
  



  



  



  



Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje problematice tepelného zpravování a stanovení prokalitelnosti. 

Zaměřuje se na shrnutí teoretických základů podstaty tepelného zpracování. V rámci práce byl 

experimentálně ověřen vliv průměru zkušebních vzorků na prokalitelnost. Zkušební tyče 

o různých průměrech byly podrobeny metalografické analýze a na jednotlivých vzorcích byla 

naměřena tvrdost. Cílem práce je ověřit teoretická a experimentálně získaná fakta pro kruhové 

tyče z oceli C45. 
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Abstract 

Bachelor thesis deals with the problem of heat treatment and determination of hardenability. 

Summary focuses on the theoretical basics nature of heat treatment. Average effect of test 

samples on hardenability was experimentally tested. Test bars of various diameters were 

subjected to metallographic analysis and the individual samples was recorded hardness. The 

aim is to verify the theoretical and experimentally obtained facts for round bars of steel C45. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se bude zabývat jednotlivými druhy tepelných zpracování ocelí 

a dále pak jejich vlivem na strukturu a vlastnosti materiálu. Mezi tepelné zpracování budou 

zahrnuty všechny postupy, při kterých jsou kovové materiály v tuhém stavu podrobeny 

jednoduchými, nebo opakovanými tepelnými cykly. Tepelné úpravy spočívají ve vytvoření 

stavu struktury materiálu, která zajistí dosažení požadovaných vlastností výrobků. Ve zvolení 

požadovaného postupu tepelného zpracování hraje významnou roli chemické složení 

materiálu, tvar, rozměry a hmotnost výsledného produktu. 

Teoretická část se v úvodu bude věnovat podstatě procesu tepelného zpracování a budou 

popsány jeho jednotlivé etapy, tedy ohřev, výdrž a ochlazování. Snahou bude vysvětlit 

význam jednotlivých etap a jejich vliv na výslednou strukturu materiálu. Další kapitoly budou 

zaměřeny na rozbor jednotlivých způsobů tepelného zpracování podle toho, jestli je materiál 

v termodynamické rovnováze anebo není. V poslední části budou popsány metody hodnocení 

prokalitelnosti oceli. 

V praktické části budou popsány režimy tepelných zpracování použitých u jednotlivých 

vzorků z oceli C45. Vzorky budou podrobeny metalografické analýze mikrostruktury před a 

po tepelném zpracování. Na jednotlivých vzorcích bude naměřena tvrdost podle Vickerse a 

výsledky budou sestaveny do Ú-křivek. 
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2. Tepelné zpracování 

2.1 Podstata tepelného zpracování 

Během tepelného zpracování se dosahuje pomocí zvolených teplotní cyklů změny 

struktury a tím i vlastností kovů. Během teplotního cyklu dochází ke změně teploty, která se 

uskutečňuje ve dvou směrech, a to jako ohřev nebo ochlazování. Teplotní cyklus je 

charakterizován pomocí etap podle obr. 2.1 [1].  

 Ohřev je charakterizován rychlostí ohřevu, což je nárůst teploty ohřívaného materiálu 

za jednotku času. 

 Prohřev je doba potřebná k vyrovnání teploty mezi povrchem a středem materiálu. 

 Výdrž je definována jako výdrž na teplotě po určitou dobu potřebnou k průběhu 

fyzikálních a chemických přeměn. 

 Ochlazování je charakterizováno rychlostí ochlazování, což je pokles teploty za 

jednotku času. 

 

Obr. 2.1 Diagram tepelného cyklu [2]. 

2.2 IRA a ARA diagramy 

IRA a ARA diagramy udávají teplotní a časovou závislost průběhu izotermického nebo 

plynulého ochlazování při přeměně austenitu. Daný diagram je specifický pouze pro určitou 

ocel daného chemického složení. Během ochlazování dochází ke strukturní přeměně 

austenitu. V závislosti na rychlosti ochlazování nebo výši teploty izotermické výdrže se 

austenit přeměňuje na perlit, bainit nebo martenzit [3]. 
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Perlitická přeměna 

Perlitická přeměna vzniká během pomalého ochlazování austenitu. S poklesem teploty 

začíná vznikat na hranicích původního austenitického zrna zárodek Fe3C, který dále roste do 

středu zrna. Během vzniku Fe3C dojde k ochuzení austenitu o uhlík v okolí Fe3C a ke vzniku 

feritu. Rozpustnost uhlíku ve feritu je však pouze 0,02%, tím pádem dochází k difuzi uhlíku 

z feritu ven a následně k nárůstu koncentrace uhlíku v jeho okolí. Toto zapříčiní, že dojde 

k další přeměně na Fe3C. Tento děj se opakuje a vede k tvorbě lamelárního perlitu (obr. 2.2) 

[2]. 

 

Obr. 2.2 Vznik lamelárního perlitu [10]. 

Bainitická přeměna 

Podle toho, při jakých teplotách dochází k přeměně austenitu na bainit, difunduje uhlík 

z feritu a vytváří jemné karbidy. Karbidy jsou tím jemnější, čím nižší je teplota vzniku 

bainitu. V horním bainitu se vyskytují hrubší karbidy a je měkčí než dolní bainit. Bainitická 

přeměna neprobíhá nikdy až do konce, ve struktuře zůstává zbytkový austenit [4]. 

Horní bainit 

Horní bainit vzniká částečně smykovým mechanizmem. Laťka feritu vystřelí velkou 

rychlostí z oblasti hranice austenitického zrna, která je ochuzena o uhlík a má vyšší entalpii. 

Uhlík je vytlačován z feritu, ale díky nižší teplotě uhlík difunduje pouze na hranici feritu, kde 

se uhlík nasytí a vytvoří Fe3C (obr. 2.3a). [4]. 

Dolní bainit 

Dolní bainit vzniká také částečně smykovým mechanizmem, ale díky nízké teplotě 

nedochází k difuzi uhlíku z feritu, pouze vznikají molekuly uhlíku, které mohou reagovat se 

železem a vytvořit Fe3C (obr. 2.3b). Vzniklé karbidy Fe3C jsou velmi jemné a vyvolávají 

malé pnutí v mikrostruktuře materiálu.  
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Přeměny perlitu a bainitu probíhají s tzv. inkubační periodou, tj. dobou potřebnou pro 

vznik zárodků kritické velikosti a souvisí s nukleací nové fáze [4]. 

 

 a) b) 

Obr. 2.3 Struktura horního (a) a dolního bainitu (b) [5]. 

Martenzitická přeměna 

Martenzitická přeměna vzniká pouze smykovým mechanizmem, protože teploty 

martenzitické přeměny jsou tak nízké, že při nich není prakticky možná difuze ani 

substitučních, ani intersticiální atomů. Atomy uhlíku zůstanou uvězněny v krystalové mřížce 

a zabrání ji transformovat na kubickou prostorově centrovanou mřížku. To způsobí protažení 

mřížky ve směru osy z. Tetragonální protažení stoupá s rostoucím obsahem uhlíku. Produkt 

této přeměny je martenzit, který vytváří přesycený tuhý roztok uhlíku v Feα. Martenzitická 

přeměna nikdy neprobíhá až do konce, ve struktuře je vždy obsažen zbytkový austenit 

(obr. 2.4) [5]. 

