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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na popis výroby odstředivě litých ocelových odlitků a 

jejich tepelné zpracování, na hodnocení jejich struktury a zkoušení mechanických vlastností. 

Je zde popsána technologie odstředivého lití. Blíže je práce zaměřena na vliv parametrů 

tepelného zpracování odstředivě litých odlitků z korozivzdorných martenzitických ocelí na 

jejich makrostrukturu, mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Cílem provedených zkoumání 

bylo stanovit optimální parametry tepelného zpracování potřebné k dosažení požadovaných 

materiálových vlastností.  

 

Klíčová slova: odstředivé lití, odlitky z oceli, korozivzdorné martenzitické oceli, tepelné 

zpracování korozivzdorných ocelí 

 

Abstract 

This thesis is focused on a description of the centrifugal steel castings manufacture and its 

heat treatment, microstructure evaluation and mechanical properties testing. The thesis 

describes the centrifugal casting technology and the influence of the heat treatment 

paremeters upon martensitic stainless steel castings macrostructure, microstructure and 

mechanical properties. The examinations have been carried out with the aim to design an 

optimal heat treatment process reaching the required material properties. 

 

Key words: centrifugal casting, steel castings, martensitic stainless steels, stainless steels 

heat treatment  
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1 ÚVOD 

 Nepříznivé vlivy hospodářské recese, která se projevila v posledním období v Evropě, 

postihují také české slévárenství. Většina sléváren pocítila určitý pokles výroby a prognóza 

pro rok 2013 není příliš optimistická. Slévárny budou muset dále pracovat ve zhoršených 

ekonomických podmínkách a hospodářský pokles bude s největší pravděpodobností 

pokračovat v rozmezí 1 – 3 %. S touto skutečností je potřeba počítat a zařídit se podle toho. 

Jedním z kroků by mělo být zvyšování konkurenceschopnosti výroby ve světě. Kromě 

investic do výzkumu a vývoje v oblasti nových materiálů a technologií, ale i investic do 

lidských zdrojů v oblasti neustálého zvyšování kvalifikace a řízení potenciálu zaměstnanců, je 

bezpochyby rovněž důležité zaměřit se na snižování celkových nákladů. Do této oblasti patří i 

náklady na „nejakost“, ať už se jedná o neshody vnitřní zachycené nejčastěji útvarem 

technické kontroly uvnitř společnosti nebo o neshody vnější – tzn. zákaznické reklamace, 

jejichž snížení může významně přispět k dobrému hospodářskému výsledku slévárny, 

nemluvě o tom, že vysoká kvalita výrobků je pozitivně hodnocena zákazníky a má příznivý 

dopad na budoucí odběratelsko-dodavatelské vztahy a na šíření dobrého jména společnosti. 

Z uvedených skutečností vychází cíl této diplomové práce. 

 

1.1 Cíl diplomové práce 

 Cílem této diplomové práce bude přezkoumání parametrů tepelného zpracování 

s ohledem na výsledné materiálové vlastnosti výrobku slévárny. Podnětem k tomuto 

přezkoumání je vysoký rozptyl naměřených mechanických hodnot při výstupní kontrole a 

z něho plynoucí velké množství nevyhovujících výsledků měření. Výstupem by měl být návrh 

optimálního tepelného zpracování vycházející z výsledků zkoušek, které jsou součástí 

experimentu. Optimalizací tepelného zpracování by mělo dojít ke snížení nákladů na 

přepracování, opakovaná měření, na případné reklamace atd. – tedy nákladů na „nejakost“.  

 První dvě kapitoly práce následující za úvodem se zabývají problematikou 

odstředivého lití, které je velmi specifickým druhem slévárenské technologie. Po stručném 

popisu technologie odstředivého lití následuje kapitola, která se věnuje skupině ocelí, do 

nichž vyráběný materiál, který je předmětem experimentu, patří. V experimentální části je 

nejdříve popsán stávající stav tepelného zpracování a dále jsou uvedeny dvě varianty nového 

tepelného zpracování včetně výsledků zkoušek. V poslední řadě je zkoumán vliv teploty 
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popouštění na výsledné mechanické vlastnosti. Shrnutí výsledků zkoušek a odůvodnění 

optimálního návrhu tepelného zpracování je uvedeno v závěrečné diskuzi.  

 

1.2 Princip odstředivého lití  

      Odstředivé lití je technologie výroby odlitků, kdy je roztavený kov (případně jiný 

materiál) odléván do rotující formy, kde následně dochází k tuhnutí a chladnutí odlitku. 

Proces odstředivého lití byl poprvé patentován v roce 1809 v Anglii, první průmyslové využití 

tohoto procesu bylo realizováno v roce 1848 v Baltimoru pro výrobu litinových trubek [1]. 

Forma a odlitek jsou od sebe odděleny termoizolační vrstvou. Po ztuhnutí odlitku je odlitek z 

formy vyjmut a následně chladne (řízeně nebo volně na vzduchu). Odstředivým odléváním lze 

vyrábět součásti rotačních tvarů (kroužky, válce, prstence), ale i tvarově symetrické odlitky 

nebo dvouvrstvé, případně vícevrstvé kombinace materiálů. Odstředivé licí stroje se dělí na 

dva základní typy: vertikální a horizontální podle rotační osy zařízení. Princip horizontálního 

odstředivého lití je uveden na obr. 1.1.  

 

Obr. 1.1 - Princip horizontálního odstředivého lití 
 

 Zpravidla se horizontální licí stroje používají pro výrobu odlitků, jejichž délka je větší 

než dvojnásobek vnitřního průměru a tloušťka stěny do 100 mm. Pro odlévání odlitků s větší 

tloušťkou stěny (nad 100 mm) je používána technologie vertikálního lití (umožňuje odlévat i 

plné odlitky bez dutiny). [1] 
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 Rychlost rotace (otáčky kokily) se stanovuje podle parametru G (násobek zrychlení v 

rotujícím odlitku oproti normálnímu tíhovému zrychlení), jehož hodnota se pohybuje 

zpravidla v rozmezí 20-150 G podle rozměrů odlitku. [1]  

 Odstředivé síly, kterými je tekutý kov tlačen na stěnu kokily, jsou ovlivněny 

gravitačním koeficientem G, který je obvykle 75 – 120-krát vyšší než tíhové zrychlení g.  

 grG /2w=  [1] 

 kde ω je úhlová rychlost a r je vzdálenost mezi osou rotace a daným umístěním 

v odstředivě litém výrobku. Pohyb částice M v odstředivém odlitku je ovlivněn dvěma 

působícími silami, gravitační silou (mg) a odstředivou silou FC, jak je vidět na obr. 1.2.  

 rmFC

2w=  [2] 

 kde m je hmotnost částice M. 

 

Obr. 1.2 – Schéma působících sil – odstředivých a gravitačních - v odstředivě litém odlitku 

[2] 

 

 Odstředivá síla (ω2r) je výrazně vyšší než síla gravitační g, jejíž vliv na distribuci 

částic v odstředivě litém odlitku lze zanedbat. Ostředivá síla (ω2r) nahrazuje g ve Stokesově 

zákoně a rychlost νM je vyjádřena následující rovnicí [3]:  

 
( )

L

LMM
M
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h

wrr
n

18

22 -
=       [3] 

 kde dM je průměr kulovité částice, ρM hustota částice, ρL hustota tekutiny a ηL její 

dynamická viskozita. 

 Pozice r ovlivňuje pohyb každé jednotlivé kulovité částice za vzniku různých 

rychlostí. Pokud vM<0, protože  ρM<ρL, částice se bude pohybovat směrem k vnitřnímu 
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průměru odstředivě litého odlitku. Pokud vM>0, protože ρM>ρL, částice se bude pohybovat 

směrem k vnějšímu průměru odstředivě litého odlitku. [2]  

 Působením odstředivých sil při odlévání odlitku je tedy roztavený kov dosazován k 

vnitřnímu povrchu formy (kokily) a veškeré nežádoucí elementy (vměstky, struska, plyny 

apod.) jsou vytěsňovány směrem do dutiny odlitku a odstraněny při následném obrábění. 

 Předpokládá se, že odstředivě lité odlitky by měly oproti stacionárně litým nabídnout 

jemnější mikrostrukturu, větší čistotu a menší riziko vzniku staženin vzhledem k vyšším 

rychlostem ochlazování, směrové krystalizaci a odstředivým silám působícím na tekutý kov 

v průběhu lití do rotující formy a tudíž i lepší mechanické vlastnosti. Krystalizace kovu  

probíhá směrem od vnějšího průměru odlitku (stěny kokily) k průměru vnitřnímu. Na vnějším 

průměru vzniká vrstva jemných rovnoměrných krystalů a dále zrno roste sloupcovitě směrem 

k vnitřnímu průměru, viz obr. 1.3. [1]  

 

Obr. 1.3 – Typický sloupcovitý růst zrna [1]  
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2 TECHNOLOGIE ODSTŘEDIVÉHO LITÍ  

 V tomto odstavci je stručně v hlavních bodech popsán příklad technologie 

odstředivého lití provozované konkrétní slévárnou. 

      Provoz slévárny je vybaven licími stroji s horizontální a vertikální osou rotace, na 

kterých je možno vyrábět odlitky až do průměru 1100 mm. Maximální hmotnost odlitku je     

2000 kg. Kov je připravován na elektrických středofrekvenčních indukčních tavicích pecích o 

jmenovitých objemech kelímku 500 kg  (2 x), 1000 kg (1 x) 100 kg (1 x) a 40 kg (1x). Pro 

tepelné zpracování odlitků slouží tři elektrické odporové vozové žíhací pece o kapacitě 2500 a 

2x3000 kg. 

