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ABSTRAKT

Tato práce se zabývá tepelným zpracováním objímek z automatové oceli typu

11SMnPb30 zpracované za studena. Byla provedena hodnocení velikosti zrna, čistota

materiálu, tvrdost HV30 podle Vickerse a fraktografická analýza lomových ploch porušené

objímky. V teoretické části byla stručně popsána automatová ocel a tepelná zpracování.

Klíčová slova: automatová ocel, lomová plocha, tvrdost

ABSTRACT

This paper deals withcollars heat treatment from 11SMnPb30 free cutting steel type,

which was cold treated. Grain size, material purity, Vicker´s hardness HV30 and fracto-

graphic analysis of fracture surfaces of broken collars was carried out.

In theoretical part of paper free cutting steels and heat treatments were briefly

described.

Key word: Free cutting steel, fracture surface, hardness
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1. Úvod

Současný světový trend výroby automatových ocelí je zaměřen na výrobu ocelí se

zvýšenou obrobitelností, zejména automatových ocelí legované olovem, bismutem, telurem

aj. a v poslední době také cínem. Použití těchto prvků zaručuje zvýšení obrobitelnosti, která je

charakterizována schopností způsobit poměrně malé opotřebení řezného nástroje při

zvýšených řezných rychlostech.

Výroba automatových ocelí s Pb je nejvíce rozšířená, ale vyžaduje velmi přísné

bezpečnostní a hygienické opatření. Proto dochází ve světě k tendencím snížit a postupně

nahradit olovem legované oceli ocelemi s podobnými vlastnostmi.

Cílem diplomové práce je zjistit, proč vzniká praskání objímky. V praktické části bude

provedeno hodnocení velikosti zrna, čistota materiálu, fraktografická analýza lomových ploch

porušením objímky a tvrdost podle Vickerse HV30.
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2. Teoretická část

2.1. Automatová ocel - historie

Automatové oceli, vyráběné více než 50 let, jsou určeny pro výrobu drobných, málo

namáhaných součástí pomocí automatů.  Pro jejich složení je typický poměrně vysoký obsah

síry, olova a dalších prvků, nerozpustných v základní kovové hmotě.

V oceli jsou obsaženy ve tvaru vměstků, narušujících celistvost kovu. Postupným

vývojem se dospělo k polouklidněné automatové sírové oceli o směrném složení 0,1 % C, 1

% Mn, max. 0,06 % S a max. 0,1 % P, které tvoří hlavní podíl automatových ocelí

vyráběných v zahraničí. Tato ocel označená 11 109 dle ČSN splňuje hlavní požadavky

spotřebitelů na vysokou trvanlivost nástrojů, hladkost obrobeného povrchu a lámavost třísky.

Výroba ocelí s přídavkem olova, teluru a dalších prvků nebyla v Československu zavedena a

celosvětově lze zaznamenat odklon od jejich výroby z důvodu toxických legujících prvků. Pro

výrobu polouklidněné automatové oceli je charakteristické úplné nebo částečné vyloučení

desoxidace silnými deoxidačními prostředky, jako hliník a křemík a využití zvýšeného obsahu

manganu a síry k potlačení uhlíkového varu. V oceli je záměrně udržován obsah kyslíku nad

50 ppm s cílem regulace tvaru sirníkových vměstků. Tvařitelnost sirníku výrazně snižuje

právě kyslík. Snahy o další zlepšení obrobitelnosti sírové polouklidněné oceli lze rozdělit na

tyto směry:

snížení obsahu kysličníkových vměstků,

legování borem,

přisazování CaSi,

zpřesňování regulace obsahu kyslíku v oceli,

tepelné zpracování.

Snížení obsahu kysličníkových vměstků se dosahuje přísadou syntetické strusky na

základě siřičitanu sodného do pánve. Tato struska účinně snižuje obsah abrazivních

kysličníkových vměstků Al2O3 a SiO2 tvorbou hlinitanu a křemičitanu sodného, snadno

vyplouvajících z lázně. Zvýšení produktivity práce při obrábění rafinované oceli je 5 % - ní.

Náhradou za ocel s olovem byla v Německu vyvinuta ocel legovaná 0,005 až 0,011 % B.
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Nová ocel, označená 11 121 podle oborové normy, má i zlepšenou obrobitelnost a vyšší

hodnoty poměrného prodloužení a zúžení.

V USA byl patentován nový typ automatové nízkouhlíkové oceli, která na rozdíl od

oceli 11 109 je uklidněna přísadou CaSi. Při výrobě polouklidněné oceli 11 109 může dojít u

některých taveb k tvorbě bublin v blízkosti povrchu, což se pak projevuje vlasovými trhlinami

na vyválcovaných polotovarech. Z uvedeného důvodu nejsou také polouklidněné automatové

oceli odlévány plynule. Plynulé odlévání této oceli v závodě Mukand Works v Indii na

tříproudém zařízení s ohybem bylo zvládnuto jen díky dezoxidaci silikokalciem v množství

asi 1,5 kg/t. Ocel obsahuje 0,06 % Si, nezhoršuje se proti očekávání její obrobitelnost, naopak

je dosaženo v průměru lepších výsledků, než u běžné polouklidněné oceli.

Problém přesné regulace obsahu kyslíku v automatové polouklidněné oceli je řešitelný

s použitím elektrochemické sondy na stanovení aktivního kyslíku. Po dosažení optimálního

tvaru vměstků a současně zamezení povrchové pórovitosti doporučuje R. Štrobl, (použitý

překlad z [1]), dodržet v automatové polouklidněné oceli v pánvi obsah aktivního kyslíku

v rozmezí 40 až 60 ppm. K. Švejda, (použitý překlad z [1]), naproti tomu udává jako

optimální obsah 100 až 150 ppm O2. Je zřejmé, že optimální obsahy kyslíku v oceli před

odléváním silně závisejí na výrobních podmínkách jednotlivých závodů.