 

Obr. 2.4 Martenzitická křivka [5]. 

2.2.1 IRA diagramy 

Diagramy, které definují transformace austenitu v závislosti na čase při konstantních 

teplotách, se nazývají izotermické transformační diagramy. Tyto diagramy mají praktický 

význam při analýze izotermických pochodů tepelného zpracování [3]. 
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Vzorky oceli ohřáté na teplotu nad A3 u podeutektoidních ocelí nebo nad A1 

u nadeutektoidních ocelí jsou co nejrychleji ochlazeny na různé teploty pod teplotu A1. Na 

této teplotě nastává výdrž, během které dojde po inkubační době k začátku přeměny austenitu 

na lamelární perlit nebo bainit, nebo pod teplotou MS přímo na martenzit. Po ukončení fázové 

přeměny dojde k ochlazení materiálu na normální teplotu (obr. 2.5) [2].  

 

Obr. 2.5 Různé rychlosti izotermického ochlazování [6]. 

U každého digramu izotermického rozpadu austenitu jsou znázorněny kritické teploty 

(A1, A3, Acm), počátky a konce perlitické (PS, PF), bainitické (BS, BF) a martenzitické 

(MS, MF) přeměny. Podle obsahu uhlíku v oceli se IRA diagramy rozlišují na diagramy 

eutektoidní, podeutektoidní a nadeutektoidní oceli (obr. 2.6) [2]. 

 

Obr. 2.6 IRA diagramy eutektoidní, podeutektoidní a nadeutektoidní oceli [4]. 
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2.2.2 ARA diagramy 

Diagramy anizotermického rozpadu austenitu, tzv. ARA diagramy, udávají dobu 

přeměn austenitu plynulým ochlazováním při různých ochlazovacích rychlostech. Tyto 

diagramy mají v praxi větší uplatnění než IRA diagramy, protože ve většině postupů 

tepelného zpracování se austenit transformuje při plynulém ochlazování (obr. 2.7). V ARA 

diagramech je také vynesena hodnota tvrdosti a podíly produktů jednotlivých přeměn [3]. 

 

Obr. 2.7 Různé rychlosti plynulého ochlazování v ARA diagramu [4]. 

Z diagramu anizotermického rozpadu pro danou ocel lze vyčíst nejnižší rychlost 

ochlazování, při níž ještě vzniká struktura tvořena pouze martenzitem. Tato rychlost 

ochlazování se nazývá kritická rychlost ochlazování vk. Když bude rychlost ochlazování větší 

než je vk, struktura oceli bude stále tvořena pouze martenzitem, ale v oceli budou vznikat 

vyšší vnitřní pnutí, která mohou způsobit deformaci nebo popraskání kaleného předmětu. Při 

rychlostech nižších než vk, se budou ve struktuře součástí vyskytovat další strukturní součásti 

jako bainit nebo perlit, popř. ferit a cementit [6]. 

Diagramy IRA a ARA mají podobný tvar, ale liší se polohou jednotlivých křivek. 

Během plynulého ochlazování se přeměny austenitu posouvají k delším časům (obr. 2.8).  
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Obr. 2.8 Srovnání diagramu IRA, ARA [4]. 

Na tvar diagramů má vliv chemické složení, teplota austenitizace, velikost zrna a 

homogenita austenitu. Větší chemická homogenita a větší austenitické zrno posouvají křivky 

rozpadu austenitu doprava. Všechny přísadové prvky rozpuštěné v austenitu (kromě Al a Co) 

posouvají křivky difuzních přeměn doprava (obr. 2.9) [6]. Karbidotvorné prvky jako Cr, Mo, 

V, W navíc oddělují oblast perlitu a posouvají ji směrem doprava a k vyšším teplotám. 

 

Obr. 2.9 Vliv legujících prvků na tvar křivek diagramu [4]. 

2.3 Rozdělení způsobů tepelného zpracování 

Tepelné zpracování rozdělujeme na základě toho, zda je materiál v termodynamické 

rovnováze či naopak. Dalším kritériem je, dochází-li ke změně chemického složení, nebo 

k působení deformace. Podle těchto kriterií rozdělujeme tepelné zpracování na [7]: 

 tepelné zpracování, které zahrnuje žíhání a kalení; 

 chemicko-tepelné zpracování; 

 tepelně-mechanické zpracování. 
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2.3.1 Žíhání 

Žíhání obsahuje velké množství odlišných způsobů tepelného zpracování, jejichž 

společným cílem je snaha o dosažení určité úrovně rovnovážného stavu zpracovávané oceli.  

Všechny způsoby žíhání vycházejí z ohřevu materiálu na teplotu žíhání, setrvání, nebo 

kolísání okolo této teploty a pomalé ochlazování.  

Žíhání se může provádět za účelem odstranění vnitřního pnutí z předešlých operací, 

snížení tvrdosti, nebo zajištění struktury vhodné pro následující operace, například tváření 

nebo obrábění. Způsobů žíhání je mnoho, proto se žíhání rozděluje do skupin a to z hlediska 

výšky žíhací teploty na [7]: 

 žíhání bez překrystalizace; 

 žíhání s překrystalizací. 

2.3.1.1 Žíhání bez překrystalizace 

Během žíhání bez překrystalizace nedochází k fázové přeměně na austenit, protože 

žíhací teplota nepřesáhne teplotu Ac1 (obr. 2.10). 

 

Obr. 2.10 Schematické znázornění režimů žíhání v diagramu Fe-C [9]. 

Žíhání na snížení pnutí 

Účelem tohoto žíhání je odstranit vnitřní pnutí v materiálu vzniklé z předešlých operací 

bez záměrné změny struktury a bez velkých změn původních vlastností oceli. Pnutí může 

vzniknout ve svařovaných konstrukcí nebo ve výrobcích s velmi proměnlivými rozměry. 

Vzniklá pnutí je třeba odstranit, protože napětí by mohlo přesáhnout hodnotu meze pevnosti a 

způsobit porušení materiálu. 
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Žíhání na odstranění vnitřního pnutí spočívá v pomalém ohřevu na teplotu 450 – 600°C, 

výdrž na teplotě po dobu potřebnou k tomu, aby teplota uvnitř materiálu odpovídala teplotě 

povrchu, a následuje velmi pomalé ochlazování, aby se zabránilo opětovnému vzniku 

vnitřního pnutí [6], [8]. 

Rekrystalizační žíhání 

Účelem tohoto žíhání je obnovení tvárných vlastností oceli po tváření za studena. 

Během tváření za studena dochází k protažení zrn ve směru válcování a k výraznému nárůstu 

hustoty dislokací, což způsobí zpevnění materiálu a snížení tvářitelnosti. 

Při rekrystalizačním žíhání se oceli tvářené za studena ohřívají na teplotu 550 – 700°C, 

setrvávají na této teplotě 1-2 hodiny a následuje ochlazování na vzduchu. Během ohřevu 

materiálu dochází ke snižování hustoty dislokací, k uspořádání zbylých dislokací a tvorbě tzv. 

dislokačních stěn, které vytvoří subzrna a ty termodynamicky stabilizují matrici [1], [6]. 