      Jako vsázkové suroviny jsou používány různé typy běžných či speciálních ocelí (např. 

oceli s nízkým obsahem uhlíku nebo manganu), předslitin kovů, téměř čistých kovů a 

dezoxidovadel o různé kusovosti.   

 

2.1 Tavení ocelí na odlitky 

 

Slévárny, ať už zahraniční nebo české, využívají různých tavících agregátů pro tavení 

oceli. Zejména slévárny, které potřebují rychle a efektivně natavit velké množství kovu, 

používají velkokapacitní elektrické obloukové pece, jež postupně nahradily zastaralé 

Siemens-Martinské pece. Převážná část oceli vyráběné v elektrických pecích se taví 

v obloukových pecích (90%). Menší slévárny ovšem využívají pro tavení ocelí, litin nebo 

barevných kovů častěji elektrické indukční pece. [4] 

 

2.1.1 Princip tavení v elektrických indukčních pecích.  

 

Podstatu všech indukčních pecí tvoří frekvenční transformátor. Hlavní částí 

transformátoru je primární cívka s velkým počtem závitů a železným jádrem z tenkých 

transformátorových plechů. Sekundární cívka s jedním závitem je tvořena roztaveným kovem. 

Primární cívka je napájena od zdroje generátoru. Kolem této cívky se vytváří magnetické 

pole, které indukuje ve vsázce (v sekundárním závitu) vířivé proudy o vysoké intenzitě, které 

procházejí po povrchu, a protože jsou různě orientovány, vzájemně se ruší, čímž dochází 

k vývinu velkého množství tepla. Primární cívka-induktor je tedy měděná cívka, zhotovená 

z trubky obdélníkového nebo oválného průřezu, která zajišťuje soustředění magnetických 

siločar v kovové vsázce. Do induktoru se přivádí proud a současně chladící voda. Zdrojem 
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proudu jsou generátory s různou frekvencí. Mezi výhody tavení na elektrických indukčních 

pecích patří zejména přímá přeměna elektrické energie v teplo v kovové vsázce, čímž je 

dosaženo vysoké účinnosti a malých tepelných ztrát. Pohyb lázně souvisící s indukčním 

přívodem elektrické energie způsobuje intenzivní promíchávání lázně a tudíž homogenizaci 

taveniny. Úprava základního chemického složení taveniny je prakticky neomezená. Je možno 

tavit i méně jakostní suroviny (ocelové plechy, volně sypané litinové třísky, ocelové špony 

atd.). Dochází k malému propalu prvků. [4] 

Podle hodnoty frekvence rozdělujeme indukční pece do tří základních skupin: 

· nízkofrekvenční (0,5-5,0 Hz) 

· středofrekvenční (500-8000 Hz) 

· vysokofrekvenční (300-800 kHz) 

 

 

Obr. 2.1 - Konstrukční uspořádání kelímkové indukční pece [5] 

1– kroužek spojený nakrátko, 2 – vodou chlazený prstenec, 3 – tavenina, 4 – ocelová kostra, 5 

– betonový prstenec, 6 – kopulovitá hladina taveniny, 7 – pohyb taveniny, 8 – kelímek, 9 – 

induktor,10 – svazek plechů 

 

Na obr. 2.1 je zjednodušené schéma kelímkové indukční pece, která se používá 

zejména pro tavení oceli. Na vnější straně keramického kelímku je vodou chlazený induktor, 

napájený ze zdroje střídavého proudu o frekvenci 50 až 1 000 Hz. V důsledku indukovaných 

vířivých proudů a elektromagnetických sil dochází uvnitř kelímku k intenzivnímu proudění 

materiálu, což se projevuje i kopulovitým vzedmutím horní hladiny. Pohyb taveniny zaručuje 

rovnoměrné promísení základní oceli s legovacími přísadami. [5] 
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2.1.2 Proces tavení v provozu slévárny 

 

Tavírna slévárny je vybavena středofrekvenčními elektrickými indukčními pecemi 

s kapacitou kelímku od hmotnosti 40kg po 1000kg. K tavení ocelí se používají zejména pece 

o kapacitě 500 a 1000 kg, tyto pece jsou vyzděny neutrální výduskou na bázi Al2O3 (80-85%) 

a MgO (20-15%) určenou pro tavení ocelí a jsou vybaveny difuzérem pro dmýchání argonu.  

Úprava chemického složení tavby se provádí po natavení vsázky na stanovenou 

teplotu a odebrání vzorku, který je analyzován pomocí laboratorního kvantometru. Na základě 

naměřených hodnot se provede dolegování nataveného kovu.  

 Tavič provádí dezoxidaci oceli podle předpisu pro daný odlitek. Po dezoxidaci a 

náběhu na požadovanou teplotu se provede odpich nataveného kovu do licí pánve.  

 

2.2 Licí pánve  
 

Licí pánve jsou zařízení určená k manipulaci s tekutým kovem. Pánve mohou být 

ruční pro manipulaci s malým množstvím tekutého kovu nebo závěsné pro použití jeřábu. 

Obecně se pánve dělí podle konstrukce na několik typů: hrncové, bubnové, zátkové, 

čajníkové, modifikační a ruční.  

Ve slévárně jsou používány hrncové licí pánve a odlévá se „přes hubičku“. Pánev je 

konstruována pro zavěšení na jeřáb. Sklápí se pomocí samosvorné převodovky (obr. 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 – hrncová licí pánev   Obr. 2.3 – výduska pánve 

 

 

Pánve jsou vyzděny ze šamotových cihel spojených šamotovou moučkou nebo 

vydusány speciální žáruvzdornou dusací hmotou (obr. 2.3).  
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2.3 Kokily pro horizontální odstředivé lití a licí žlábky 

 

Pro odstředivé lití mohou být používány dva typy forem – jednorázové formy a trvalé 

(permanentní) formy.  

Jednorázové formy mohou být vyrobeny z písku, keramiky nebo sádry za předpokladu 

použití nosné kokily jako formovacího rámu. Při vyjímání odlitku z této formy dochází k její 

destrukci. Pro odstředivé lití mají jednorázové formy omezené použití a využívají se pouze 

v opodstatněných případech (výroba 1 ks odlitku, požadavek na pomalé chladnutí kovu 

apod.). Nevýhodou použití jednorázových forem pro opakovanou výrobu je zejména 

ekonomická náročnost (vysoké náklady na přípravu formy), ale také kvalitativní parametry 

vyrobeného odlitku z důvodu pomalejšího chladnutí (mechanické vlastnosti) a možnosti 

uvolnění části formy během odlévání a zalití formovací hmoty do odlitku. 

Obvyklými materiály pro výrobu trvalých forem jsou ocel, měď nebo grafit. Litinové 

formy jsou nevhodné zejména z důvodu nízké odolnosti vůči opakovanému ohřevu a 

ochlazování, nemožnosti využití vodního chlazení a rizika vzniku prasklin díky zvýšené 

křehkosti. 

Ocelové formy jsou používány pro opakovanou výrobu větších množství odlitků a 

jsou prioritně doporučovány z hlediska zajištění bezpečnosti při provozování. 

Z materiálového hlediska je doporučována nízkouhlíková svařitelná ocel pro výrobu forem 

(max. 0,3% C) z důvodu vyšší odolnosti proti vzniku prasklin při opakovaném ohřevu a 

ochlazování. Pro výrobu menších forem je možno používat jako polotovar tyče válcované za 

tepla nebo bezešvé trubky. Pro výrobu větších forem se používají výkovky, tyče válcované za 

tepla nebo odstředivě lité silnostěnné odlitky. 

Optimální provozní teplota kokily by se měla pohybovat v rozmezí 150-260°C, 

neměla by přesáhnout cca 430°C. 

Životnosti kokil se obvykle pohybují v rozmezí 1000-3000 lití u menších odlitků, při 

použití forem z materiálů legovaných cca 2000-30000 lití. Příklad konstrukce kokily a 

kokilové vložky je uveden na obr. 2.4. 

 



 

9 

E 7E 7 E 4

l

l

Js

E 1 E -5E 2E 2

d
 

E 3 E 8E 8
E 6E 6

l

deformační podložkytermoizolační lepenka

  

 

 

Obr. 2.4 – Kokilová souprava 

E1 – nosná kokila 

E2 – kokilová vložka 

E3 – přední víko 

E4 – vložené víko 

E5 – distanční tyč 

E6 – zadní víko 

E7 – přední vložené víko 

E8 – zadní víko 

 

Měděné formy jsou někdy využívány z důvodu dobré tepelné vodivosti pro výrobu 

odlitků z barevných kovů, ale náklady na výrobu a problematické stanovení konstrukce těchto 

kokil omezuje jejich použitelnost.  

Grafitové formy se používají především pro výrobu odlitků z barevných kovů. 

Výhodou je snadné opracování materiálu a relativně také cena, nevýhodou je dostupnost 

materiálu, trvanlivost grafitové formy 1-100 lití a velké riziko poškození (zničení) při 

vytahování odlitku z kokily. Konstrukce těchto forem předpokládá využití nosné kovové 

kokily, do které je grafitová forma upevněna.  

Na vnitřní povrch kokilové vložky nebo kokily se po očištění a nahřátí na předepsanou 

teplotu nanáší termoizolační nástřik o předepsaném složení, kvalitě a tloušťce viz obr. 2.5. 

Chemické složení termoizolačních suspenzí je obvykle na bázi Al2O3.  
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Obr. 2.5 – provedení nástřiku 

 

Licí žlábek slouží k zajištění transportu tekutého kovu z pánve do rotující kokily. 

Účelem licího žlábku je tzv. neturbulentní dosazení tekutého kovu do kokily. Ve slévárně se 

používají přetlakové i podtlakové licí žlábky.  

 

Používá se licí žlábek s trubicí o požadované světlosti v mm s přímým výstupem kovu. 