Je možno pokládat za prokázané, že dlouhodobým ohřevem dochází ke globularizaci

protažených sirníkových vměstků. R. Štrobl, (použitý překlad z [1]), zjistil, že po 27

hodinovém ohřevu při 1100oC došlo k úplné globularizaci protažených sirníků. Tuto dobu lze

zkrátit na 8 hodin ohřevem při 1300oC. Během ohřevu může difundovat do sulfidů i kyslík

z oxidických vměstků a sirníky jsou tak ztvrzovány.

Zhoršení korozní odolnosti vlivem síry je poněkud omezeno nižší drsností povrchu

obrobků. Ve většině případů však mírné snížení korozivzdornosti spolu se snížením nákladů

na opracování oceli se sírou je technicko-ekonomicky výhodné.

V poslední době byl ověřen příznivý vliv přísady 3 až 4 % Cu na obrobitelnost

austenitických nerezavějících ocelí. Dosud se přísada mědi používala ojediněle pro zlepšení

korozní odolnosti. Obrobitelnost austenitických ocelí lze zlepšit i snížením obsahu

abrazivních oxidických vměstků záměnou klasické výroby novodobými pochody

s prodmýcháváním lázně inertními plyny s kyslíkem [1].
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2.2. Oceli se zlepšenou obrobitelností – automatové oceli.

Oceli třídy 10:

Dodávají se jako tyče, plechy, dráty a výkovky. Taví se jako neuklidněné, polouklidněné a

uklidněné. Oceli třídy 10 nejsou vhodné k použití při teplotách -30oC, protože klesá jejich

vrubová houževnatost. Nepoužívají se ani na cementované, zušlechťované a povrchově

kalené součástky. Mezi hlavní skupinu ocelí třídy 10 patří automatové oceli [2].

Ocel třídy 11:

Mají předepsanou čistotu (obsah P a S). Kromě pevnosti v tahu se zpravidla zaručuje mez

kluzu, tažnost a nelámavost za červeného žáru a za studena.

Vyrábějí se s obsahem uhlíku asi do 0,65%. Jejich vlastnosti jsou odstupňované podle

obsahu C od nejmenší pevnosti (11 340) do 900 MPa (11 901).

S pevností úměrně roste:

 tvrdost,

 odolnost vůči opotřebení.

Klesá však:

 tažnost,

 vrubová houževnatost,

 tvárnost.

Oceli s obsahem do asi 0,2 % C jsou dobře tvařitelné, tvárné za tepla i za studena a možné

je tyto i cementovat. Některé oceli třídy 11 se používají na tváření konstrukce. Vyžaduje se

kromě zaručené tvařitelnosti (obsah C je nižší než 0,22 až 0,25 %) vysoká mez kluzu, kterou

zvyšujeme legováním. Používá se Ti, V, Mn, Cu, Si, Cr, Ni, N. Zvláštní skupinu tvoří lehko

obrobitelné oceli – automatové.

Zvýšeným obsahem P (až 0,2 %) a S (0,2 %), která je vázaná vyšším obsahem Mn na

MnS se dosáhne dobrá lámavost třísky [3].
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Oceli se zlepšenou obrobitelností lze rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou

automatové oceli, klade se u nich hlavně důraz na obrobitelnost a nároky na mechanické

hodnoty jsou nízké. U druhé skupiny ocelí musí být užitné vlastnosti zachovány, tj. jakostní

parametry musí být stejné nebo jen mírně snížené ve srovnání s běžnými ocelemi. Tyto oceli

se označují jako oceli se zlepšenou obrobitelností [1].

Z automatových ocelí se zhotovují na automatech šrouby, matice, kolíky. Používané oceli

mají obvykle zvýšený obsah síry nebo fosforu, některé mají malou přísadu olova. Výhodné

jsou zejména přísady, které tvoří na nástroji tenkou vrstvičku, bránící přímému styku

obráběné oceli s nástrojem, protože se tím zvyšuje životnost břitu. Oceli mají nízký obsah

tvrdých oxidických vměstků, které zvyšují opotřebení břitu.

Obrobitelnost ocelí však závisí nejenom na množství sulfidů, ale také na jejich morfologii

a velikosti. Obrobitelnost ovlivňují příznivě sulfidy s průměrem větším než 10 μm, zejména

pokud jsou málo protažené ve směru tváření. Vhodný tvar sulfidů mají oceli tvářné za vyšších

teplot.

Automatové oceli mají nízký obsah křemíku, protože oxid křemičitý tvořící se při

dezoxidaci zhoršuje obrobitelnost. Naopak zvyšuje tvařitelnost sulfidů, a tím jejich plastickou

deformaci ve směru tváření [4].

Z historického hlediska byla vyšší obrobitelnost u měkkých automatových ocelí

zajišťována legováním olovem. Legováni olovem však sebou přináší závažné problémy.

Olovo a oxidy olova jsou toxické, tuto situaci řeší náhrada olova bismutem. Svým fyzikálním

a chemickým chováním je velmi podobný olovu. V tuhé oceli je stejně jako olovo

nerozpustný a tvoří obálku MnS vměstků. V porovnání s olovem je však bismut ekologicky

neutrální.

Při tváření na tvářecích agregátech zatepla se používají oceli se zvýšeným obsahem

fosforu 0,080 až 0,180 %.

Výborné vlastnosti mají oceli s přísadou olova 0,1 až 0,3 %. Olovo je takřka v matrici

nerozpustné a proto se tvoří drobné ostrůvky, které způsobují lámavost třísky. Síra, mangan,
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nikl a měď jeho rozpustnost ve feritu zvyšují, uhlík, chrom, křemík, cín a hliník ji snižují

[5,6].