Žíhání na měkko 

Účelem žíhání na měkko je snížení tvrdosti a zlepšení obrobitelnosti pro následující 

obrábění nebo tváření za studena a také příprava vhodné výchozí struktury pro následující 

kalení. Toto žíhání se provádí u oceli s obsahem uhlíku 0,5-1 % a s převážně perlitickou 

strukturou. U oceli s nižším obsahem uhlíku dochází během žíhání na měkko k poklesu 

obrobitelnosti, proto je u oceli s nízkým obsahem uhlíku lepší zvolit normalizační žíhání. 

Žíhání na měkko se provádí u podeutektoidních ocelí ohřevem na teplotu těsně pod Ac1, 

výdrž na teplotě 8-16 hodin. Je-li struktura tvořena lamelárním perlitem, probíhá sbalování 

lamel pomalu, čím jsou lamely hrubší, tím je sbalování pomalejší. Během tohoto způsobu 

žíhání vzniká z hrubého lamelárního perlitu hrubý lobulární perlit, který je oproti předešlému 

stavu z hlediska termodynamiky v rovnovážném stavu. Přeměna lamelárního perlitu na 

globulární se dá urychlit žíháním při teplotách na Ac1 s následujícím pomalým plynulým 

ochlazováním. Tímto způsobem je možné z hrubého lamelárního perlitu získat jemnozrnný 

globulární perlit [1]. 

2.3.1.2 Žíhání s překrystalizací 

Během žíhání s překrystalizací dochází u ocelí k úplné nebo částečné přeměně feritu a 

perlitu na austenit. Podeutektoidní oceli se obvykle žíhají nad teplotou Ac3 nebo výjimečně 

mezi teplotami Ac1 a Ac3, oceli nadeutektoidní se žíhají nad teplotu Ac1 nebo Acm (obr. 2.10). 

Po výdrži na teplotě by měl mít materiál ve struktuře pouze homogenní austenit. Žíhaní 

s překrystalizací slouží k odstranění všech nepravidelností ve struktuře, které vznikly 
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v důsledku předchozích operací. Volbou rychlosti ochlazování materiálu můžeme ovlivnit 

výslednou strukturu. Při pomalé rychlosti ochlazování dochází ke vzniku měkčích struktur, 

naopak při rychlém ochlazování vzniká jemnozrnnější, pevnější a tvrdší struktura. Rychlost 

ochlazování se musí regulovat až do oblasti nízkých teplot 400-150°C, aby nedošlo ke vzniku 

vnitřních pnutí, která mohou vést k porušení materiálu. Pomoci pomalého ochlazování 

v oblasti vzniku perlitu nebo výdrži na teplotě těsně pod Ac1 můžeme získat globulární perlit, 

který je na rozdíl od lamelárního zlepšuje houževnatost, tvářitelnost a snižuje tvrdost [1]. 

Homogenizační žíhání 

Účelem homogenizačního žíhání je vyrovnat a homogenizovat co nejvíce heterogenitu 

chemického složení v oceli difuzí, která probíhá tím rychleji, čím vyšší je teplota žíhání. 

Vzniklá nestejnoměrná struktura je důsledkem chladnutí oceli po odlití nebo se vyskytuje 

u materiálu s rizikem segregace. 

Homogenizační žíhání je ohřev materiálu do oblasti austenitu na teplotu 1100-1200°C, 

následuje dlouhodobá výdrž na teplotě 10-20 hodin a pomalé ochlazování v peci, aby nedošlo 

ke vzniku vnitřního pnutí. Homogenizačním žíháním sice dosáhneme vyrovnání chemického 

složení a zrovnoměrnění struktury, což zlepší makrostrukturu oceli, ale zároveň dochází díky 

dlouhodobé výdrži na vysoké teplotě k velkému nárůstu zrna a tím k zhoršení mikrostruktury. 

Proto se velmi často po homogenizačním žíhání provádí normalizační žíhání [1]. 

Normalizační žíhaní 

Účelem normalizačního žíhání je zjemnění hrubozrnné struktury u materiálů, které se 

odlévají, tváří za vysokých teplot nebo dlouhodobě žíhají za vysokých teplot. Některé 

materiály jsou kovány a tvářeny za různých teplot a v různých místech výrobku, to způsobí, 

že struktura materiálu není stejná. Díky normalizačnímu žíhaní, dojde u těchto materiálu 

nejen k zjemnění, ale i k vytvoření rovnoměrné struktury. 

Při normalizačním žíhání se materiál ohřeje na teplotu 30-50°C nad Ac3 u 

podeutektoidních ocelí a 30-50°C nad A1 u nadeutektoidních ocelí, následuje výdrž na teplotě 

1-4 hodiny a pomalé ochlazování na vzduchu. Během ohřevu do oblasti austenitizace dojde 

k vytvoření jemnozrnné austenitické struktury, která se při ochlazování na vzduchu přemění 

v jemnozrnnou feriticko-perlitickou strukturu s dobrými mechanickými vlastnostmi. 

Normalizační žíhání se doporučuje používat výhradně u podeutektoidních ocelí. U žíhání 

nadeutektoidních ocelí dochází při jejich ochlazování k nežádoucímu vylučování 

sekundárního cementitu [6], [9]. 
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Izotermické žíhání 

Účelem izotermického žíhání je snížit tvrdost materiálu pro následné obrábění nebo 

tváření za studena. Spočívá v ohřevu na teplotu obvykle okolo 30-50°C nad Ac3 popřípadě 

Acm, výdrž na této teplotě, ochlazení na teplotu perlitické přeměny, výdrž na této teplotě, 

dokud nedojde k úplné přeměně austenitu na perlit a následuje pomalé ochlazování na 

vzduchu. Čím je teplota izotermické přeměny austenitu na perlit vetší, tím je potřebná delší 

doba výdrže. Správná doba výdrže pro přeměnu se dá odečíst v IRA diagramu pro danou ocel.  

Izotermické žíhání se nejčastěji používá u výrobků malých průměrů, u kterých je možná 

rychlá změna teploty. U výrobků velkých průměrů se při izotermickém žíhání využívá dvou 

pecí, ale díky pomalému ohřevu a příliš dlouhé výdrži potřebné k prohřátí celého materiálu 

dochází k nestejnorodé homogenitě. Ani rychlost ochlazování na teplotu izotermické přeměny 

není tak velká, aby se žíhání mohlo považovat za izotermické [6]. 

2.3.2 Kalení 

Kalení je druh tepelného zpracování, pro který jsou charakteristické postupy, které 

vedou ke stavu o určitém stupni nerovnovážnosti. Materiály v nerovnovážném stavu mají 

značně odlišné vlastnosti v porovnání se stavem rovnovážným. U zakalených ocelí je to 

především vysoká tvrdost, pevnost a odolnost proti opotřebení. Dosažení tohoto stavu je 

možné ochlazováním materiálu s austenitickou strukturou nadkritickou rychlostí. Kritická 

rychlost ochlazování vk je nejnižší rychlost ochlazování, při které vzniká ještě struktura 

tvořena pouze martenzitem (obr. 2.7). 

Během kalení se materiál ohřívá na teplotu 30 až 50°C nad Ac3 u podeutektoidních 

ocelí, resp. 30 až 50°C nad Ac1 u nadeutektoidních ocelí (obr. 2.11), následuje výdrž na této 

teplotě a rychlé ochlazení do chladícího média za vzniku termodynamicky nestabilního stavu. 