Nádoba licího žlábku je vyzděna speciální hmotou na bázi Al2O3, licí trubka žárobetonem. 

Před použitím musí být žlábek vyhřátý do červeného žáru. Licí žlábek se upevní na nosič    

společně s krytem po pokynu taviče, že je tavba připravena k odpichu. Podle typu odlitku se 

žlábek zasune do kokily za přední víko do hloubky stanovené předpisem. Před litím je nutno 

licí žlábek předehřát na teplotu 150-180°C. 

Po kompletaci se licí souprava uloží na licí stroj a na stroji s tzv. “bezpečnostními 

rameny“ se tyto ramena aktivují. Po té dojde k usazení licího žlábku.  

2.4 Odlévání, chladnutí a stripování odlitku 

 

Po odpichu nataveného materiálu do pánve je v prostoru pod pecí stažena struska, 

případně je prováděno argonování. Po příjezdu pánve k licímu stroji se tento spustí. 

V technologickém předpisu jsou uvedeny otáčky, které by měly být nastaveny na licím stroji. 

Výše otáček je volena s ohledem na vlastnosti daného materiálu a dosažení požadovaného 

přetížení při odstředivém lití. Způsob odlévání (rychlost lití) je dán tloušťkou stěny odlitku a 

vlastnostmi odlévaného materiálu.  

 Po vlastním odlití tekutého kovu odlitek tuhne v rotující kokile při předepsaných 

otáčkách zpravidla nižších než při vlastním odlévání. V intervalech se sleduje pokles teploty 
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pomocí optického teploměru. Při poklesu teploty na teplotu uvedenou technologickým 

předpisem se stroj zastaví. Z kokily se odstraní víka. Kokila spolu s odlitkem se pomocí 

jeřábu z horizontální polohy uvede do vertikální polohy. Gravitační silou dojde k uvolnění 

odlitku. Některé licí stroje jsou vybaveny stripovacím zařízením, které odlitek z formy 

vytáhne v horizontální poloze. Případně u vertikálních licích strojů jsou pro vytažení odlitků 

používány speciální kleště.  

Po vystripování se u odlitků, kde je to vyžadováno, používá umístění pod termoizolační 

kryt, popř. do písku, čímž je dosaženo nižších rychlostí ochlazování u odlitků náchylných na 

vznik trhlin vlivem tepelných pnutí.  

 

2.5 Tepelné zpracování odlitků 

 

 Slévárna je vybavena třemi elektrickými odporovými vozovými žíhacími pecemi: 

 

-  ŽP 1 s max. nosností 2500kg a max. dosahovanou teplotou 1200°C 

-  ŽP2 a ŽP3 s max. nosností 3500kg a max. teplotou 1100°C 

 Teplota v peci je kontrolována systémem termoregulace s ovládacím panelem na peci 

a elektronickým ukládáním dat. Teplota je měřena pomocí termočlánků umístěných ve třech 

zónách – v přední části pece (u vrat), v zadní části pece a na pecním voze.  

 Režimy tepelného zpracování jsou voleny dle objednávky zákazníka (požadavků na 

dosahované mechanické hodnoty event. na mikrostrukturu) a vycházejí ze zkušeností, 

materiálových podkladů a laboratorních zkoušek.   

 Nejběžněji používané režimy tepelného zpracování: 

- žíhání na odstranění pnutí (litiny, oceli) 

- žíhání na měkko (nástrojové oceli) 

- zušlechťování (oceli určené k nitridaci) 

- normalizační žíhání (vysokolegované oceli) 

- homogenizační žíhání (vysokolegované oceli u těžkých odlitků) 

- rozpouštěcí žíhání (austenitické oceli)  
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 Volba parametrů režimů – tzn. rychlost ohřevu, teplota a doba výdrže na teplotě, 

rychlost ochlazování, kalící médium – probíhá v závislosti na tloušťce stěny a hmotnosti 

odlitku a v souladu s předpisem pro daný materiál a s výsledky zkoušek nebo dle zkušeností.  

 

2.6 Zkoušení odlitků 

 Na odlitcích jsou prováděny zkoušky zajištěné akreditovanou laboratoří dle požadavků 

zákazníka. Na odlitku po tepelném zpracování se měří tvrdost, jejíž hodnoty by měly 

odpovídat příslušnému předpisu. Vyhovující odlitek je uvolněn k dalším operacím – 

opracování, které je realizováno v kooperaci. Z odlitku dále mohou být odebrány vzorky pro 

destruktivní mechanické zkoušení. Na opracovaném odlitku se dle požadavků zákazníka 

provádí nedestruktivní zkoušení vnitřní celistvosti ultrazvukem a kapilární zkouška 

povrchové celistvosti odlitku.  

 

3 VÝROBA ODSTŘEDIVĚ LITÝCH VÁLCŮ Z OCELI A JEJICH TEPELNÉ 

ZPRACOVÁNÍ 

3.1 Požadavky na jakost oceli dle ČSN 42 2905  

 Jedná se o korozivzdornou chromovou ocel na odlitky se zvýšenou odolností proti 

korozi ve vodě, vlhké páře apod. vhodnou např. na části energetických zařízení do 425°C, 

lopatky vodních turbín, armatury atd. Ocel odolává zředěné kyselině dusičné a slabým 

organickým kyselinám. [6]    

 Chemické složení 

      V tabulce 3.1 jsou uvedeny minimální a maximální přípustné hodnoty chemického 

složení pro rozbor z tavby v hmotnostních procentech.  

Tab. 3.1 – chemické složení dle normy 422905 [6] 

422905 C Si Mn P
 

S P+S Cr Ni 

min       12,00  

max 0,15 0,70 0,70 0,04 0,04 0,07 14,00 1,00 
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 Mechanické vlastnosti 

      Mechanické vlastnosti stanovené normou pro stav tepelného zpracování 

normalizačním žíháním a popouštěním nebo homogenizačním žíháním jsou uvedeny v  

tabulce 3.2. 

Tab. 3.2 – mechanické vlastnosti dle normy 422905 [6] 

422905 422905.5 

Normalizačně žíhaný a 

popouštěný 

422905.9 

Homogenizačně žíhaný 

Re (N/mm
2
) min. 343 343 

Rm (N/mm
2
)  539 - 735 539 - 735 

A % min. 20 20 

Z % min. 40 40 

Tvrdost podle Brinella HB 160 - 220 160 - 220 

       

Norma dále uvádí doporučené teploty pro tepelné zpracování, viz tab. 3.3. 

 

Tab. 3.3 – tepelné zpracování dle normy 422905 [6] 

Doporučené teploty pro tepelné zpracování 

Způsob Teplota °C Chladnutí odlitku 

Homogenizační žíhání* 1000 - 1050 na vzduchu 

Normalizační žíhání 930 - 950 v peci, pak na vzduchu 

Popouštění 660 - 700 v peci, pak na vzduchu 

Žíhání ke snížení pnutí 640 - 680 v peci, pak  na vzduchu 

Teploty přeměn °C Ac1: 780 Ac3: 930 

*Homogenizační žíhání se doporučuje pro odlitky s tloušťkou stěny nad 70 mm nebo 

hmotností nad 500 kg.           

 Mikrostruktura materiálu není normou předepsána. [6]  
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3.2 Požadavky na jakost oceli GX12Cr12 dle normy ČSN EN 10283 

 V tab. 3.4 a 3.5 je uvedeno chemické složení a doporučené teploty pro tepelné 

zpracování předepsané normou GX12Cr12. [7]  

 

Tab. 3.4 – chemické složení dle normy GX12Cr12 [7] 

GX12Cr12 C Si Mn P
 

S Cr Mo Ni 

min      11,50   

max 0,15 1,00 1,00 0,035 0,025 13,50 0,50 1,00 

 

Tab. 3.5 – doporučené teploty tepelného zpracování dle GX12Cr12 [7] 

Doporučené teploty pro tepelné zpracování 

Způsob Teplota °C Chladnutí odlitku 

Kalení 950 - 1050 vzduch nebo kapalina 

Popouštění 650 - 750  

 

 Dále dle [13] se uvádí, že tepelné zpracování je možno provést žíháním při teplotách 

750 – 800°C s pomalým ochlazováním v peci, získaná mikrostruktura pak bude tvořena 

feritem, perlitem a karbidy. V případě zušlechťování, je doporučeno kalení do oleje nebo na 

vzduchu z teplot 1000 – 1050°C a popouštění při 650 – 750°C. Výsledkem je zákalná 

struktura. Pro kalení na vzduchu se doporučuje co nejrychlejší možné ochlazování.  

 

3.3 Technologický předpis pro výrobu odstředivě litých válců z oceli GX12Cr12 

 Cílové chemické složení kovu je uvedeno v tabulce 3.6. 

Tab. 3.6 – cílové chemické složení 

hm.% C Si Mn. P S Cr Mo Ni 

min.           11,5     

max. 0,15 1,00 1,00 0,035  0,025  13,5  0,50 1,00 
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 Odlitek je taven na elektrické indukční peci o kapacitě 1000 kg. Odlitky jsou vyráběny 

v různých rozměrech, předmětem této práce bude odlitek s následujícími rozměry a 

hmotností: 333 (vnější průměr) x 170 (vnitřní průměr) x1300 (délka) mm, 800 kg. 

 Po natavení kovu na teplotu 1630-1650°C se odebere vzorek pro předběžnou 

chemickou analýzu, na základě níž se upraví chemické složení. Po ohřevu na 1630-1650°C se 

5 minut před odpichem provede předběžná dezoxidace. Odpich se provede při teplotě 1700 až 

1710°C. Při odpichu se provede závěrečná dezoxidace v pánvi. U odlitků z oceli GX12Cr12 

se provádí argonování (v množství 10 l/min) v tavícím agregátu a to 10 minut před odpichem. 

