

 

31,9 HRC 
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3.4 Mikrotvrdost vybraných strukturních součástí 

Měření mikrotvrdosti vybraných strukturních součástí bylo prováděno na 

mikrotvrdoměru LECO pomocí Vickersova indentoru při zatížení 50 gramů (HV 0,05). 

Vpichy Vickersova indentoru ve strukturních součástech jsou patrné na obr. 3.29 – 3.36. 

V popisku obrázku je uvedená naměřená mikrotvrdost vč. směrodatné odchylky. U oceli 

37MnSi5 se nepovedlo naměřit mikrotvrdost z důvodu velmi malých oblastí strukturních 

součástí.  

 

Mikrotvrdost vybraných strukturních součástí 

Obr. 3.29 

 

Ocel C60 

 

Vzdálenost: 5 mm 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit/bainit + perlit. 

 

Mikrotvrdost HV0,05: 

944 ± 24,9 (martenzit/bainit), 

774 ± 24,9 (perlit ) 

 

Obr. 3.30 

 

Ocel C60 

 

Vzdálenost: 13 mm 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit/bainit + perlit + ferit. 

 

Mikrotvrdost HV0,05: 

678 ± 61,0 (Martenzit/bainit ), 

332 ± 19,4 (perlit) 
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Mikrotvrdost vybraných strukturních součástí 

Obr. 3.31 

 

Ocel C60 

 

Vzdálenost: 40 mm 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + ferit. 

 

Mikrotvrdost HV0,05: 

310 ± 14,5 (perlit) 

 

Obr. 3.32 

 

Ocel C60 

 

Vzdálenost: 60 mm 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + ferit. 

 

Mikrotvrdost HV0,05: 

271 ± 17,3 (perlit) 
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Mikrotvrdost vybraných strukturních součástí 

Obr. 3.33 

 

Ocel 19452 

 

Vzdálenost: 5 mm 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit + karbidy. 

 

Mikrotvrdost HV0,05: 

979 ± 100,5 

 

Obr. 3.34 

 

Ocel 19452 

 

Vzdálenost: 9 mm 

 

Mikrostruktura: 

Martenzit + karbidy. 

 

Mikrotvrdost HV0,05: 

1115 ± 54,9 

 

Obr. 3.35 

 

Ocel 19452 

 

Vzdálenost: 13 mm 

 

Mikrostruktura: 

Martenit/bainit + karbidy. 

 

Mikrotvrdost HV0,05: 

815 ± 76,2 (martenzit/bainit) 
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Mikrotvrdost vybraných strukturních součástí 

Obr. 3.36 

 

Ocel 19452 

 

Vzdálenost: 40 mm 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + ferit. 

 

 

Mikrotvrdost HV0,05: 

362 ± 17,6 (perlit) 

 

Obr. 3.37 

 

Ocel 19452 

 

Vzdálenost: 90 mm 

 

Mikrostruktura: 

Perlit + stopy feritu. 

 

 

Mikrotvrdost HV0,05: 

347 ± 14,1 (perlit) 
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3.5 Diskuze výsledků 

Z křivek prokalitelnosti byla odečtena vzdálenost od kaleného čela, tj. prokalitelnost, 

odpovídajíc 50 % martenzitu ve struktuře kalené oceli. Tvrdost struktury s obsahem 50 % 

martenzitu byla pro určitý obsah uhlíku (viz tabulka 3.1) odečtena z obr. 3.38. Daným 

obsahům uhlíku odpovídá tvrdost HRC, popř. HV, jak je uvedeno v tabulce 3.3. 

 

 

Obr. 3.38 Vliv uhlíku na tvrdost martenzitu pro 50 % a 99,9 % martenzitu [5]. 

 

Tabulka 3.3 Tvrdost struktury s 50 % martenzitu v závislosti na obsahu uhlíku. 