Rychlým ochlazením z kalící teploty se austenit přemění převážně na martenzit a popř. na 

bainit.  

Schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšené tvrdosti se nazývá kalitelnost. Vlastnost 

oceli dosáhnout při ochlazení větší rychlostí, než je kritická rychlost ochlazování, určité 

tvrdosti, se nazývá zakalitelnost [1]. 
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Obr. 2.11 Pásmo kalicích teplot v diagramu Fe-Fe3C [4] 

2.3.2.1 Prokalitelnost 

Prokalitelnost oceli je schopnost oceli dosáhnout při kalení dané tvrdosti do určité 

hloubky pod povrchem. Prokalený materiál musí obsahovat ve struktuře minimálně 50 % 

martenzitu ve středu průřezu. Na prokalitelnost má vliv velikost austenitického zrna, čím více 

je materiál hrubozrnný, tím se prokalitelnost zvyšuje.  Prokalitelnost také závisí na rychlosti 

ochlazování, která musí být vyšší, než je kritická rychlost ochlazování, čím vyšší bude 

ochlazovací intenzita kalicího prostředí, tím poroste rychlost ochlazování a tím větší průřez 

bude prokalený. Pokud nebude ve středu vzorku materiál prokalen, struktura bude tvořena 

směsí perlitu, feritu, bainitu a martenzitu. S rostoucím obsahem uhlíku a legujících prvků 

(Mn, Mo, Cr) prokalitelnost oceli roste [1],[7]. 

2.3.2.2 Zkoušky prokalitelnosti 

Mezi nejpoužívanější zkoušky prokalitelnosti patří čelní zkouška prokalitelnosti a 

zkoušení prokalitelnosti pomocí U-křivek. 

Čelní zkouška prokalitelnosti 

Podstata čelní zkoušky prokalitelnosti spočívá v ohřevu válcového zkoušeného tělesa 

o průměru 25 mm (délce 100 mm) na teplotu austenitizace, výdrži na teplotě 30 min a 

v ochlazování čela vzorku proudem vody. Po ochlazení se na vzorku vybrousí vodorovné 

plochy, na kterých se pak vyhodnocuje tvrdost HRC nebo HV ve směru od čela vzorku. 

Naměřená tvrdost se vynese do grafu v závislosti na vzdálenosti od kaleného čela. Výsledkem 

zkoušky je tzv. křivka prokalitelnosti (obr. 2.12) [1], [4]. 
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Obr. 2.12 Křivka prokalitelnosti [1]. 

U-křivky 

Během zkoušení prokalitelnosti pomocí U-křivek se kalí kulaté tyče různých průměrů 

za stejných podmínek. Na příčných výbrusech se pak měří tvrdost od povrchu do středu 

materiálu. Do grafu se vynáší tvrdost HV nebo HRC v závislosti na průměru tělesa. 

S nárůstem průměru jsou U-křivky strmější, protože dochází k většímu poklesu tvrdosti od 

povrchu ke středu tělesa. Ze sestrojených U-křivek lze určit tzv. kritický průměr DK. Tento 

průměr má ve svém středu strukturu tvořenou přesně 50% martenzitu. Kritický průměr 

prokalitelnosti však ještě neumožňuje úplnou definici prokalitelnosti, protože bere v úvahu 

pouze stejné ochlazovací prostředí. Proto byl zavedený tzv. ideální kritický průměr DI, který 

se definuje jako prokalený průměr válce při kalení do ideálního kalicího prostředí s nekonečně 

velkou ochlazovací intenzitou. Ideální kritický průměr bere v úvahu vliv velikosti zrna, 

obsahu uhlíku a jiných slitinových prvků, které mají vliv na prokalitelnost [3], [4]. 

Vliv chemického složení na tvar U-křivek 

Na obr. 2.13 jsou znázorněny U-křivky pro nelegované a legované oceli. Obrázek 

nelegované oceli (obr. 2.13a) ukazuje, že maximální tvrdosti může být dosaženo pouze na 

povrchu tyče s malým průměrem a tvrdost klesá ve směru od povrhu do středu tyče velmi 

rychle. S rostoucím průměrem tyče povrchová tvrdost oceli výrazně klesá. Legované oceli 

(obr.2.13b) dosahují u všech průměrů vyšší tvrdosti, ale přesto dochází ke značnému rozdílu 

mezi povrchem a středem tyče [3].  

Dalším faktorem, který ovlivňuje tvar a polohu U-křivek u kruhových tyčí různých 

průměrů je rychlost ochlazování. Při kalení do oleje dochází k nižšímu nárůstu pevnosti oceli 

(obr. 2.13c,d) oproti kalení do vody (obr. 2.13a,b), protože olej má mnohem nižší ochlazovací 



15 

 

účinek než voda. Nižší ochlazovací rychlost způsobí u větších průměrů transformaci austenitu 

na ferit nebo perlit. U legovaných ocelí nedochází k tak výraznému poklesu tvrdosti [3].  

Při srovnání kalení nelegovaných a legovaných ocelí do vody nebo oleje (obr. 2.13), 

jsou legované oceli více prokalitelné. Nelegované oceli mohou být kaleny pouze v malých 

průměrech. Dobrá prokalitelnost u legovaných ocelí je způsobena vlivem legujících prvků na 

fázové přeměny austenitu. Legující prvky posouvají přeměny austenitu na ferit nebo perlit 

k delším časům a umožní tak vytvořit martenzitickou strukturu i při nižších rychlostech 

ochlazování [3]. 

 

Obr. 2.13 Příklady U-křivek pro různé druhy ocelí: a) nelegovaná ocel kalená do vody, b) 

legovaná ocel kalená do vody, c) nelegovaná ocel kalená do oleje, d) legovaná ocel kalená do 

oleje [3]. 

2.3.2.3 Kalicí teplota 

S rostoucí teplotou roste prokalitelnost ocelí. U podeutektoidních ocelí je správná kalicí 

teplota okolo 20-30°C nad teplotou Ac3, oceli nadeutektoidní se kalí z teploty 20-30°C nad 

Ac1. Velké snížení kalicí teploty nebo příliš krátká výdrž na teplotě mohou mít za následek 

nedostatečnou homogenizaci austenitu, která se projeví výskytem feritu v martenzitu, čímž 

dojde ke snížení tvrdosti materiálu. V opačném případě, když dojde k překročení správné 

kalicí teploty nebo k příliš dlouhé výdrži na teplotě kalení, vzniká velké austenitické zrno a po 

ochlazení dochází k tvorbě hrubých martenzitických jehlic. Tento hrubý martenzit je 

v porovnání s jemným martenzitem křehčí. Během tvorby hrubého martenzitu se vytváří velké 

množství zbytkového austenitu, který má za následek pokles tvrdosti [1]. 
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2.3.2.4 Ochlazování 

K dosažení martenzitické struktury je třeba, aby ocel byla ochlazena rychlostí stejnou 

nebo větší, než je kritická rychlost ochlazování. Během této rychlosti ochlazování dochází 

k potlačení vzniku perlitu nebo bainitu z austenitu. Na tuto rychlost ochlazování má vliv 

chemické složení, výška kalicí teploty a velikost austenitického zrna. Čím větší je obsah 

uhlíku nebo slitinových prvků, tím nižší je kritická rychlost ochlazování. Při zvýšení rychlosti 

ochlazování nad kritickou rychlost dojde jen k nepatrnému zvýšení tvrdosti díky snížení 

možnosti vzniku zbytkového austenitu. Skutečná rychlost ochlazování oceli závisí na měrném 

teple a tepelné vodivosti oceli, na velikosti a tvaru kaleného předmětu a na ochlazovací 

schopnosti kalícího prostředí [1]. 