Kontrola odpichové a licí teploty se provádí ponorným termočlánkem. Použitá pánev, která je 

vydusána speciálním neutrálním materiálem na bázi Al2O3, je před odpichem vyhřátá do 

bílého žáru. 5 min. od začátku dezoxidace by měl být proveden odpich.  

 Odlitek se lije do kokilové vložky o rozměrech cca 350x1320 mm. Na vnitřní povrch 

kokilové vložky se za rotace provede nanesení termoizolační suspenze. Po složení kokily se 

změří teplota infra teploměrem. Tato teplota před odléváním má být 110°C (místo dopadu 

kovu) až 180°C.  

 Používá se licí žlábek s trubicí Ø 30 mm s přímým výstupem kovu. Nádoba licího 

žlábku je vyzděna neutrální dusací hmotou, licí trubka žárobetonem. Žlábek se vyhřeje do 

červeného žáru. Licí žlábek se upevní na nosič společně s krytem po pokynu taviče, že je 

tavba připravena k odpichu.  

 Lití proběhne při teplotě 1555 až 1575°C. Nastavení otáček kokily je předmětem 

know-how slévárny. Odlitek tuhne v rotující kokile. Při poklesu teploty pod 1300°C se stroj 

zastaví, odstraní se víka a odlitek se vystripuje tím, že se kokila otočí do vertikální polohy. Po 

vystripování se odlitky zakrytují termoizolačním krytem na dobu min. 8 hodin.  

  Odlitek je dále tepelně zpracován následujícím režimem: 

                 -  ohřev 80°C/hodinu na 720°C 

                 -  prodleva 4 hodiny  

                 -  chladnutí v peci 4 – 6 hodin                   

                 -   po dosažení teploty pod 650°C se odlitky vyjmou z žíhací pece a chladnou 

volně na vzduchu 

           Po schladnutí odlitku se měří tvrdost přenosným přístrojem Equotip, která by se měla 

pohybovat v rozmezí 160 až 220 HB. Odlitek se dále opracovává na konečný rozměr dle 

objednávky zákazníka.  
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4 MARTENZITICKÉ KOROZIVZDORNÉ OCELI 

 

4.1 Rozdělení korozivzdorných ocelí 

 

 Korozivzdorné oceli se dají rozdělit podle chemického složení na oceli chromové, 

chrom-niklové, chrom-nikl-molybdenové. Podle obsahu chromu na oceli s chromem okolo 5 

% a s obsahem nad 10-12 % Cr. Další dělení je možné podle struktury daného typu oceli na 5 

skupin: 

-  Feritické  

-  Austenitické  

-  Austeniticko-feritické (duplexní)  

-  Martenzitické  

-  Disperzně zpevněné  

Nejvyšší odolnost proti korozi vykazují austenitické oceli legované na bázi Cr-Ni, které 

mají také nejpříznivější houževnatost, ale nižší pevnost, zatímco pro martenzitické 

korozivzdorné oceli je typická nejnižší korozní odolnost, vysoká pevnost a nízké parametry 

houževnatosti. Z ekonomického hlediska jsou martenzitické korozivzdorné oceli 

nejpříznivější, nejdražší jsou pak dispezně zpevněné antikorozní oceli.  

Hlavním legujícím prvkem v korozivzdorných ocelích je chrom. Korozní odolnost 

korozivzdorných ocelí je dána vznikem povrchového ochranného oxidického filmu (pasivační 

vrstvy) Cr2O3. Chrom je feritotvorný prvek, zpevňuje feritickou matrici a silně zvyšuje 

prokalitelnost ocelí. Podporuje odolnost ocelové matrice proti popouštění do teploty 150 až 

550°C – zpomaluje pokles tvrdosti, což umožňuje dosažení zvýšených pevnostních 

charakteristik. S uhlíkem chrom vytváří různé karbidické fáze, které budou dále popsány. 

[8],[9] 

 

 

4.2 Struktury a rovnovážné diagramy korozivzdorných ocelí 

 

 Korozivzdorné oceli umožňují vznik rozmanitých struktur a tedy i fyzikálních, 

mechanických a chemických vlastností. Jedním z hlavních důvodů je, že převládající prvek, 

železo, krystalizuje ve 3 modifikacích v teplotním rozmezí mezi 0 K a teplotou tavení: 

- 0 K až 910°C – železo α s kubickou prostorově centrovanou mřížkou 

- 910°C až 1400°C – železo γ s kubickou plošně centrovanou mřížkou 
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- 1400°C až 1538°C – železo δ s mřížkou kubickou prostorově centrovanou 

Další prvky jako nikl a zejména chrom, nebo prvky o malém obsahu, jako uhlík a dusík mají 

různý vliv na krystalografickou strukturu slitiny a na tvar jejího rovnovážného diagramu. 

Jejich znalost pak umožňuje stanovit podmínky tepelného zpracování dané slitiny.  

 Rovnovážné diagramy binárních slitin ukazují na existenci různých typů struktur, 

které mohou být někdy odlišné od struktur kovů tvořících složky slitiny. Jedná se o 

následující složky: 

- tuhé roztoky substituční (je zachována struktura základního kovu - rozpouštědla, 

některé atomy základního kovu jsou nahrazeny atomy přídavných prvků – rozpuštěné 

látky) 

- tuhé roztoky intersticiální  

- tuhé roztoky sekundární nebo intermediární – nemají strukturu rozpouštědla ani 

rozpouštěné látky - fáze σ  

- sloučeniny, které nemají kovový charakter a jejichž valenční elektrony nejsou 

společné všem atomům, převažuje u nich iontová nebo kovalentní vazba. Jedná se o 

oxidy, nitridy, karbidy. Mají strukturu odlišnou od struktury kovů. U ocelí jsou 

nejvýznamnější sloučeniny karbidy jako je karbid železa Fe3C, u korozivzdorných 

ocelí jsou to dále karbidy Cr23C6, Cr3C, Cr7C3, nitridy Fe4N a fáze σ, která odpovídá 

přibližně equiatomárnímu chemickému složení. V těchto sloučeninách se mohou 

prvky C a N vzájemně substituovat stejně jako prvky kovové. Takto mohou např. 

vzniknout karbonitridy jako Cr23(C, N)6 nebo komplexní karbidy jako (Cr, Fe)7C3 a 

(Cr, Fe)23C6. [8] 

 Znalost rovnovážných diagramů binárních slitin Fe-C, Fe-Ni a Fe-Cr a dále ternárních 

slitin Fe-Ni-C,  Fe-Cr-C a Fe-Cr-Ni umožňuje pochopit rozdělení korozivzdorných ocelí do 

jednotlivých tříd podle jejich korozní odolnosti. Tato práce se dále bude zabývat podrobněji 

pouze binárním diagramem Fe-Cr a ternárními diagramy Fe-Cr-C a Fe-Cr-Ni  
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4.2.1 Binární soustava Fe-Cr 

 

Obr. 4.1 - Binární diagram Fe-Cr [9] 

 

 Chrom s kubickou prostorově centrovanou mřížkou stejně jako železo α nebo δ 

podporuje tvorbu feritické struktury. Oblast existence austenitického tuhého roztoku γ 

s kubickou plošně centrovanou mříží je omezen obsahem přibližně 13% Cr (viz obr. 4.2). Na 

základě toho je možno slitiny Fe-Cr rozdělit do dvou tříd (za podmínky, že obsah C je 

nulový) 

 - 0% < Cr < 13% - tyto slitiny mohou být tepelně zpracovány ohřevem do oblasti δ, γ 

 nebo γ + α s následným zakalením, což vede ke vzniku nerovnovážných struktur 

 martenzitického charakteru 

 - 13% < Cr < 100% - tyto slitiny mají feritickou strukturu α v rozmezí okolní teploty 

 až po teplotu solidu. Čisté binární feritické slitiny Fe-Cr jsou velmi citlivé na 

 zhrubnutí zrna při dlouhém ohřevu za nejvyšších teplot v oblasti δ nebo α. Při složení 

 přibližně 50/50 (mezi 45 a 55% Cr) se může objevit fáze σ, jejíž kinetika vzniku je 

 příliš pomalá na to, aby se tato fáze mohla v průběhu tepelného zpracování o kratší 

 délce trvání objevit u slitin o obsahu nižším než 25-30% Cr. Tato fáze σ (o komplexní 

 kvadratické struktuře o 30 atomech v základní mříži) může precipitovat na hranicích 
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 feritických zrn α a způsobit zkřehnutí slitiny v případě vysokých obsahů chromu nebo 

 dlouho trvajícího popouštění. Část diagramu odpovídající existenci fáze σ je stále 

 předmětem diskuzí týkajících se přesných hranic určujících mechanismus 

 transformace fáze α ve fázi σ, mnozí autoři se kloní k hypotéze spinodálního rozpadu. 

 [9], [10] 

 

 

4.2.2 Ternární soustava Fe-Cr-C 

 

 Oblasti existence jednotlivých fází závisí na obsahu prvků. Na obr. 4.2 je schematicky 

znázorněna oblast γ u slitin Fe-Cr-C.  

 

Obr. 4.2 – Ternární soustava Fe-Cr-C [8] 
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Obr. 4.3 – Řezy soustavou Fe-Cr-C pro stoupající obsahy C [8] 

 

Uhlík jako austenitotvorný prvek rozšiřuje v oblasti teplot i koncentrací oblast 

existence austenitické fáze γ. Provedeme-li v rovině teplota - % Cr vertikální řezy rovnoběžné 

s touto plochou ohraničující oblast fáze γ pro stoupající obsahy C, můžeme konstatovat, že 

vertikální tečna ke křivce ohraničující oblast γ se posouvá k vyšším obsahům Cr, viz obr. 4.3. 