 
C60 37MnSi5 19452 

hm. % C 0,62 0,36 0,60 

HRC 53 41 52 

HV 560 400 550 

 

Hodnoty tvrdosti byly vyneseny k odpovídajícím křivkám prokalitelnosti (obr. 3.39) a 

byly odečteny vzdálenosti od kalného čela d v mm. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 3.4. 
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Obr. 3.39 Křivky prokalitelnosti – detail, stanovení vzdálenosti od kaleného čela.  

 

Tabulka 3.4 Vzdálenost od kaleného čela, která odpovídá tvrdosti pro 50 % martenzitu. 

 
C60 37MnSi5 19452 

HRC 53 41 52 

d [mm] 3,7 5,5 15,2 

 

Z výsledků měření vyplývá, že nejvyšší prokalitelnosti J 52-15,2 mm dosahuje ocel 

19452 díky vyššímu obsahu uhlíku, křemíku a chromu. Ocel 37MnSi5 sice obsahuje nižší 

obsah uhlíku než ocel C60, ale má větší obsahu manganu, který nejvíce zvyšuje 

prokalitelnost, a chromu. Prokalitelnost oceli 37MnSi5 je J 41-5,5. Hodnoty tvrdosti oceli 

C60 od povrchu prudce klesají, ale ve větší vzdálenosti od čela se udržují vyšší než u oceli 

37MnSi5 díky vyššímu obsahu uhlíku v matrici. Prokalitelnost oceli C60 je J 53-3,7. 

Mikrostruktura oceli C60 je na čele zkušební tyče tvořena martenzitem (obr. 3.5), ve 

vzdálenosti 5 mm od čela se ve struktuře objevuje perlit (obr. 3.8) a se vzrůstající vzdáleností 

od čela se mikrostruktura mění na perlitickou až perliticko-feritickou (obr. 3.14, 3.17, 3.20, 

3.23, 3.26). 
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Mikrostruktura oceli 37MnSi5 je na čele vzorku a minimálně do vzdálenosti 5 mm od 

čela tvořena martenzitem a feritem (obr. 3.6, 3.9), ve vzdálenosti 9 až 20 mm se ve struktuře, 

kromě feritu a perlitu, stále vyskytuje určitý podíl martenzitu (obr. 3.12, 3.15, 3.18), 

minimálně od vzdálenosti 40 mm od čela je mikrostruktura tvořena pouze feritem a perlitem 

(obr. 3.21, 3.24, 3.27). Výskyt feritu na čele kaleného vzorku ukazuje na nízkou teplotu 

kalení, kdy materiál není dostatečně austenitizován. 

Ocel 19452 má strukturu tvořenou martenzitem a bainitem do vzdálenosti min. 13 mm 

od čela (obr. 3.7, 3.10, 3.13, 3.16), od vzdálenosti 20 mm od čela se objevuje ve struktuře, 

kromě martenzitu a bainitu, také perlit (obr. 3.19). Čistě perlitická struktura s malým 

výskytem feritu se vyskytuje od vzdálenosti min. 40 mm od čela (obr. 3.22, 3.25, 3.28). 
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4. Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala prokalitelností ocelí C60, 37MnSi5 a 19452 

zjišťovaných pomocí Jominyho zkoušky prokalitelnosti podle normy ČSN EN ISO 642 a 

mikrostrukturním rozborem odlišných značek ocelí po kalení z čela zkušební tyče.  

Nejvyšší prokalitelnost byla stanovena pro ocel 19452, která obsahovala sice 

srovnatelný obsah uhlíku jako ocel C60, tj. cca 0,60 hm. %, ale měla vyšší obsah legujících 

prvků, křemíku a chromu, které zvyšují prokalitelnost ocelí. Ocel 37MnSi5 obsahovala ve 

srovnání s předchozími ocelemi vyšší obsah manganu, který nejvíce z legujících prvků 

ovlivňuje prokalitelnost, ale obsah uhlíku byl nižší, jen 0,36 hm. %. Kromě toho byla ocel 

37MnSi5 kalena z nízké teploty, protože už na čele vzorku se ve struktuře vyskytoval kromě 

martenzitu také ferit. Přesto ocel 37MnSi5 vykazovala vyšší prokalitelnost pro daný obsah 

uhlíku než ocel C60. 
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