Oceli s přísadou olova je možno obrábět rychlostí 100 až 115 m/min. Při vysokých

obráběcích rychlostech se však již olovo vypařuje a jeho účinek se snižuje a projevuje se jeho

toxický účinek. Aby se snížilo množství jedovatých exhalací při přetavování odpadu, byly

vyvinuty oceli obsahující 0,020 až 0,060 % Pb, které jsou dezoxidovány silikokalciem.

Obrobitelnost oceli zvýšíme také přísadou selenu, teluru a vizmutu.

Automatové oceli lze vyrábět jako uklidněné, polouklidněné i neuklidněné. V současnosti

se přechází spíše na oceli polouklidněné, které mají rovnoměrnější chemické složení, a tím i

rovnoměrnější obrobitelnost. Nevýhodné naopak je, že se při přísadě křemíku tvoří tvrdé

křemičitany a hlinitany [4].

Tab. 1 Rozdělení korozivzdorné oceli na skupiny podle obrobitelnosti [7].

Druh oceli

Zkratka Materiál Obsah síry v %

Automatové oceli

X14CrNoS17 1.4104

0,15 až 0,35X6CrMoS17 1.4105

X8CrNiS18-9 1.4305

Standardní oceli se zlepšenou obrobitelností

X5CrNi18-10 1.4301

0,015 až 0,030X2CrNi19-11 1.4306

X6CrNiTi18-10 1.4541

Při obrábění korozivzdorných ocelí platí za těžkoobrobitelné především austenitické oceli.

Obrobitelnost těchto ocelí je nepříznivě ovlivňována jejich velkým sklonem ke zpevňování za

studena, nízkou tepelnou vodivostí a dobrou houževnatostí. Nejdůležitějším prvkem, který

přispívá ke zlepšení obrobitelnosti korozivzdorných ocelí, je síra.

Korozivzdorné oceli určené k třískovému obrábění je možné rozdělit, jak ukazuje tab. 1,

do dvou skupin. Pro speciální použití jsou vedle toho k dispozici také speciální automatové
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oceli. Automatové oceli obsahují zpravidla 0,15 až 0,35 % S. Síra tvoří ve spojení

s manganem sulfid manganu, jehož pozitivní účinek na obrobitelnost spočívá v lámavosti na

drobné třísky, v hladkém povrchu obrobku a v menším opotřebení nástrojů (obr. 1). U

automatových ocelí je nutné si povšimnout určité újmy na odolnosti proti korozi. Oceli druhé

skupiny obsahují přísady síry v množství 0,015 až 0,030 % a tyto obsahy jsou ještě pod mezní

hodnotou normy. V porovnání s klasickými automatovými ocelemi jsou ale tyto hodnoty nižší

[7].

Obr. 1 Příklad tvorby třísek při rozdílném obsahu síry [7].

2.3. Klasifikace ocelí podle EN 10087 a EN 10277-3

Automatové oceli jsou zvláštní kategorií ocelí určených k dosažení velmi dobré

obrobitelností na více vřetenových soustružnických automatech a jsou normalizovány

evropským standardem: EN 10087:1998 a EN 10 277-3:1999.

Oceli jsou určeny pro sériovou výrobu rozměrově přesných strojních dílů obráběním nebo

obráběním po předchozím tváření za studena. Při obrábění lze používat vysokých řezných

rychlostí a využívat numericky řízené obráběcí automaty nebo obráběcí centra. Podle účelu
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upotřebení lze volit z ocelí pro všeobecné použití (oceli bez tepelného zpracování), z ocelí k

cementování nebo k zušlechťování.

Automatové oceli lze rozdělit do 3 skupin. V první skupině jsou oceli, které se dodávají,

není-li dojednáno jinak, v tepelně nezpracovaném stavu. V druhé skupině jsou oceli určené

k cementování a ve třetí skupině oceli k zušlechťování.

Nejvýraznější základní prvky, přidávané do automatových ocelí jsou síra, olovo, telur,

bismut a další prvky v minoritním měřítku [8,9].

Jak ovlivňují jednotlivé prvky ocel?

- Síra - ocel s minimálním obsahem síry alespoň ve všeobecnosti 0,1 % je považována

za automatovou, ale nejběžnější oceli v této kategorii mají až do 0,4 % síry. Síra má

velmi vysokou návaznost na mangan a tvoří sulfidy Mn. Tyto sloučeniny jsou

přetvářeny v průběhu válcování za tepla tak, že se protahují bez prasklin a vytvářejí

protáhlé řetězce ve finálních produktech. Díky síře jsou automatové oceli křehké a

všeobecně mají slabou tvářitelnost za studena.

- Olovo - je kov s nízkým bodem tavení 325oC. Tato teplota je lehce dosažitelná na

řezné hraně nástroje, takže olovo se taví a olovnatý film se „maže“ řeznou hranou

nástroje. Přísada olova mezi 0,15 a 0,35 % zvyšuje životnost nástroje a zlepšuje

konečný povrch výrobku.

- Telur - má schopnost při vysoké teplotě obalit sulfidy manganu tenkým filmem, takže

ty zůstávají více méně zakulacené a zvyšují tak materiálu vrubovou houževnatost

materiálu. Sulfidy manganu zlepšují obrobitelnost.

- Bismut - vytváří s olovem eutektickou směs, která se taví při velmi nízké teplotě

kolem 250oC.
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Ostatní prvky jako selen, křemík a cín byly testovány ve vztahu ke zlepšení obrobitelnosti

[10].