2.3.2.5 Kalící prostředí 

Během kalení se snažíme, aby ochlazovací rychlost byla co nejrychlejší v oblasti 

vysokých teplot, kdy je struktura ještě tvořena austenitem. V teplotní oblasti martenzitické 

transformace, v okolí teploty Ms, požadujeme teplotu ochlazování pomalejší, aby se snížil 

teplotní spád po průřezu tělesa a v materiálu nevznikalo příliš velké vnitřní pnutí, které by 

mohlo způsobit praskání kalených materiálů. Ochlazovací schopnost ideálního kalícího 

prostředí charakterizuje křivka ochlazování, která nemá monotónní průběh (obr. 2.14) [9]. 

 

Obr. 2.14 Průběh ideální křivky ochlazování při kalení [1]. 

V praxi není vždy přiblížení k ideálnímu stavu jednoduché, hlavně u materiálu větších 

rozměrů. Je zapotřebí použití správného ochlazovacího prostředí a využít ho v oblasti, kde má 

kladný vliv na ochlazování, protože každé ochlazovací prostředí má různou schopnost 

odebírat teplo. 

Kalící prostředí rozdělujeme do dvou skupin podle toho, zda dochází během celého 

průběhu ochlazování ke změně skupenství nebo nedochází. Ochlazovací prostředí, během 
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kterého nedochází ke změně skupenství, tvoří solné lázně, roztavené kovy, kalící kovové 

desky a vzduch (obr. 2.15a). Druhou skupinu tvoří kalící prostředí, které mají bod varu nižší 

než kalicí teplota (obr. 2.15b). Ochlazovací prostředí tohoto druhu jsou voda, vodné roztoky 

polymerů a různé druhy olejů [1].  

 

 a) b) 

Obr. 2.15 Rychlosti ochlazování kalicích prostředí a) bez změny skupenství a b) se změnou 

skupenství [1]. 

Voda 

Voda je kalící prostředí s největším ochlazovacím účinkem, má velké měrné teplo a 

vysoké skupenské výparné teplo. Na ochlazovací účinek vody má obrovský vliv její teplota, 

tj. se stoupající teplotou ochlazovací účinek vody prudce klesá. Přídavkem soli se ochlazovací 

účinek vody zvyšuje. 

Při ponoření kaleného materiálu do vody se vytvoří v blízkosti materiálu parní polštář, 

který zpomaluje odvod tepla z materiálu. Proto se snažíme pomocí cirkulace vody nebo 

pohybem kalícího předmětu parní polštář co nejdříve rozrušit [4].  

Oleje 

Oleje mají nižší ochlazovací účinek než voda a to při všech teplotách. V praxi se 

obvykle využívají minerální oleje, které jsou chemicky stálejší. Pouze ve výjimečných 

případech se používají rostlinné oleje. Nízkých ochlazovacích účinků olejů se využívá při 

ochlazování v oblasti vzniku martenzitu, kdy potřebujeme, aby ochlazovací rychlost byla co 

nejpomalejší a nedošlo k příliš velkým vnitřním pnutím. U používaných olejů je třeba 

kontrolovat bod vzplanutí oleje kvůli nebezpečí vznícení v průběhu kalení [4]. 
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Vodné roztoky polymerů 

Jako kalící média na bázi vodných roztoků polymerů se v praxi nejčastěji používá 

polyvinylalkohol. Z hlediska ochlazovacích účinků jsou to jedny z nejvhodnějších kalících 

médií, které mají za vysokých teplot vysokou rychlost ochlazování podobnou jako u vody 

a za nízkých teplot nízkou rychlost ochlazování podobnou olejům. Vodné roztoky polymerů 

však mají nevýhodu srážení spalin reakcí na povrchu kalených předmětů, proto se po 

ochlazení musí povrch kalených předmětů čistit. U tohoto kalícího média je také velmi častá 

obnova média, což má za následek větší náklady na provoz [1]. 

2.3.2.6 Způsoby kalení 

O způsobu kalení rozhodují požadavky na vlastností kaleného materiálu, velikost, tvar a 

chemické složení oceli. Jednotlivé způsoby kalení rozdělujeme do dvou základních skupin: 

 přímé kalení; 

 přetržité kalení. 

Přímé kalení 

U přímého kalení se materiál ochlazuje plynule v jednom ochlazovacím médiu. Je to 

nejjednodušší a nejpoužívanější způsob kalení. Materiál se po výdrži na kalící teplotě ochladí 

v kalící lázni (voda, olej, solné lázně apod.). Díky jednoduchosti přímého kalení je tento 

způsob nejméně nákladný. Nevýhodou přímého kalení je vysoká úroveň vnitřních pnutí 

zejména při kalení do vody (obr. 2.16). 

Metoda přímého kalení se využívá také u povrchového kalení, během kterého se 

zvyšuje povrchová tvrdost a otěruvzdornost při zachování houževnatého jádra. Obvykle se 

tato metoda provádí u uhlíkových ocelí [4]. 

 

Obr. 2.16 Přímé kalení [10]. 
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Přetržité kalení 

U přetržitého kalení se využívá pro ochlazování dvou ochlazovacích prostředí 

o rozdílné intenzitě ochlazování. Při použití dvou ochlazovacích lázní se sníží úroveň 

vnitřního pnutí a tím se zabrání možné deformaci nebo porušení materiálu [4]. Mezi přetržité 

způsoby kalení můžeme zařadit lomné kalení, termální kalení, izotermické zušlechťování a 

kalení se zmrazováním. 

Lomené kalení 

Je to druh přetržitého kalení, u kterého se využívá dvou ochlazovacích prostředí. 

Spočívá v rychlém ochlazení z kalící teploty na teplotu nad Ms ve vodě, pak následuje 

pomalejší ochlazování v oleji, kde vznikne martenzitická struktura (obr. 2.17). Výsledná 

struktura má díky pomalejšímu ochlazení v oblasti vzniku martenzitu nižší hodnotu vnitřního 

pnutí. Lomené kalení se využívá u legovaných ocelí a tvarově náročných materiálů [4]. 

 

Obr. 2.17 Lomené kalení [10]. 

Termální kalení 

Během termálního kalení se materiál nejdříve ochlazuje z kalící teploty v lázni o teplotě 

vyšší než je teplota Ms. Kalící materiál se nechá v lázni po dobu potřebnou k vyrovnání 

teploty povrchu a středu materiálu, která však nesmí přesáhnout dobu potřebnou pro vznik 

bainitu. Po vyrovnání teploty se materiál z lázně vyjme a ochladí se pod teplotu Ms na 

vzduchu (obr. 2.18). 