V důsledku toho se může binární slitina o 17% Cr, která je feritická v celém rozsahu teplot, 

stát austenitickou v rozsahu teplot T1 a T2 v případě přidání uhlíku v dostatečném množství. 

Tepelným zpracováním (austenitizací za teplot mezi T1 a T2 s následným zakalením) mohou 

pak být získány nerovnovážné struktury martenzitického typu. To je případ martenzitických 

korozivzdorných ocelí Fe-Cr-C o obsahu 17% Cr a 0,1 až 0,2 % C, jejichž výhodou jsou 

vysoké mechanické vlastnosti v porovnání s vlastnostmi feritických binárních slitin Fe-Cr o 

obsahu Cr% > 13%. [9], [10]  

 

4.2.3 Ternární soustava Fe-Cr-Ni 

 

 Nikl je austenitotvorný prvek a rozšiřuje s teplotou a koncentrací oblast austenitu u 

slitin Fe-Cr . Jeho vliv na rozšíření austenitické oblasti je však významně nižší než je tomu u 

uhlíku. Jeho vliv na strukturu martenzitických korozivzdorných ocelí bude popsán níže.   
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4.3 Martenzitické korozivzdorné oceli 

 

 Martenzitické oceli obsahují okolo 12 až 18 % Cr a do 1 % C. Legující prvky jako Ni, 

Mo, Si, Ti, V, Nb a další ovlivňují výsledné vlastnosti a aplikační možnosti daného typu oceli. 

Výhodou martenzitických ocelí je dobrá korozní odolnost ve spojení s vysokými 

mechanickými vlastnostmi, čehož je dosaženo získáním martenzitické struktury při dostatečně 

rychlém ochlazení austenitu.  

 Při dostatečně rychlém ochlazování austenitu dochází k bezdifuzní přeměně, kdy se 

kubická plošně centrovaná mříž mění na kubickou prostorově centrovanou a kdy uhlík nemá 

čas difundovat a zůstává uvězněn uvnitř mříže a vzniká tak nerovnovážná martenzitická 

struktura. Transformace je homogenní a probíhá u určitého objemu kovu koordinovaným 

přesunem velkého počtu atomů původního austenitu na vzdálenost menší než je meziatomová 

vzdálenost v mříži. Posun probíhá smykovým mechanismem za současného zvětšení objemu, 

které způsobuje tlaková napětí vedoucí ke stabilizaci austenitu, který ve struktuře zůstává jako 

zbytkový. Transformace závisí na teplotě a ne na čase, začíná s teplotou Ms a končí při teplotě 

Mf.  

 Předpokladem ke vzniku martenzitické korozivzdorné oceli je dostatečný obsah Cr 

(větší než 11%) k zajištění korozivzdornosti a výskyt oblasti teplot, při nichž dojde 

k austenitizaci oceli. Oblast výskytu austenitu závisí na obsahu legujících prvků. S rostoucím 

obsahem uhlíku dochází k rozšiřování oblasti austenitu a směsné oblasti austenitu a feritu. 

Množství uhlíku ovlivňuje také precipitaci komplexních karbidů (Fe, Cr)3C, (Cr, Fe)7C3 a (Cr, 

Fe) 23C6, viz obr. 4.4. [8], [9]  
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Obr. 4.4 – Srovnání diagramů Fe-Cr pro různé obsahy C [8] 

 

S rostoucím obsahem Cr dochází k zúžení oblasti austenitu. Naopak s rostoucím 

obsahem Ni dochází k rozšíření oblasti austenitu, což umožňuje získat martenzitickou 

korozivzdornou ocel při nízkém obsahu uhlíku. [8], [9], [10]  

 Ve struktuře martenzitických korozivzdorných ocelí se může v závislosti na 

chemickém složení vyskytovat po zakalení delta ferit. Jeho výskyt není žádoucí, jelikož 

zhoršuje mechanické vlastnosti oceli. Schaefflerův diagram na obr. 4.5 shrnuje vliv 

jednotlivých prvků na výskyt δ feritu v oceli dle výpočtu Ni a Cr ekvivalentů [4]: 

Niekv = %Ni + 0,5.%Mn + 30.%N + 30.%C 

Crekv = %Cr + %Mo + 1,5.%Si + 0,5.%Nb  

 

Obr. 4.5 – Vliv Crekv a Niekv na fázové složení korozivzdorných ocelí dle Schaefflera [4] 
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 Martenzitické oceli s obsahem niklu do 1% mají při pokojové teplotě strukturu 

tvořenou nejen základní martenzitickou fází, ale obsahují zpravidla také do 10% δ feritu. Ze 

Schaefflerova diagramu vyplývá, že ocel musí obsahovat také prvky rozšiřující oblast 

austenitu, tj. zejména uhlík a nikl. Dolní hranice obsahu uhlíku je omezena u ocelí bez přísady 

niklu podílem feritu ve struktuře, neboť snižováním jeho obsahu dochází k růstu podílu feritu. 

Maximální přípustný obsah feritu v těchto ocelích je 20%. [4] 

 Martenzitické korozivzdorné oceli s vyšším obsahem uhlíku mohou mít tendenci 

k chemickým segregacím v průběhu tuhnutí, které vedou k precipitaci karbidů typu M7C3 

nebo M23C6 ve formě globulární nebo jemného eutektika. [4], [15] 

 Tepelné zpracování martenzitických korozivzdorných ocelí spočívá v kalení a 

popouštění, v zakaleném stavu jsou tyto oceli také korozně odolné. Martenzitické 

korozivzdorné oceli jsou dobře kalitelné a k martenzitické transformaci nedochází pouze při 

velmi pomalých rychlostech ochlazování. Teplotu Ms snižují především C, Mn, Mo, Ni, Cr, 

ale obecně všechny prvky kromě Co. Teplota AC1 počátku austenitické přeměny při ohřevu je 

významná vzhledem ke stanovení maximální přípustné teploty popouštění. [4], [8], [15], [18]  

 Významným prvkem z hlediska potlačení perlitické transformace a snížení obsahu 

feritu δ je nikl, který zároveň nesnižuje příliš teplotu Ms, ale mohl by vést k omezením 

týkajícím se popouštěcí teploty, proto některé jakosti s přísadou Ni obsahují navíc prvky 

zvyšující teplotu AC1 (Mo, V…). 

 Mezi hlavní parametry ovlivňující strukturu a tvrdost po zakalení patří teplota a délka 

austenitizace a rychlost ochlazování. Teplota austenitizace se pohybuje mezi 950 – 1100 °C. 

Vliv teploty austenitizace na výslednou tvrdost prochází obvykle maximem okolo 1000°C – 

1100°C. Při nižších teplotách nedojde k celkovému rozpuštění karbidů, což omezí obsah 

uhlíku v austenitu a tudíž i v martenzitu po zakalení. S rostoucí rychlostí ohřevu na 

austenitizační teplotu roste také teplota nutná k úplnému rozpuštění karbidů. Naopak při 

vyšších teplotách může dojít k poklesu tvrdosti z důvodu přítomnosti δ feritu, který vznikne 

v souvislosti s chemickým složením nebo z důvodu výskytu zbytkového austenitu u ocelí 

s vyšším obsahem uhlíku. Při pomalých rychlostech ochlazování (vzduch) a vyšší teplotě 

austenitizace zůstává ve struktuře větší podíl zbytkového austenitu, který způsobuje nižší 

tvrdost. [10], [17] 

 Vliv teploty popouštění na mechanické vlastnosti oceli s obsahem 13% Cr je 

ilustrován na obrázku 4.6.  



 

24 

 

 

Obr. 4.6 – Vliv teploty popouštění na mechanické vlastnosti oceli o obsahu 13 % Cr [9] 

 

 Při popouštění na teploty 300 - 350°C dochází k mírnému poklesu tvrdosti, který může 

souviset se zvýšením množství precipitátů cementitu, přičemž dochází o ochuzení tuhého 

roztoku o uhlík. Okolo 400 - 450°C dochází k nárůstu tvrdosti v souvislosti se vznikem fází 

M2X a precipitátů typu M7C3. K této precipitaci dojde samostatnou nukleací nebo 

transformací M3C na M7C3. Fáze M2C v ocelích s obsahem 12-17% Cr bude s největší 

pravděpodobností na bázi Cr2C, v případě přítomnosti dalších legujících prvků jako Mo, V, N 

se tato fáze M2C stává stabilnější než M7C3 a je zodpovědná za hlavní příspěvek sekundárního 

vytvrzení. Od 500°C se začínají tvořit hrubé karbidy typu M23C6 na hranicích zrn a rostou na 

úkor jemnějších karbidů M7C3, které hrubnou, což způsobuje pokles tvrdosti na popouštěcí 

křivce. Spolu s obsahem uhlíku a dusíku roste výsledná tvrdost, na čemž se podílí vytvrzení 

martenzitu v tuhém roztoku a sekundární vytvrzení zvýšením počtu jemných precipitátů. 

Molybden a vanad stabilizují precipitát M2X, jedná se o (Cr, Mo, V)2(C, N), a dochází tím 

k sekundárnímu vytvrzení. Podobný efekt ale s nižší intenzitou má wolfram. Nikl mírně 

zvyšuje tvrdost martenzitu jednak tvorbou tuhého roztoku a jednak snížením teploty Ms 

zmírňuje jev „samopopouštění“, ke kterému může dojít při chladnutí. Nikl zřejmě vede také 

k mírnému zvýraznění sekundárního vytvrzení, které souvisí s poklesem rozpustnosti uhlíku 

v matrici, což vede k zesílení sekundární precipitace. Mangan má podobný efekt jako nikl. 