Klasifikace ocelí

Podle chemického složení:

- oceli se zvýšeným obsahem síry a fosforu,

- oceli se zvýšeným obsahem síry a fosforu, dále legované olovem,

- oceli se zvýšeným obsahem síry a fosforu legované olovem a dalšími přísadami, které

zlepšují obrobitelnost (Bi, Te, Se).

2.4. Chemické složení a mikrostruktura automatových ocelí

Chemické složení dle EN 10087 je uvedeno v tab. 2 [11,12].:

Tab. 2 Chemické složení dle EN 10087 [11,12].

Chemické složení v % Tepelné

nezprac.

Zušlechtěný

stav

Značka Č.

mat.

C Si

Max.

Mn P

Max.

S Rm

[MPa]

Re

[MPa]

Rm

[MPa]

A

[%]

Tepelně nezpracované oceli

11SMn30 1.0715 >0,14 0,05 0,09-

1,30

0,11 0,27-

0,33

380-

570

Oceli k cementování

10S20 1.0721 0,07-

0,13

0,40 0,70-

1,10

0,06 0,15-

0,25

360-

530

15SMn13 1.0725 0,12-

0,18

0,40 0,90-

1,30

0,06 0,08-

0,18

430-

610

Oceli ke zušlechtění

35S20 1.0726 0,32-

0,39

0,40 0,70-

1,10

0,06 0,15-

0,25

190-

660

430 630-

780

15
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Tab. 2 Chemické složení dle EN 10087 (pokračování ze strany 9) [11,12].

Chemické složení v % Tepelné

nezprac.

Zušlechtěný

stav

Značka Č.

mat.

C Si

Max.

Mn P

Max.

S Rm

[MPa]

Re

[MPa]

Rm

[MPa]

A

[%]

38SMn26 1.0760 0,35-

0,40

0,40 1,20-

1,50

0,06 0,22-

0,30

530-

700

480 700-

850

15

44SMn28 1.0762 0,40-

0,48

0,40 1,30-

1,70

0,06 0,24-

0,33

630-

520

520 700-

850

16

Uvedené jakosti automatových ocelí mohou být vyráběny s přísadou 0,20 až 0,30 %

olova. Jakosti dodávané tepelně nezpracované se liší v obsahu síry.

Chemické složení automatových ocelí se zvýšeným obsahem síry a manganu je

uvedeno v tab. 3 [4].

Tab. 3 Automatové oceli zařazené v normě [4].

Značka

Chemické složení v %

C Mn Si P S Jiné

max. max.

11 109 max. 0,13 0,90-1,50 0,100 0,21-0,32

11 110 0,07-0,16 0,60-1,10 0,40 0,100 0,15-0,25

11 120 0,15-0,25 0,60-1,10 0,40 0,100 0,14-0,24

11 121 Max. 0,16 0,90-1,60 0,40 0,100 0,21-0,32 Ti

0,04-0,32

11 140 0,35-0,45 0,50-1,00 0,40 0,100 0,11-0,21

12 012 Max 0,09 0,20-050 Max. 0,15 0,035 0,040 Min 0,02

% Al

dezox.

SiCa
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Tab. 3 Automatové oceli zařazené v normě (pokračování ze str. 10) [4].

Značka

Chemické složení

C Mn Si P S Jiné

max. max.

12 056 0,42 – 0,50 0,50-0,80 0,17-0,37 0,040 0,040 Dezox.

SiCa

Poměr mezi Mn:S musí být dostatečně vysoký, aby byl potlačen vznik eutektika Fe –

FeS, které má nízkou teplotu tání.

Pokud je obsah síry mezi 0,06 až 0,11 %, nemá vliv na pevnost a tažnost, klesá však

zúžení, zejména u vzorků odebraných v příčném směru tváření.

Ocel 11 109 je polouklidněná ocel se zvýšeným obsahem manganu a síry. Optimální

obrobitelnost má při složení 0,06 až 0,08 % C, 0,9 až 1,1 % Mn, max. 0,02 % Si, 0,04 až 0,08

% P, 0,290 až 0,330 % S. Ocel značky 11 109 leží na hranici mezi uklidněnou a

polouklidněnou ocelí. Při celkovém obsahu kyslíku 0,01 až 0,03 % se tvoří globulární

oxysulfidy, ale nevznikají podpovrchové bubliny. Má menší sklon k chemické

nerovnoměrnosti, dobrou tvařitelnost za tepla, snížený sklon ke vzniku trhlinek zatepla a

zvýšenou obrobitelnost.

Pokud se žádá vyšší pevnost, používá se uklidněná ocel 11 120, která se začíná

nahrazovat ocelí podle normy 11 121. Tato ocel je mikrolegovaná titanem nebo niobem. Ocel

má lepší obrobitelnost [4].

Pro dosažení příznivé obrobitelnosti je nutné pomocí vhodných metalurgických

pochodů vyloučit přítomnost tvrdých a otěruvzdorných strukturních složek. Současně s tím je

nutno dosáhnout vyváženého poměru mezi pokud možno co nejnižší pevností a zvýšenou

křehkostí. V případě nejčastěji používaných měkkých, tepelně nezpracovatelných značek

ocelí s obsahem C kolem 0,10 %, se jedná o strukturu s minimálním podílem cementitu

(nositel pevnosti) v ostrůvcích perlitu. Houževnatý a ve struktuře převládající ferit křehne při

tažení za studena, vlivem přítomnosti omezených obsahů fosforu a dusíku [13].

Rozhodující úlohu u všech automatových ocelí sehrává přítomnost více druhů vměstků

zvláštní povahy, velikosti a rozdělení. Tyto vměstky ovlivňují mechanismus tvorby třísky a

její lámavost. Vedle toho příznivě ovlivňují i mechanismus reakce mezi nástrojem a
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odcházející třískou. Částice, které se v průběhu obrábění usazují na nástroji, působí jako

mazadlo a zabraňují jeho opotřebení. Automatové oceli se sírou patří ke klasickým druhům

automatových ocelí. V současnosti jsou vyráběny automatové oceli na bázi přísad, které tvoří

jiné druhy vměstků s podobným nebo ještě výraznějším vlivem na zlepšení obrobitelnosti [9].