Výsledkem termálního kalení je martenzitická struktura s nízkou úrovní vnitřního pnutí. 

Z důvodu nutné výdrže na teplotě lázně a následném pomalém ochlazování na vzduchu je 

možné tento způsob kalení použít pouze u ocelí s delší inkubační dobou vzniku bainitu [4].  
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Obr. 2.18 Termální kalení [10]. 

Izotermické zušlechťování 

Během izotermického zušlechťování se postupuje obdobně jako u termálního kalení, tj. 

materiál je ochlazován z kalící teploty v termální lázni. Teplota termální lázně odpovídá 

teplotě bainitické přeměny. Materiál se nechá v termální lázni až do dokončení bainitické 

přeměny, a poté se ochladí na vzduchu (obr. 2.19). Materiály zpracované tímto způsobem 

kalení mají nízkou úroveň teplotního a strukturního pnutí, proto se nemusí popouštět. Nejvíce 

se toto kalení využívá u oceli nízkolegovaných [4]. 

 

Obr. 2.19 Izotermické zušlechťování [10]. 

Kalení se zmrazováním 

Kalení se zmrazováním spočívá v tom, že se právě zakalený předmět v co nejkratší době 

umístí do média s teplotou pod bodem mrazu. Médium pro zmrazování tvoří směs lihu a 

tuhého oxidu uhličitého nebo se používá tekutý dusík. Cílem tohoto zpracování je získat 

strukturu s co nejmenším obsahem zbytkového austenitu, což způsobí nárůst pevnosti 

materiálu a zajistí tvarovou stálost. Kalení se zmrazováním se používá u ocelí, které mají 

teplotu Mf pod bodem mrazu [4]. 
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2.3.3 Popouštění 

Během kalení oceli vzniká struktura tvořena převážně martenzitem a zbytkovým 

austenitem. Tento nerovnovážný stav způsobuje nárůst vnitřního pnutí, proto hned po 

zakalení materiálu dochází u většiny výrobků k popouštění. Popouštění spočívá v ohřevu na 

teplotu v oblasti do teploty Ac1, výdrž na teplotě 1-2 hodiny a ochlazování. Účelem 

popouštění je snížit vnitřní pnutí a zvýšit houževnatost struktury. Čím vyšší bude podíl 

martenzitu ve struktuře, tím lepší budou vlastnosti po popouštění. Z hlediska teploty 

rozdělujeme popouštění na nízkoteplotní a vysokoteplotní popouštění [7], [9]. 

Nízkoteplotní popouštění probíhá v rozmezí teplot 100-300°C. Jeho cílem je snížit 

vnitřní pnutí, ale zachovat vysokou pevnost a tvrdost. 

Vysokoteplotní popouštění se realizuje v rozmezí teplot 400-650°C. Vysokoteplotní 

popuštění vede ke většímu poklesu tvrdosti a k nárůstu houževnatosti. 

Pochody, které probíhají ve struktuře během popouštění, se rozdělují do několika etap, 

kde významnou roli mají vznikající karbidické fáze [1]. 

 I. etapa popouštění (do 150°C). V I. eapě popuštění dochází ke snížení tetragonality 

martenzitu a vzniku přechodového hexagonálního ε karbidu. Během této etapy 

nedochází k výraznému poklesu tvrdosti, ale dochází k nárůstu houževnatosti 

v důsledku snížení vnitřního pnutí. 

 II. etapa popouštění (200 -250°C) je charakterizována rozpadem zbytkového austenit na 

ferit a karbidy. Struktura se podobá spodnímu bainitu.  

 III. etapa popouštění (250-300°C). Karbidy vzniklé v první etapě se rozpouští a vzniká 

cementit, přitom dochází k výraznému poklesu tvrdosti a pevnosti za současného 

zvyšování houževnatosti. Vzniklá struktura je tvořena jemným feritem a cementitem. 

 IV. etapa popouštění (500°C) je spojena s růstem karbidů a feritického zrna a dalším 

nárůstem houževnatosti [1], [7]. 

Popouštěcí křehkost 

Při popouštění existují kritické intervaly teplot, které vedou ke zkřehnutí materiálu. 

Popouštěcí křehkost je způsobena nevhodnou volbou teploty izotermické výdrže a projevuje 

se poklesem vrubové houževnatosti. Rozlišujeme nízkoteplotní a vysokoteplotní popouštěcí 

křehkost 

Nízkoteplotní popouštěcí křehkost vzniká za teplot 300-350°C a je spojena 

s vylučováním karbidů z austenitického zrna, vzniká tzv. karbidické síťoví. Karbidické síťoví 
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snižuje kohezní pevnost mezi sousedními zrny, což může vést až k interkrystalickému 

porušení. Tato popouštěcí křehkost je nevratná a už se nedá žádným dalším tepelným 

zpracováním odstranit. Zabránit vzniku nízkoteplotní popouštěcí křehkosti se může pomocí 

ohřevu materiálu pod teplotu 300°C nebo ohřevem nad 350 °C a rychlým ochlazením pod 

teplotu 300 °C. Přídavek křemíku zvyšuje kritickou teplotu, při které dochází k vylučování 

karbidů na hranicích zrn [4], [8]. 

Vysokoteplotní popouštěcí křehkost vzniká za teplot okolo 500°C a projevuje se 

především u výše legovaných ocelí. Vysokoteplotní popouštěcí křehkost je spojena se 

segregací fosforu na hranicích zrn, čímž se snižuje kohezní pevnost zrn a dochází 

k interkrystalickému porušení. Oproti nízkoteplotní popouštěcí křehkosti se dá vysokoteplotní 

popouštěcí křehkost odstranit ohřevem nad 800°C, kdy dojde k difúzi fosforu a k jeho 

rovnoměrnému rozmístění v matrici. Pak následuje rychlé ochlazení přes kritický interval 

teplot. Vzniku vysokoteplotní popouštěcí křehkosti se dá zabránit pomocí přídavku 

molybdenu, který má větší atomární poloměr než fosfor a zabraní přesunu fosforu na hranice 

zrna [4], [6]. 
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3. Praktická část 

3.1 Popis materiálu 

Jako základní zkušební materiál byly použity tyče z oceli typu C45 válcované za 

studena o průměrech 60, 50, 40, 30, 20 a 12 mm. Chemické složení zkoušených ocelí a jejich 

mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 3.1 a v tabulce 3.2. Tyč o průmětu 30 mm 

vykazovala podle materiálového listu o něco vyšší obsah Mn, Ni a Mo. 

Tabulka 3.1: Chemické složení ocelí v hm. % o různých průměrech. 

Průměr tyčí (mm) 60 50 40 30 20 12 

Chemické 
složení [%] 

C 0,44 0,43 0,42 0,44 0,44 0,42 

Mn 0,56 0,55 0,56 0,69 0,56 0,56 

Si 0,26 0,24 0,24 0,22 0,26 0,22 

P 0,029 0,015 0,021 0,011 0,029 0,015 

S 0,014 0,01 0,016 0,004 0,014 0,023 

Cr 0,1 0,07 0,09 0,1 0,1 0,06 

Ni 0,02 0,03 0,03 0,07 0,02 0,05 

Mo 0,007 0,01 0,008 0,02 0,007 0,018 

N 0,0064 0,006 0,0053   0,0064   

Cu       0,24     

Al       0,021     

H2 1,5 1,6 1,5   1,5   

 

Tabulka 3.2: Mechanické vlastnosti ocelí o různých průměrech. 