Měď zvyšuje sekundární tvrdost. Kobalt zvyšuje tvrdost martenzitu přes tuhý roztok. [8], [9], 

[14]  

 Výše popouštěcí teploty má vliv na výsledné mechanické vlastnosti. S teplotou 

popouštění klesají hodnoty meze pevnosti, meze kluzu a roste tažnost, zatímco vrubová 
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houževnatost mírně stoupne okolo teploty 250°C, následně klesá až do teplot okolo 450°C a 

od 500°C roste. Nepříznivý vliv na hodnotu vrubové houževnatosti má obsah uhlíku, zatímco 

Mo a W tuto hodnotu zvyšují. Oblasti popouštěcích teplot okolo 400 – 500°C jsou nevhodné, 

dochází při nich k sekundárnímu vytvrzení a důsledkem je vysoká pevnost a mez kluzu spolu 

s nízkou houževnatostí. Provádí se tedy obvykle dva druhy popouštění – nízkoteplotní 

popouštění na odstranění pnutí při zachování vysoké pevnosti i houževnatosti za teplot 200-

300°C a vysokoteplotní popouštění při teplotách mezi 550°C a AC1 vedoucí k lepším 

hodnotám vrubové houževnatosti.  

 Z hlediska korozní odolnosti je nejvhodnější zakalená a popuštěná (při teplotách 600 – 

670°C) martenzitická strukutura. Při popouštění na vyšší teploty dochází k precipitaci karbidů 

chromu, čímž se okolní mříž ochuzuje o chrom a jeho obsah pro vytvoření pasivační vrstvy se 

stává nedostatečným. [16] 

 Další možností tepelného zpracování je žíhání na měkko s výdrží za teplot nad AC1 a 

pomalým ochlazováním (15 až 20°C/h) až do teploty 600°C a následným ochlazením na 

vzduchu. Toto tepelné zpracování vede ke sferoidizaci karbidů a k maximálnímu poklesu 

tvrdosti. [8]   
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

5.1 Popis stávajícího stavu vlastností odlitků z oceli GX12Cr12 

 

 Odlitky z oceli GX12Cr12 jsou zavedeným výrobkem slévárny. Odlitky jsou vyráběny 

v různých rozměrech vnějších a vnitřních průměrů i délek. Tato práce se bude zabývat pouze 

rozměrem: vnější průměr 343 mm, vnitřní průměr 140 mm, délka 1295 mm (jedná se o 

rozměry odlitku).  

 U daného odlitku byla ve stanoveném období zjištěna nehomogenita naměřených 

tvrdostí v rámci žíhacích dávek jako i jednotlivých kusů (hodnoty jsou měřeny vždy 

v několika místech na odlitku), zároveň se zvýšil počet kusů, které nevyhověly požadovaným 

mechanickým hodnotám (tvrdost) a musely být opakovaně tepelně zpracovány. Také byl 

zaznamenán nárůst reklamací u odlitků, kde byla zákazníkem po dalších výrobních operacích 

naměřena nevyhovující tvrdost (hodnoty nižší než stanovuje předpis). Opakovaná tepelná 

zpracování sebou nesou vyšší náklady a zákaznické reklamace mají nepříznivý dopad na 

hodnocení slévárny jako dodavatele a to byl důvod k přehodnocení parametrů výroby odlitku 

– zejména stávajícího tepelného zpracování a eventuálně cílového chemického složení. 

V grafu na obr. 5.1 jsou uvedeny statistické údaje k naměřeným hodnotám tvrdostí za 1. - 12. 

měsíc roku 2012. Z 355 naměřených hodnot tvrdostí byl vytvořen histogram. Největší četnost 

naměřených hodnot byla zaznamenána okolo horní hranice předepsané tvrdosti pro daný 

materiál, tzn. okolo hodnoty 200 – 220 HB. Byl zjištěn velký rozdíl mezi minimální a 

maximální naměřenou hodnotou, který činí 255 HB, střední hodnota naměřených tvrdostí pak 

198 HB, 25% naměřených hodnot se pohybuje mimo předepsané meze. Z tohoto důvodu bylo 

provedeno u nevyhovujících kusů opakované žíhání.  
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Histogram tvrdostí
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Obr. 5.1 – Histogram naměřených hodnot tvrdostí  

 

 V následující části práce bude nejprve popsán stav stávajícího tepelného zpracování a 

dále uvedeny dvě varianty nového tepelného zpracování, kterým by se mělo dosáhnout větší 

homogenity výsledků u naměřených tvrdostí a snížení procenta odlitků s nevyhovujícími 

mechanickými hodnotami. Dále budou na laboratorně tepelně zpracovaných vzorcích 

provedeny zkoušky pevnosti v tahu a zkoušky tvrdosti za účelem stanovení závislosti 

mechanických hodnot na popouštěcí teplotě. 

 Veškeré vzorky pro metalografické zkoušení byly připraveny broušením a leštěním 

v řezu kolmém vzhledem k ose odlitku ve třech místech (vnitřní povrch, střed a vnější povrch 

odlitku). Mikrostruktura byla vyvolána chemicky v leptadle Villela-Bain. Zkoušení bylo 

provedeno na mikroskopu Olympus GX51 (zvětšení 100x – 1000x).  

K vyvolání makrostruktury byly části odlitku po přípravě na dílně (magnetka) 

vybroušeny a následně byla vyvolána makrostruktura pomocí leptadla Adler – Matting.  

Mikrotvrdost HV 0,05 byla zkoušena dle ČSN EN ISO 6507 – 1. Zkoušení bylo 

provedeno na mikroskopu Neophot 32.  

Analýza chemického složení byla provedena na spektrometru Q4 Tasman.  
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 Měření tvrdosti přenosnými dynamickými tvrdoměry (systém Leeb) Proceq, model 

EQUOTIP a EQUOTIP 3, typ měřící sondy D bylo provedeno v souladu s ASTM A 956 při 

teplotě 10°C – 35°C.  

 

5.1.1 Tepelné zpracování 

 

 Parametry stávajícího režimu byly popsány v odstavci 3.3. Jak bylo v této části 

zmíněno, odlitky chladnou ve vertikální poloze pod krytem. Kryt je vyroben z plechu a je 

vybaven na vnitřním průměru 100 mm izolací z minerální vlny.   

 

 

Obr. 5.2 – Měření teplot na zakrytovaném odlitku 

 

 Pro úplnost údajů o tepelném zpracování bylo provedeno opakovaně měření teplot na 

odlitku umístěném pod krytem (viz fotografie na obr. 5.2). Toto měření bylo provedeno 

pomocí termočlánků umístěných ve 3 místech dotýkajících se odlitku ve střední části na 

vnitřním průměru, na vnějším průměru v horní části odlitku a cca 300 mm od země na spodní 

části odlitku. Zaznamenané teploty a časy jsou uvedeny v grafu na obr. 5.3. 
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Obr. 5.3 - průběh teplot při chladnutí odlitku pod krytem 

Zóna I – uvnitř odlitku 

Zóna II – vnější povrch odlitku horní polovina 

Zóna III – vnější povrch odlitku spodní polovina 

 

 Z uvedeného grafu je patrné, že odlitek po vystripování setrvává až 6 hodin v oblasti 

teplot mezi 800°C – 600°C. Velký vliv na tyto teploty má samozřejmě hodnota teploty odlitku 

při stripování a čas mezi vystripováním a zakrytováním odlitku. Dle naměřených teplot 

odlitek chladne rychlostí přibližně 60-40°C/hod, přičemž se jeho rychlost ochlazování 

s časem mírně zpomaluje. 

 U odlitku s pořadovým číslem 1 bylo provedeno stanovení mikrostruktury a obsahu O 

a N v odlitku: 

 1) po odlití a vychladnutí pod izolačním krytem 

 2) po tepelném zpracování dle odst. 3.3. 
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5.1.2 Technologické parametry odlitku č. 1 

 

- chemické složení (analýza z licí pánve) v hm. % je uvedeno v tabulce 5.1 

  

 

 Tab. 5.1 – chemické složení odlitku č. 1 

C Si Mn P S Cr Mo Ni N* 

0,125 0,357 0,49 0,029 0,011 12,151 <0,005 0,082 0,0543 

Cu Al Co Nb Ti V W O*   

0,03 0,009 0,015 0,005 0,002 0,02 <0,020 0,0134   

 * obsahy kyslíku a dusíku byly stanoveny z odlitku 

 

- teplota odpichu: 1714°C 

- teplota lití: 1564°C 

- teplota odlitku těsně po vystripování: 945°C 

- délka zakrytování: 24 h 

- záznam teplot ze žíhací pece: obr. 5.4 

 

 

Obr. 5.4 - Záznam teplot ze žíhací pece  - žíhání odlitku č. 1 a 2 
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5.1.3 Mikrostruktura odlitku č. 1 po odlití a vyjmutí z izolačního krytu  

 

 Mikrostruktura odlitku je výrazně nehomogenní, bainitická, tvořená dvěma různými 

oblastmi, u vnitřního povrchu je tvořena v základu bainitickými bloky a lokálně se 

objevujícími oblastmi na bázi perlitu. 

 Středová oblast a oblast u vnějšího povrchu odlitku je tvořena v základu bainitickými 

bloky, po hranicích těchto bloků jsou perlitické oblasti nasycené chromem v hustějším 

uspořádání oproti vnitřnímu povrchu. Fotografie mikrostruktury odlitku je uvedena na obr. 

5.5a, 5.5b a 5.6a, 5.6b. Ve středové oblasti a u vnitřního povrchu byl zjištěn výskyt feritu, viz 

obr. 5.7 a 5.8 výrazně ohraničeného chromem, což bylo potvrzeno energiově disperzní 

analýzou (EDX), viz tabulka 5.2. 