Strukturu vybrané automatové oceli můžeme vidět na obr. 2 [14].

Obr. 2 Struktura automatové oceli (převzaté z bakalářské práce: Evropské normy pro značení ocelí) [14].

Struktura řádků je zásadní v důsledku vměstků, ve kterém se ferit hromadí přednostně.

Rovnoměrně rozdělené vměstky nemají příliš vysokou tvrdost a jsou vysoce žádoucí pro oceli

automatové.

Zpravidla se používají i jiné typy sulfidových vměstků, např. s olovem, ale také bohaté na

kyslík. Oceli mají lepší obrobitelnost, ale také je ovlivněna únavová pevnost ocelí [13].

2.5. Mechanické a technologické vlastnosti automatových ocelí

Mechanické vlastnosti výrobků: výrobky musí splňovat mechanické vlastnosti předepsané

pro odpovídající stav tepelného zpracování (tvrdost a pevnost v tahu). U ocelí, které nejsou

určeny k tepelnému zpracování: jsou to pevnost a tvrdost ve stavu dodání, u ocelí k

cementování tvrdost a pevnost ve stavu tepelně nezpracovaném a u ocelí k zušlechťování

tvrdost a pevnost ve stavu tepelně nezpracovaném a pevnost ve stavu zušlechtěném.
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U ocelí k zušlechťování dodávaných v jiném stavu tepelného zpracování než v

zušlechtěném se požadavky na mechanické vlastnosti v zušlechtěném stavu prověřují na

referenčním vzorku. U tyčí a drátů válcovaných za tepla musí mít zkušební polotovar, který

má být zušlechtěn, průřez rovný průřezu výrobku [15].

 Tvrdost a pevnost v tahu ocelí neurčených k tepelnému zpracování (tab. 4).

Tab. 4 Tvrdost a pevnost v tahu ocelí neurčených k tepelnému zpracování [15].

Označení ocelí Průměr

d v mm

Tvrdost

HB [-]

Pevnost v tahu

Rm [MPa]značka Číselné označ.

11SMn30 1.0715 10<d<=16 - 380-570

11SMnPb30 1.0718 16<d<=40 112-169 380-570

11SMn30 1.0736 40<d<=63 112-169 370-570

11SMnPb37 1.0737 63<d<=100 107-154 360-520

 Tvrdost a pevnost v tahu ocelí k cementování ve stavu tepelně nezpracovaném (tab. 5).

Tab. 5 Tvrdost a pevnost v tahu ocelí k cementování ve stavu tepelně nezpracovaném [15].

Označení oceli Průměr

d v mm

Tvrdost

HB [-]

Pevnost v tahu

Rm [MPa]značka Číselné označení

5<=d<=16 - 360-530

10S20 1.0721 10<d<=16 - 360-530

10SPb 20 1.0722 16<d=40 107-156 360-530

40<d<=63 107-156 360-530

63<d<=100 105-146 350-490

5<=d<=10 - 430-610

10<d<=16 - 430-600

15SMn13 1.0725 16<d<=40 128-178 430-600

40<d<=63 128-172 430-580

63<d<=100 125-160 420-540
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 Mechanické vlastnosti ocelí k zušlechťování (tab. 6).

Tab. 6 Mechanické vlastnosti ocelí k zušlechťování [15].

Označení ocelí Průměr

d v mm

Tepelně

nezpracováno

zušlechtěno

značka Číselné

označení

Tvrdost

HB

[-]

Pevnost

Rm

[MPa]

Re

[MPa]

min.

Rm

[MPa]

A5

% min.

5<=d<=10 - 550-720 430 630-780 15

35S20 1.0726 10<d<=16 - 550-700 430 630-780 15

35Pb20 1.0756 16<d<=40 154-201 520-680 380 600-750 16

40<d<=63 154-198 520-670 320 550-700 17

63<d<=100 149-193 500-650 320 550-700 17

36SMn14 1.0764 5<=d<=10 - 580-770 480 700-850 14

36SMnPb14 1.0765 10<d<=16 - 580-770 460 700-850 14

16<d<=40 166-222 560-750 420 670-820 15

40<d<=63 166-219 560-740 400 640-790 16

63<d<=100 163-219 550-740 360 570-720 17

Technologické vlastnosti:

Obrobitelnost: je u automatových ocelí preferovanou vlastností. Chemické složení a

struktura těchto ocelí jsou zvláště přizpůsobeny k tomu, aby při třískovém obrábění vznikala

snadno lámavá a krátká tříska. Tu lze pak snadno odvádět z prostoru obráběného místa. Při

obrábění vznikají hladké a tvarově přesné plochy. I při vysokých rychlostech obrábění

nedochází k nadměrnému opotřebení nástrojů.

Tvařitelnost za studena: pro tváření za studena se používají oceli ve stavu

sferoidizačně žíhaném s maximálně možným podílem globulárního cementitu ve struktuře

oceli. Oceli, které nejsou určeny k tepelnému zpracování, lze případ od případu a po dohodě s

výrobcem tvářet za studena ve stavu dodání.
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Svařitelnost: pro vysoký obsah síry a fosforu se svařování automatových ocelí běžně

nedoporučuje [9].

Podmínky pro tepelné zpracování

 Automatové oceli k cementování (tab. 7).

Tab. 7 Automatové oceli k cementování [15].