Průměr tyčí (mm) 60 50 40 30* 20 12 

Mechanické 
vlastnosti 

Rm [MPa] 704 649 690 717 709 826 

Re [MPa] 537 550 654 476 624 679 

A5 [%] 13 11 15 23,5 13 11 

Z [%]       61     
* stav po zušlechtění: kalení 840°C + popouštění 660°C 

Za studena válcované tyče o průměrech 60, 50, 40, 20 a 12 mm byly dodány ve stavu 

bez tepelného zpracování, tyč o průměru 30 mm měla být podle materiálového listu 

zušlechtěna kalením z teploty 840°C a popouštěním na teplotě 660°C. 

Doporučené teploty kalení do vody dle materiálového listu 11, 12 jsou 800 – 830°C. 

Válcová tělesa o výšce 50 mm byla austenitizována při teplotě 820°C po dobu 30 min a 
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ochlazena do vody. Ohřev ocelí byl odstupňován podle průměru válcového tělesa, tj. na 1 mm 

průměru válcového tělesa bylo počítáno s 1 minutou doby ohřevu. 

Ekvivalentem oceli C45 je podle ČSN ocel 12 050. Jedná se o uhlíkovou ocel vhodnou 

pro kalení v oleji, případně i ve vodě. Ocel 12 050 je použitelná ve stavu normalizačně 

žíhaném pro výrobu konstrukčních dílů, spojovacích součástí a upínacích součástí, nebo ve 

stavu tepelně nezpracovaném pro méně namáhané díly 11. 

3.2 Mikrostruktura před tepelným zpracováním 

Mikrostruktura před laboratorním tepelným zpracováním je patrná na obr. 3.1 – 3.6. Podle 

obsahu uhlíku (tab. 3.1) se jedná o ocel s perliticko-feritickou strukturou, částečně 

sferoidizovanou. Mikrostruktura tyče o průměru 30 mm z oceli C45 by podle materiálového 

listu i deklarovaných hodnot mechanickým vlastností měla odpovídat mikrostruktuře vysoko 

popuštěného martenzitu, ale ve skutečnosti je mikrostruktura vzorku perliticko-feritická 

(obr. 3-4). 

Struktura oceli C45 o průměru 60 mm Popis struktury 

 

Obr. 3.1 

Perlit + Ferit 

 

  



25 

 

 

Struktura oceli C45 o průměru 50 mm Popis struktury 

 

Obr. 3.2 

Perlit + Ferit 

Struktura oceli C45 o průměru 40 mm Popis struktury 

 

Obr. 3.3 

Perlit + Ferit  

Struktura oceli C45 o průměru 30 mm Popis struktury 

 

Obr. 3.4 

Perlit + Ferit 
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Struktura oceli C45 o průměru 20 mm Popis struktury 

 

Obr. 3.5 

Perlit + Ferit 

Struktura oceli C45 o průměru 12 mm Popis struktury 

 

Obr. 3.6 

Perlit + Ferit 

 

3.3 Mikrostrukturní rozbor po tepelném zpracování 

Po tepelném zpracování byla tělesa příčně rozřezána na zkušební vzorky, které byly 

metalograficky upraveny na brusných papírech o velikosti zrna 60, 120, 320, 800, 1200 a 

2500 a leštěny pro získání zrcadlového povrchu. Po leštění a odmaštění se vzorky leptaly 

v 4% kyselině dusičné (Nital). 

Mikrostrukturní rozbor tepelně zpracovaných ocelí o různých průměrech byl prováděn 

u průměrů válcových těles 60, 50, 40 a 30 mm vždy těsně pod povrchem a následně po 5 mm 

směrem do středu vzorku (obr. 3.7 – 3.28). U tělesa o průměru 20 mm bylo hodnocení 

mikrostruktury prováděno po 2 mm (obr. 3.29 – 3.34) a u tělesa o průměru 12 mm po 1 mm 

směrem od povrchu do středu (obr. 3.35 – 3.40).  
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Struktura oceli C45 o průměru 60 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.7 

 

0 mm od okraje 

 

Oduhličený okraj, 

Martenzit/bainit + ferit. 

 

Obr. 3.8 

 

5 mm od okraje 

 

Bainit + perlit + feritické síťoví. 

 

Obr. 3.9 

 

10 mm od okraje 

 

Perlit + feritické síťoví. 
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Pokračování 

Struktura oceli C45 o průměru 60 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.10 

 

15 mm od okraje 

 

Perlit + feritické síťoví s podílem 

Widmannstättenovy struktury. 

 

Obr. 3.11 

 

20 mm od okraje 

 

Perlit + feritické síťoví s podílem 

Widmannstättenovy struktury. 

 

Obr. 3.12 

 

25 mm od okraje 

 

Perlit + feritické síťoví s podílem 

Widmannstättenovy struktury. 
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Pokračování 

Struktura oceli C45 o průměru 60 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.13 

 

30 mm od okraje 

 

Perlit + feritické síťoví s podílem 

Widmannstättenovy struktury. 
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Struktura oceli C45 o průměru 50 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.14 

 

0 mm od okraje 

 

Bainit + perlit + feritické síťoví, 

oduhličený okraj. 

 

Obr. 3.15 

 

5 mm od okraje 

 

Martenzit + perlit +feritické siťoví. 

 

Obr. 3.16 

 

10 mm od okraje 

 

Perlit + feritické síťoví. 
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Pokračování 

Struktura oceli C45 o průměru 50 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.17 

 

15 mm od okraje 

 

Perlit + feritické síťoví s podílem 

Widmannstättenovy struktury. 

 

Obr. 3.18 

 

20 mm od okraje 

 

Perlit + feritické síťoví s podílem 

Widmannstättenovy struktury. 

 

Obr. 3.19 

25 mm od okraje 

 

Perlit + feritické síťoví s podílem 

Widmannstättenovy struktury. 
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Struktura oceli C45 o průměru 40 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.20 

 

0 mm od okraje 

 

Martenzit + bainit + stopy perlitu. 

 

 

Obr. 3.21 

 

5 mm od okraje 

 

Perlit + ferit + stopy perlitu. 

 

Obr. 3.22 

 

10 mm od okraje 

 

Perlit + ferit. 
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Pokračování 

Struktura oceli C45 o průměru 40 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.23 

 

15 mm od okraje 

 

Perlit + ferit. 

 

Obr. 3.24 

 

20 mm od okraje 

 

Perlit + martenzit + ferit. 
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Struktura oceli C45 o průměru 30 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.25 

 

0 mm od okraje 

 

Bainit + martenzit. 

 

Obr. 3.26 

 

5 mm od okraje 

 

Martenzit + perlit. 

 

Obr. 3.27 

 

10 mm od okraje 

 

Martenzit + perlit + feritické síťoví. 
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Pokračování 

Struktura oceli C45 o průměru 30 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.28 

 

15 mm od okraje 

 

Perlit + martenzit + feritické síťoví. 
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Struktura oceli C45 o průměru 20 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.29 

 

0 mm od okraje 

 

Martenzit + bainit + perlitické síťoví. 