 

Obr. 5.5a - Mikrostruktura odlitku č. 1       Obr. 5.5b - Mikrostruktura odlitku č. 1 - detail 
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Obr. 5.6a - Mikrostruktura odlitku č. 1                Obr. 5.6b- Mikrostruktura odlitku č. 1 - detail  

  

Tab. 5.2 – EDX analýza feritické složky (hm.%)  
Chem. prvek Mn Si Cr Fe a ostatní prvky Obr. 

plocha - 1 0,7 0,5 15,4 zbytek 
5.7 

plocha - 2 0,2 0,5 18,7 zbytek 

bod - 3 N.D. 0,3 50,0 zbytek 
5.8 

bod - 4 0,2 0,3 42,3 zbytek 

N.D. ... nedetekováno 

 

 
Obr. 5.7 - analyzována plocha 1, 2 
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Obr. 5.8 - analyzován bod 3, 4 

 

 U těchto charakteristických složek mikrostruktury byla změřena mikrotvrdost HV 0,03 

a bylo potvrzeno, že středová oblast fáze vykazuje nižší hodnoty tvrdosti oproti bainitickému 

základu a nejrozsáhlejší výskyt této feritické fáze je ve středové oblasti odlitku. U 

jednotlivých řezů (vnější povrch, střed, vnitřní povrch) byl v bainitickém základu proveden 

procentuální odhad výskytu feritické složky v dané ploše výřezu odlitku. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 5.3. 

 

Tab. 5.3 - Plošná analýza feritické složky   

vzorek oblast měření 
měřená plocha 

[mm
2
] 

procentuální odhad 
[%] 

Odlitek č. 1 

vnější povrch 220 < 10 

středová oblast 325 < 15 

vnitřní povrch 260 < 10 
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5.1.4 Mikrostruktura a tvrdost odlitku č. 1 po TZ 

 

 Mikrostruktura odlitku č. 1 je výrazně nehomogenní, tvořena v základu bainitickými 

bloky a fázemi různého charakteru s rozdílnými hmotnostními procenty chromu viz obr. 5.9 a 

5.10. 

 

Obr. 5.9 -  Mikrostruktura odl. č. 1 po TZ           Obr. 5.10 – Odlitek č. 1 po TZ - detail 

 

U jednotlivých řezů (vnější povrch, střed, vnitřní povrch) byl v bainitickém základu 

proveden procentuální odhad výskytu feritické složky v dané ploše výřezu odlitku. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 5.4. 

 

Tab. 5.4 - Plošná analýza feritické složky   

vzorek oblast měření 
měřená plocha 

[mm
2
] 

procentuální odhad 
[%] 

Odlitek č. 1 

vnější povrch 300 < 2 

středová oblast 325 < 2 

vnitřní povrch 290 < 2 

  

U daného odlitku byla po vyžíhání výše uvedeným režimem naměřena tvrdost 189 a 

210 HB (hodnoty z konců odlitku).  
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5.2 Varianty tepelného zpracování 

 

 Byly zvoleny 2 varianty tepelného zpracování u následujících odlitků: 

 1) Režim 1 - odlitek č. 2  

 2) Režim 2 - odlitek č. 3  

 

5.2.1 Režim 1 

 

 Vzhledem k vysoké nehomogenitě mikrostruktury nebyl odlitek č. 2 po vystripování 

zakrytován izolačním krytem a chladl volně na vzduchu. Po schladnutí byl odebrán vzorek 

pro metalografické zkoušení. Odlitek č. 2 byl následně tepelně zpracován dle odst. 3.3 a po 

tepelném zpracování byl opět odebrán vzorek pro metalografické zkoušení. 

 

5.2.1.1 Technologické parametry odlitku č. 2 

 

- chemické složení (analýza z licí pánve) v hm. % je uvedeno v tabulce 5.5 

 

 Tab. 5.5 – chemické složení odlitku č. 2 

C Si Mn P S Cr Mo Ni N* 

0,121 0,314 0,473 0,024 0,009 12,281 <0,005 0,08 0,0489 

Cu Al Co Nb Ti V W O*  

0,03 0,015 0,015 0,009 0,002 0,02 <0,020 0,0141  

 * obsahy kyslíku a dusíku byly stanoveny z odlitku 

 

- teplota odpichu: 1720°C 

- teplota lití: 1571°C 

- teplota odlitku těsně po vystripování: 948°C 

- délka zakrytování: 0 h 

- záznam teplot ze žíhací pece: viz obr. 5.11 
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Obr. 5.11 – Záznam teplot ze žíhací pece – odlitek č. 2 

 

5.2.1.2 Mikrostruktura odlitku č. 2 po odlití bez krytování 

 

 Mikrostruktura odlitku č. 2 je nehomogenní, tvořená v základu bainitickými bloky a 

feritickou složkou. Nejrozsáhlejší výskyt feritické fáze je ve středové oblasti odlitku. 

Fotografie mikrostruktury je na obr. 5.12 a 5.13.  

 

 

Obr. 5.12 - Mikrostruktura odlitku č. 2                Obr. 5.13 - Mikrostruktura odl. č. 2 – detail  
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U jednotlivých řezů (vnější povrch, střed, vnitřní povrch) byl v bainitickém základu 

proveden procentuální odhad výskytu feritické složky v dané ploše výřezu odlitku. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 5.6. 

 

Tab. 5.6 - Plošná analýza feritické složky   

vzorek oblast měření 
měřená plocha 

[mm
2
] 

procentuální odhad 
[%] 

Odlitek č. 2 

vnější povrch 220 < 1 

středová oblast 255 < 10 

vnitřní povrch 255 < 1 

 

 

5.2.1.3 Makrostruktura, mikrostruktura a tvrdost odlitku č. 2 po TZ 

 

Makrostruktura odlitku je v celé ploše tvořena směrovou krystalizací, která je 

orientována od vnějšího k vnitřnímu povrchu. V oblasti vnitřního povrchu se vyskytuje 

kruhová nehomogenita do maximální vzdálenosti 21 mm od vnitřního okraje, viz obr. 5.14. 

 

  

Obr. 5.14 – makrostruktura odlitku č. 2 po tepelném zpracování 

 

Mikrostruktura odlitku č. 2 je na vnitřním a vnějším povrchu homogenní, tvořená 

bainitickými bloky. Mikrostruktura ve středu odlitku je nehomogenní, tvořená v základu 
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bainitickými bloky a feritickou složkou, která je obohacena chromem a na hranicích této fáze 

se ojediněle vyskytují úzké útvary s vyšším hmotnostním procentem chromu. Fotografie 

mikrostruktury je uvedena na obr. 5.15 a 5.16. 

 

 

Obr. 5.15 – Odlitek č. 2 po TZ                     Obr. 5.16 – Odlitek č. 2 po TZ, detail  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.17 – feritická fáze           Obr. 5.18 – feritická fáze 

 

 Energiově disperzní analýzou na řádkovacím elektronovém mikroskopu byl 

analyzován vzorek s feritickou fází z odlitku č. 2 viz fotografie na obr. 5.16 a 5.17. Výsledky 

analýz jsou uvedeny v tabulce 5.7.  
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Tab. 5.7 -  EDX analýza  (v hmotnostních %)  

Chem. prvek Mn Si Cr Fe 

Obr. 5.15 N.D. 0,5 16,9 81,2 

Obr. 5.16 N.D. 0,7 17,8 79,9 

 

U jednotlivých řezů (vnější povrch, střed, vnitřní povrch) byl v bainitickém základu 

proveden procentuální odhad výskytu feritické složky v dané ploše výřezu odlitku. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 5.8.  

 

Tab. 5.8 - Plošná analýza feritické složky   

vzorek oblast měření 
měřená plocha 

[mm
2
] 

procentuální odhad 
[%] 

Odlitek č. 2 

vnější povrch 250 < 0,5 

středová oblast 300 < 2* 

vnitřní povrch 260 < 0,5 

*odlišný vzhled oproti vnějšímu a vnitřnímu povrchu 

  

U daného odlitku byla po vyžíhání výše uvedeným režimem naměřena tvrdost 231 a 

234 HB (hodnoty z konců odlitku).  

 

5.2.2 Režim 2 

 

 Odlitek č. 3 po odlití a vystripování chladl volně na vzduchu. Následně byl tepelně 

zpracován následujícím režimem: 

 

 - ohřev 70°C/h na teplotu 980°C  

 - výdrž 4 h 

 - ochlazování na vzduchu 

 - ohřev 70°C/h na teplotu 700°C 

 -  výdrž 6 h  

 - ochlazování na vzduchu 
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5.2.2.1 Technologické parametry odlitku č. 3 

 

- chemické složení (analýza z licí pánve) v hm. % je uvedeno v tabulce 5.9 

 Tab. 5.9 – chemické složení odlitku č. 3 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

0,133 0,320 0,514 0,011 0,01 11,819 0,011 0,135 

Cu Al Co Nb Ti V W   

0,038 0,013 0,014 <0,001 0,002 0,019 0,025   

 

- teplota odpichu: 1710°C 

- teplota lití: 1567°C 

- teplota odlitku těsně po vystripování: 842°C 

- délka zakrytování: 0 h 

- záznam teplot ze žíhací pece: viz obr. 5.19 a 5.20 

 

Obr. 5.19 – záznam teplot ze žíhací pece (kalení - odlitek č. 3) 
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Obr. 5.20 – záznam teplot ze žíhací pece (popouštění – odlitek č. 3) 

 

5.2.2.2 Makrostruktura, mikrostruktura a tvrdost odlitku č. 3  

 

 Makrostruktura a mikrostruktura odlitku č. 3 je uvedena na obr. 5.21, 5.22 a 5.23. 