Značka oceli Teplota

cementace oC

2)

Teplota

kalení na

jádro oC   3)

Teplota

kalení na

povrch oC  3)

Prostředí

kalení

Popouštění
oC

5)

10S20 Voda, olej

10SPb 20 880-980 880-920 780-820 Emulze  4) 150-200

15SMn13

1) Teploty pro cementaci, kalení na jádro, kalení na povrch a popouštění mají být takové, aby

bylo dosaženo požadovaných hodnot.

2) Teplota cementace závisí na chemickém složení oceli, hmotnosti výrobku a cementačním

prostředí. Při přímém kalení se běžně nepřekračuje teplota 950oC. U zvláštních postupů, např.

při cementaci ve vakuu, se běžně používají vyšší teploty (např. 1020 - 1050oC).

3) Při jednoduchém kalení se ocel kalí z teploty cementace nebo z teploty nižší. Při vzniku

nebezpečí vzniku deformací se dává přednost nižší teplotě kalení.

4) Druh ochlazovacího média závisí např. na tvaru výrobku, na podmínkách ochlazování a na

stupni naplnění pece.

5) Doba popouštění minimálně 1 hodina [15].

 Automatové oceli k zušlechťování (tab. 8).

Tab. 8 Automatové oceli k zušlechťování [15].

Značka oceli Kalení Popouštění
oCoC Prostředí

35S20

35SPb20

860-890

Voda nebo olej

540-680
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Tab. 8 Automatové oceli k zušlechťování (pokračování ze strany 15) [15].

Značka oceli Kalení Popouštění
oCoC Prostředí

36SMn14

36SMnPb14

850-880 Voda nebo olej 540-680

38SMn28

38SMnPb28

850-880 Voda nebo olej 540-680

44SMn28

44SMnPb28

840-870 Olej nebo voda 540-680

46S20

46SPb20

840-870 Olej nebo voda 540-680

Porovnání obrobitelnosti vybraných značek automatových ocelí.

Obr. 3 Porovnání obrobitelnosti automatových ocelí [15].

Index obrobitelnosti na obr. 3 vyjadřuje poměrnou hodnotu obrobitelnosti při

podélném soustružení. Za základ byla vzata obrobitelnost značky 11SMn30 s indexem

obrobitelnosti 100 %. Z grafu je patrno, že běžná uhlíková ocel se srovnatelným obsahem C –

S235JRG2 má index obrobitelnosti přibližně poloviční v porovnání s 11SMn30.
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Na dalším zvýšení obrobitelnosti se vedle síry a fosforu výrazně podílí olovo, telur a bismut

popř. kombinace těchto prvků [15].

Vliv přísad zlepšujících obrobitelnost na vlastnosti automatových ocelí dle ČSN EN

10087

Pro obsah síry jsou obvyklé hodnoty mezi 0,1 až 0,4 %. S tím spojený zvýšený obsah

sirníkových vměstků ovlivňuje tvorbu struktury a pevnost velmi málo a stejnou měrou u oceli

válcované, za studena tažené, cementované nebo zušlechtěné. To neplatí o houževnatosti

především ve směru kolmém na směr tváření (příčné hodnoty).

V průběhu tváření dochází k deformaci sulfidických vměstků ve směru tváření, ke

vzniku výrazné řádkovitosti a důsledkem toho k podstatnému snížení hodnot houževnatosti v

příčném směru. S tímto jevem je nutno počítat při volbě automatových ocelí pro daný účel

upotřebení.

Při výrobě automatových ocelí hraje významnou roli olovo společně se sírou nebo i

samostatně. Při obsazích 0,15 až 0,30 % se Pb nachází v oceli ve formě jemně dispergované

fáze. V současné době používané technologie legování olova, zabezpečují jeho rovnoměrné

rozdělení ve struktuře oceli, kde se jeví podobně jako sirníkové vměstky. Částečky olova

velikosti řádově 1 µm se ve struktuře nacházejí samostatně, nebo ve společenství sirníkových

vměstků.

Současným legováním telurem se vytváří fáze PbTe s podobnými vlastnostmi jako má

olovo.

S olovem příbuzný bismut je z metalurgického hlediska a též působením na

obrobitelnost olovu velmi podobný. Přísada 0,06 % Bi k automatovým ocelím s olovem dále

zvyšuje obrobitelnost Pb - automatových ocelí.

Přítomnost dalších prvků používaných při výrobě automatových ocelí vedle síry však též

snižuje hodnoty houževnatosti ve směru kolmém na směr tváření. Olovo v porovnání se sírou

zaujímá při stejném hmotnostním obsahu obou prvků ve struktuře oceli pouze jednu osminu

objemu, který zaujímá síra. Proto ovlivňuje pokles houževnatosti olovo podstatně méně než

síra. Této přednosti se využívá používáním automatových ocelí s olovem i pro více namáhané

nebo i bezpečnostní konstrukční díly cementované nebo zušlechťované [9].
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2.6. Výrobní sortiment z automatových ocelí

Automatové oceli se dodávají v různých dodávkách:

 Válcovaný stav - např. kruhová ocel v tyčích 16 – 300 mm

 Loupaný stav - např. tyče loupané

 Tažený stav - např. ocel kruhového průřezu tažená za studena

Automatové oceli se zařazují do skupiny speciálních ocelí a používají se zejména při

výrobě součástí třískovým obráběním. Toto obrábění se provádí v obráběcích centrech s

vysokou výkonností. Důležitou předností automatových ocelí je zvýšená obrobitelnost, která

prodlužuje životnost nástrojů. Z automatových ocelí se vyrábějí především hydraulické

koncovky, spojky, šroubení, fitinky, spojovací součásti (matice, šrouby, závitové tyče a

automobilové součásti).