 

Obr. 3.30 

 

2 mm od okraje 

 

Martenzit + perlitické síťoví. 

 

Obr. 3.31 

 

4 mm od okraje 

 

Martenzit + perlit + feritické síťoví + 

stopy bainitu.  
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Pokračování 

Struktura oceli C45 o průměru 20 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.32 

 

6 mm od okraje 

 

Perlit + martenzit + feritické síťoví + 

stopy bainitu. 

 

Obr. 3.33 

 

8 mm od okraje 

 

Perlit + martenzit + feritické síťoví. 

 

Obr. 3.34 

 

10 mm od okraje 

 

Martenzit + perlit + ferit s podílem 

Widmannstättenovy struktury + stopy 

bainitu. 
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Struktura oceli C45 o průměru 12 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.35 

 

0 mm od okraje 

 

Bainit + oduhličený okraj. 

 

Obr. 3.36 

 

1 mm od okraje 

 

Martenzit. 

 

Obr. 3.37 

 

2 mm od okraje 

 

Martenzit + stopy perlitu. 
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Pokračování 

Struktura oceli C45 o průměru 12 mm Vzdálenost od okraje 

 

Obr. 3.38 

 

3 mm od okraje 

 

Martenzit + bainit + perlit. 

 

Obr. 3.39 

 

4 mm od okraje 

 

Martenzit + perlit. 

 

Obr. 3.40 

 

6 mm od okraje 

 

Martenzit + perlit + feritické síťoví. 
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3.4 Hodnocení prokalitelnosti pomocí U-křivek 

Prokalitelnost ocelí byla hodnocena pomocí U-křivek na válcových tělesech o různých 

průměrech po tepelném zpracování zahrnující austenitizaci při teplotě 820°C po dobu 30 min 

a ochlazování do vody. U-křivky byly sestaveny ze závislosti tvrdosti HV30 měřené ve 

vzdálenostech 2, 5, 10, 15 atd. mm směrem do středu u průměrů válcových těles 60, 50, 40 a 

30 mm. U tělesa o průměru 20 mm po 2 mm směrem od povrchu do středu a u tělesa 

o průměru 12 mm po 1 mm směrem od povrchu do středu tělesa. Výsledky měření jsou 

shrnuty v tabulce 3.3 a na obr. 3.41. 

Tabulka 3.3: Tvrdost HV oceli C45 

Průměr tyče C45 
Tvrdost [HV] 

povrch Střed 

12 675 458 

20 618 292 

30 651 337 

40 556 261 

50 553 276 

60 572 231 

 

 

Obr. 3.41 U-křivky válcových těles různých průměrů z oceli C45.  
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Z U-křivek byl stanoven skutečný kritický průměr Dk. Tento průměr má ve svém 

středu strukturu tvořenou minimálně 50 % martenzitu. Skutečný kritický průměr Dk byl 

odečten z U-křivek pro tvrdost 454 HV30, která odpovídá tvrdosti pro obsah uhlíku 

0,43 hm. % a podílu martenzitu ve struktuře 50 % (obr. 3.42). Hodnoty Dk jsou uvedeny 

v tabulce 3.4. 

 

Obr. 3.42 Vliv uhlíku na tvrdost martenzitu s podílem martenzit 50 % a 99,9 % [4]. 

 

Tabulka 3.4: Skutečné kritické průměry Dk pro válcová tělesa o různých průměrech. 

Průměr tyčí (mm) 60 50 40 30 20 12 

Dk (mm) 54 44 34 21 12 0 

 

Z obr. 3.41, na kterém jsou znázorněny U-křivky pro ocel C45, je patrné, že maximální 

tvrdosti se dosáhlo na povrchu tyče s malým průměrem, tj. 12 mm, a tvrdost klesala ve směru 

od povrhu do středu tyče velmi rychle. S rostoucím průměrem tyče povrchová tvrdost oceli 

výrazně klesala. Pokles tvrdosti je zřejmý ze změny mikrostruktury po průřezu jednotlivých 

zkušebních těles. 

Z výsledků v tabulce 3.4, kde jsou uvedeny skutečné kritické průměry Dk pro zkoušená 

válcová tělesa, vyplývá, že nelegovaná ocel C45 je prokalena ve středu průřezu jen v malých 

průměrech, a to do 12 mm. Pomocí programu Image-Pro Plus bylo obrazovou analýzou 

stanoveno, že ve středu průřezu tělesa o průměru 12 mm je ve struktuře obsaženo 37 % perlitu 
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a 63 % martenzitu. Válcová tělesa o průměru 60, 50 a 40 mm byla prokalena jen do hloubky 

3 mm pod povrchem, tělesa o průměru 30 a 20 mm do hloubky cca 4 mm a těleso o průměru 

12 mm v celém průřezy, tedy do hloubky 6 mm. 

Vzorek o průměru 30 mm vykazuje o něco vyšší hodnoty tvrdosti než vzorek o průměru 

20 mm v důsledku vyššího obsahu Mn, Ni a Mo. U vzorků o průměru 50, 40 a 20 mm bylo ve 

středu průřezu naměřeno mírné zvýšení tvrdosti, které může souviset se segregací prvků, např. 

Mn, a tím ke zvýšení kalitelnosti. Např. u průměru 30 mm bylo ve středu v mikrostruktuře 

materiálu obsaženo určité množství martenzitu (obr. 3.24). 

Mikrostrukturní rozbor byl srovnán s ARA diagramem na obr. 3.43, i když tento ARA 

diagram platí pro teplotu austenitizace 880°C. V případě nižší teploty austenitizace, tj. 820°C, 

by došlo k posunutí křivek počátků a konců přeměn austenitu směrem doleva ke kratším 

časům. Mikrostruktury válcových těles hodnocené v určitých hloubkách pod povrchem 

odpovídají přiloženému ARA diagramu, i když někdy je špatně metalograficky rozlišitelné, 

zda se jedná o mikrostrukturu čistě martenzitickou nebo s jistým podílem bainitu. 

 

Obr. 3.43 ARA diagram oceli 12050 11.  
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4. Závěr 

Praktická část bakalářské práce se věnovala popisu režimů tepelných zpracování na 

válcových tělesech různých průměrů z oceli C45. Jedna část práce byla věnována 

mikrostrukturnímu rozboru válcových těles před a po tepelném zpracování. Druhá část práce 

byla zaměřena na měření tvrdosti podle Vickerse. Cílem práce bylo sestavit hodnoty tvrdosti 

v závislosti na průměru válcových těles do U-křivek a stanovit skutečný kritický průměr Dk 

pro kalení do vody. Z výsledků měření bylo zjištěno: 

- skutečné kritické průměry byly stanoveny pro tvrdost 454 HV30, 

- prokalení celého průřezu bylo dosaženo jen u vzorku o průměru 12 mm, 

- nejvyšší povrchové tvrdosti bylo dosaženo u vzorku s nejmenším průměrem, 

- mikrostrukturní rozbor v různých vzdálenostech od povrchu pro různé průměry 

válcových těles odpovídá ARA diagramu dané oceli a zjištěným tvrdostem. 
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