 

 

Obr. 5.21 – makrostruktura odlitku č. 3 
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Obr. 5.22 – mikrostruktura odl. č. 3         Obr. 5.23 – mikrostruktura odl. č. 3 - detail 

 

Makrostruktura odlitku je v celé ploše homogenní, pouze ve vzdálenosti 35 mm od 

vnějšího okraje se vyskytuje po celém obvodu odlitku úzká kruhová vycezenina.  

Mikrostruktura odlitku je litá, homogenní, tvořena bloky bainitu viz obr. 5.21 a 5.22. 

U jednotlivých řezů (vnější povrch, střed, vnitřní povrch) byl v bainitickém základu proveden 

procentuální odhad výskytu feritické složky v dané ploše výřezu odlitku. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 5.10.  

 

Tab. 5.10 - Plošná analýza feritické složky 

vzorek oblast měření 
měřená plocha 

[mm
2
] 

procentuální odhad 

[%] 

Odlitek č. 3 

vnější povrch 288 - 

středová oblast 360 - 

vnitřní povrch 225 - 

 

 U daného odlitku byla po vyžíhání výše uvedeným režimem naměřena tvrdost 191 a 

202 HB (hodnoty z konců odlitku).  
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5.3 Vliv popouštěcí teploty na mechanické vlastnosti materiálu odlitku  
 

 Pro ověření pevnostních charakteristik materiálu a jejich závislosti na popouštěcí 

teplotě byly odebrány vzorky o rozměrech 15x15x15 mm (kostky) z odlitku válce o 

chemickém složení uvedeném v tabulce 5.11, bylo provedeno jejich tepelné zpracování dle 

tab. 5.12 a následně zkoušky mechanických vlastností. Výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny 

v tabulce 5.12 a vyneseny do grafů závislosti na popouštěcí teplotě na obr. 5.24 – 5.28.  

 Vzorky trhacích tyčí normalizovaného rozměru o průměru 6,0 mm se závitovými 

hlavami byly zhotoveny třískovým obráběním, orientace odběru vzorků pro tahové zkoušky 

byla radiální k ose válce. Analýza chemického složení byla prováděna na přístroji Spektrumat 

GDS 750A, tepelné zpracování vzorkového materiálu bylo v laboratorní muflové peci typu 

LM 212.11 s maximální provozní teplotou 1200°C. Tvrdost vzorků byla měřena na 

univerzálním tvrdoměru WPM metodou dle Vickerse při použité zátěžné síle 294,4 N. 

Zkoušky mechanických vlastností byly provedeny na elektronicky řízeném zkušebním 

zařízení TIRA-test 2 300 s cílovým rozsahem zátěžné síly 100 kN a pohybem příčníku 2 

mm/min.  

 

Tab. 5.11 – chemické složení odlitku pro mechanické zkoušky v hm. % 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

0,14 0,41 0,32 0,018 0,011 12,47 0,011 0,40 
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Tab. 5.12 – Přehled laboratorních režimů tepelného zpracování a mechanických vlastností  

Označení 

vzorků 

Režimy tepelného zpracování Rp0,2 Rm A5 Z HV 30 HB* 

kostky trhací 

tyče 

[MPa] [MPa] [%] [%] 1 2 3 průměr průměr 

litý stav po vyjmutí z kokily chlazeno na vzduchu  1014 0,8 0,6 515 531 539 528 497 

1 žíháno: 720°C/4h/vzduch 534 684 12,0 34,4 234 232 231 232 221 

2 2 kaleno: 950°C/30min/olej 1219 1455 2,7 1,3 449 446 441 445 420 

3 3 kaleno: 950°C/30min/vzduch 1183 1456 4,9 1,3 451 444 432 442 417 

4 4 kaleno: 1000°C/60min/olej 1317 1636 8,4 16,6 478 467 473 473 446 

5 5 kaleno: 1000°C/60min/vzduch 1246 1616 9,7 29,7 505 502 499 502 473 

6 6 970°C/45min/vzduch+640°C/120min/vzduch 648 788 16,5 51,7 255 251 253 253 241 

7 7 970°C/45min/vzduch+670°C/120min/vzduch 605 752 15,1 46,0 241 240 242 241 229 

8 8 970°C/45min/vzduch+700°C/120min/vzduch 556 693 19,8 54,8 225 221 225 224 213 

9 9 970°C/45min/vzduch+725°C/120min/vzduch 527 687 18,8 63,0 222 217 224 221 211 

10 10 970°C/45min/vzduch+750°C/120min/vzduch 479 659 22,2 57,7 213 210 207 210 200 

11  970°C/45min/vzduch     466 469 464 466 440 

 

*orientační převod dle [11]
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Obr. 5.24 – závislost meze kluzu na teplotě    Obr. 5.25 – závislost meze pevnosti na 

popouštění        teplotě popoustění   

 

Obr. 5.26 – závislost tažnosti na teplotě    Obr. 5.27 – závislost kontrakce na 

popouštění        teplotě popoustění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.28 – závislost tvrdosti na teplotě popouštění 
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6 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

 

 

 Z výsledků chemických analýz je zřejmé, že chemické složení odpovídá složení 

předepsanému normami 422905 a ČSN EN 10283.  

Z výsledků mikrostrukturního zkoušení vyplývá, že při stávajícím tepelném 

zpracování je mikrostruktura materiálu nehomogenní a je tvořena bainitem, perlitem a 

částečně feritem v souladu s  ARA diagramem na obr. 6.1 [12] pro materiál srovnatelného 

chemického složení pro velmi pomalou rychlost ochlazování. Z tohoto důvodu se krytování 

odlitku a jeho pomalé ochlazování pod tímto izolačním krytem jeví jako nevhodné. 

Obr. 6.1 – ARA diagram oceli o chemickém složení 0,12% C, 0,50% Mn, 0,40% Si,   

0,020% P, 0,010% S, 12.5% Cr, 0,20% Ni, austenitizace při 980°C 
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 Z mikrostrukturního zkoušení odlitků zpracovaných režimem 1 a 2 vyplývá, že bylo 

dosaženo těmito postupy tepelného zpracování vyšší homogenity a mikrostruktura je tvořena 

převážně bainitem s malým nebo žádným (režim 2) procentuálním podílem feritické složky.  

 Měřením tvrdosti na odlitku bylo zjištěno, že hodnoty tvrdosti po tepelném zpracování 

režimem 1 mírně překračují předepsané rozmezí. U odlitku zpracovaného režimem 2 pak 

hodnoty splňují normou stanovenou tvrdost.  

 Výsledky tahových zkoušek na laboratorně tepelně zpracovaných vzorcích ukázaly, že 

mez kluzu a mez pevnosti u vzorku č. 1 (tzn. odpovídající režimu 1 na odlitku) je srovnatelná 

se vzorkem č. 8 a 9 (přibližně odpovídající režimu 2 na odlitku). Větší rozdíl u těchto vzorků 

byl zaznamenán v hodnotách tažnosti a kontrakce, kdy hodnoty na vzorcích č. 8 a 9 výrazně 

převyšují hodnoty u vzorku č. 1. S rostoucí teplotou popouštění dochází k poklesu hodnot 

meze kluzu, meze pevnosti a tvrdosti a k nárůstu tažnosti a kontrakce dle grafů na obr. 5.24 – 

5.28.  
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7 ZÁVĚR 

  

 Cílem této práce bylo snížení nákladů na „nejakost“ optimalizací parametrů tepelného 

zpracování.  

 V teoretické části byla vysvětlena technologie odstředivého lití a její aplikace na 

uvedený materiál. Daná technologie neumožňuje získat homogenní materiálové vlastnosti, 

protože při stávajícím tepelném zpracování probíhajícím pod teplotou Ac1, je výsledná 

struktura závislá především na chemickém složení a na velmi pomalé rychlosti ochlazování 

odlitku pod krytem.  

 Z výsledků provedených zkoušek vyplynulo, že jako nejvhodnější se jeví tepelné 

zpracování režimem 2, kdy je mikrostruktura materiálu v celém objemu homogenní, tvořená 

zákalnou strukturní složkou v popuštěném stavu, což je také stav, kdy daný materiál vykazuje 

nejvyšší korozní odolnost. Mechanické vlastnosti po tepelném zpracování tímto režimem také 

odpovídají požadovanému rozmezí.  

Z pohledu ekonomického však tato volba znamená i přes předpokládané snížení 

nákladů na nejakost zvýšení celkových výrobních nákladů v souvislosti s dvoufázovým 

tepelným zpracováním (tzn. nárůst spotřeby energií, režijních nákladů atd.). Protože výsledky 

zkoušení u odlitku zpracovaného režimem 1 jsou také uspokojivé, lze učinit závěr, že při 

postupu dle tohoto režimu a úpravou (zvýšením) teploty následného popouštění dle závěrů 

z grafu na obr. 5.28 bude možno dosahovat požadovaných mechanických vlastností 

v předepsaném rozmezí. Aktuální výsledky měření na odlitcích, u nichž byla zvýšena teplota 

popouštění z 720°C (režim 1) na 740°C, jsou zobrazeny v histogramu tvrdostí na obr. 7.1. 

Histogram byl vytvořen z celkem 228 hodnot, pouze 3 hodnoty leží mimo předepsané meze, 

jedná se o hodnoty 222, 234 a 235 HB.  

 

 

Obr. 7.1 – histogram tvrdostí po úpravě TZ (teplota popouštění 740°C) 
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Na závěr je nutno dodat, že nový postup tepelného zpracování lze aplikovat pouze na 

daný rozměr a technologii lití zkoumaného odlitku. Pro jiné rozměry (tloušťky stěn a 

hmotnosti odlitků), rychlosti a teploty lití, rozměry kokil a vložek, tloušťky izolačních 

nástřiků atd. by bylo vhodné tento postup nejdříve ověřit na zkušebních dávkách.  
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