Nejpoužívanější ocel je jakosti ČSN 11 109 (11SMn30). Jde o vysokovýkonnou

automatovou ocel používanou na součásti v automobilovém průmyslu a ke stavbě přístrojů,

můžeme ji cementovat. Ocel je velmi dobře obrobitelná a drsnost ploch po obrobení je dobrá.

Výrobky válcované za tepla se používají pouze k tažení za studena nebo ve šroubárnách k

výrobě spojovacích součástí [16,17].

Dalším nejčastěji používaným materiálem je automatová ocel 11SMnPb30 (ČSN

11 109+Pb) bronz a další materiály. Vyrábějí se z něho matice (kruhové, šestihranné,

mosazné s přírubou) dle norem DIN 103 v toleranci 7H obr. 4, 5, 6 [18].

Obr. 4 Bronzové matice s trapézovým závitem [18].
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Obr. 5 Matice s trapézovým závitem podle DIN 103 s oceli 11SMnPb30 [18].

Obr. 6 Čtverhranné matice s trapézovým závitem podle DIN 103 s ocelí 11SMnPb30 [18].

Další zvláštní oceli jsou tzv. automatové (11 110, 11 120, 11 121, 11 140), které

obsahují až 0,2 % S. Síra je vázána zvýšeným obsahem manganu (kolem 1 %) na MnS. Tyto

oceli dosahují dobré obrobitelnosti s kvalitním povrchem při velké řezné rychlosti a snadné

lámavosti třísky.

 11 110 Ocel automatová (10S20, 10SPb20) - Ocel je velmi dobře obrobitelná, vhodná

pro tyče tažené za studena na součásti vyráběné na rychlořezných automatech (šrouby,

matice). Vhodná na výrobu součástek, které jsou staticky namáhané s požadavkem

zvlášť na zvýšenou obrobitelnost, jako jsou spojky, čepy, matice, kliky.
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 Ocel 11 120 (DIN 15SMn13) – Ocel je vhodná na tepelné zpracování ve vodě, oleji i

emulzi. Je velmi dobře obrobitelná, nedoporučuje se tvářet. Použití: lehká a málo

namáhaná ozubená kolečka, vřetena, šneky a v automobilovém průmyslu.

 Ocel 11 121 – Ocel stejného druhu jako 11 120, avšak liší se kromě složení i jednou

příměsí, speciální oproti 11 120, kterou je Ti. Titan zvyšuje odolnost vůči korozi. Ocel

je velmi dobře obrobitelná, nedoporučuje se tvářet, a vykazuje vyšší odolnost vůči

korozi. Použití: lehká a málo namáhaná ozubená kolečka, vřetena, šneky, všeobecná

strojírenská výroba.

 11 140 Ocel automatová (35S20, 35SPb20, 46S20, 46SPb20) - Ocel je vhodná na

součásti staticky namáhané, vyráběné na automatech, s požadavkem zvlášť zvýšené

obrobitelnosti, jako spojky, pouzdra, čepy, zátky, kolíky apod. [3].

2.7. Oceli automatové podle normy ČSN EN 10087 – technické dodací podmínky

Způsob výroby oceli

Způsob výroby volí výrobce tak, aby bylo docíleno požadovaného chemického

složení, při respektování ekologicky nezávadných technologických postupů.

Jedná se především o legování Pb, resp. Te, Se a Bi. Dále musí výrobce zajistit, aby výsledné

složení a struktura oceli splňovaly očekávaný stupeň obrobitelnosti, a předepsané mechanické

vlastnosti. Výrobky jsou dodávány ve stavu tepelně nezpracovaném.

Z ocelárenského hlediska je nejdůležitější způsob desoxidace. Optimální morfologie

sirníkových vměstků se dosahuje u ocelí neuklidněných, avšak za cenu značné strukturní

nehomogenity odlévané oceli vlivem segregací. Kompromisním řešením je ocel

polouklidněná s omezenými obsahy křemíku a hliníku. Takto lze vyrábět pouze oceli

neurčené k tepelnému zpracování (pro všeobecné použití). Oceli k cementování a

zušlechťování musí být naproti tomu zcela uklidněné. Legování přísad zlepšujících

obrobitelnost se provádí v pánvi, přičemž legování Pb a dalšími toxickými prvky se děje

technologiemi přísně respektujícími ochranu životního prostředí.

Ocelové výrobky obsahující Pb, Te, Bi se však za toxické nepovažují ani při dalším

zpracování.
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Za tepla válcované výrobky se nejčastěji dále zpracovávají tažením za studena pro

dosažení rozměrové přesnosti a dobré jakosti povrchu.

Při kování je nutno dbát na dostatečně vysokou teplotu kování, vyhýbat se pokud

možno pěchovacím operacím s volným šířením a kovat s dostatečnými přídavky na obrábění.

Automatové oceli s telurem jsou při teplotách tváření náchylné k lomům a nejsou proto

vhodné ke kování [15].

Vlastnosti charakterizující značku oceli

 Chemické složení: se vztahuje na chemický rozbor tavby. Pro složení hotového

výrobku jsou stanoveny dovolené odchylky od rozboru tavby.

 Mechanické vlastnosti výrobků: výrobky musí splňovat mechanické vlastnosti

předepsané pro odpovídající stav tepelného zpracování (tvrdost a pevnost v tahu). U

ocelí, které nejsou určeny k tepelnému zpracování: jsou to pevnost a tvrdost ve stavu

dodání, u ocelí k cementování tvrdost a pevnost ve stavu tepelně nezpracovaném a u

ocelí k zušlechťování tvrdost a pevnost ve stavu tepelně nezpracovaném a pevnost ve

stavu zušlechtěném. U ocelí k zušlechťování dodávaných v jiném stavu tepelného

zpracování než v zušlechtěném se požadavky na mechanické vlastnosti v

zušlechtěném stavu prověřují na referenčním vzorku. U tyčí a drátu válcovaných za

tepla musí mít zkušební polotovar, který má být zušlechtěn, průřez rovný průřezu

výrobku.

 Velikost zrna: volí výrobce. Pokud je u ocelí k cementování nebo u ocelí k

zušlechťování požadována jemnozrnná struktura po referenčním zpracování, je nutno

podrobnosti dohodnout při objednávání. V tomto případě musí odpovídat po zkoušení

jedním ze způsobů podle EURONORM 103 velikost zrna stupni 5 až 8. Struktura se

považuje za vyhovující, pokud 70 % hodnocené plochy vzorku vykazuje velikost zrna

v uvedeném rozmezí.
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Vnitřní jakost

Při objednávání mohou být dohodnuty požadavky na vnitřní jakost výrobku na příklad

nedestruktivními způsoby zkoušení. Výrobce v tomto případě musí prokazovat, že vnitřní

vady (necelistvosti, makroskopické vměstky, vycezeniny a jiné vady struktury) ve výrobku

nepřesahují dohodnutou mez. Současně je třeba při objednávání dohodnout způsob a

metodiku zkoušení (na př. zkoušku ultrazvukem), nejlépe odkazem na příslušnou normu.

Jakost povrchu

Menší necelistvosti, které mohou vzniknout za běžných podmínek tváření, jako např.

otlaky po zaválcovaných okujích, se nepovažují za vady. Požadavky na jakost povrchu je

možné dohodnout při objednávání odkazem na normu EN 10221 (třídy jakosti povrchu). U

výrobků určených k tažení za studena, je nutno požadavky na jakost povrchu třeba dohodnout.

Na dohodě závisí též způsob začišťování případných vad a přípustná hloubka začištění.

Zkoušení a shoda výrobku s požadavky

Výrobky podle normy ČSN EN 10087 je nutno objednávat s jedním z dokumentů

kontroly podle EN 10 204. Druh dokumentu kontroly je třeba dohodnout. Pokud je při

objednávání dohodnuta nespecifikovaná kontrola, vystaví se zkušební zpráva podle EN

10 204 – 2.2, která musí obsahovat:

 Potvrzení, že dodávka odpovídá uzavřeným dohodám.

 Výsledky rozboru tavby pro všechny prvky, které jsou předepsány pro příslušnou

značku oceli.

Pokud je při objednávání dohodnuto vystavení inspekčního certifikátu 3.1 nebo 3.2 podle

EN 10 204 provede se specifikovaný způsob zkoušení, jak předepisuje norma, a výsledky se

uvedou do dokumentu kontroly. Kromě toho se uvedou výsledky rozboru tavby, výsledky

zkoušek pro volitelné požadavky a písmenná nebo číselná označení, která umožňují vzájemné

přiřazení dokumentů kontroly, zkušebních vzorků, zkušebních těles a výrobků.
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Specifické zkoušení:

 Mechanické vlastnosti zjišťované u výrobků ve stavu tepelně nezpracovaném nebo

v zušlechtěném stavu:

- Pevnost v tahu u ocelí, které nejsou určeny k tepelnému zpracování a ocelí

k cementování,

- pevnost v tahu u ocelí k zušlechťování ve stavu tepelně nezpracovaném nebo

ve stavu zušlechtěném.

 Výsledky kontroly a zkoušek volitelných vlastností.

 Volitelné a zvláštní požadavky uplatňované při objednání:

- Pevnost v zušlechtěném stavu stanovenou na referenčním vzorku ocelí

k zušlechťování dodávaných ve stavu tepelně nezpracovaném.

 Chemický rozbor hotového výrobku, nedestruktivní zkoušení na vnitřní jakost,

velikost zrna při referenčním tepelném zpracování.

 Zvláštní požadavky na značení [15].

Nejčastěji používané značky automatových ocelí

V tab. 9 vidíme nejčastější používané značky automatových ocelí podle EN 10087 [15].

Tab.  9 Značky automatových ocelí dle EN 10087 [15].

Označení podle EN 10087 Dřívější označení

podle DIN 1651

Porovnání s ocelemi

podle ČSNZnačka oceli Číselné označení

Oceli neurčené k tepelnému zpracování (oceli pro všeobecné použití)

11SMn30 1.0715 9SMn28 41 1109

11SMnPb30 1.0718 9SMnPb28

11SMn37 1.0736 9SMn36

11SMnPb37 1.0737 9SMnPb36

Oceli k cementování

10S20 1.0721 10S20 41 1110

10SPb20 1.0722 10SPb20

15SMn13 1.0725 41 1120
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Tab. 9 Značky automatových ocelí dle EN 10087 (pokračování ze str. 23) [15].

Označení podle EN 10087 Dřívější označení

podle DIN 1651

Porovnání s ocelemi

podle ČSNZnačka oceli Číselné označení

Oceli k zušlechtění

35S20 1.0726 35S20 41 1140

35SPb20 1.0756 35SPb20

46S20 1.0727 45S20

46SPb20 1.0757 45SPb20

2.8. Vlastnosti olova a síry vyskytující se v automatové oceli

2.8.1. Olovo v oceli

Vlastnosti a použití olova

Kovové olovo – Pb – je modrobílý, na čerstvém řezu lesklý kov. Jeho měrná hmotnost

v tuhém stavu je 11,34 g/cm3, při teplotě tavení 327°C pak 10,69 g/cm3. Vře při 1740°C,

avšak již při teplotách okolo 550°C se značně vypařuje. Tuto skutečnost je třeba mít na zřeteli

při práci s roztaveným kovem, a to jak z důvodů zdravotních – páry olova jsou jedovaté - , tak

i z důvodů ekonomických – při vyšších teplotách dochází vypařováním k velkým ztrátám.

Olovo je špatným vodičem tepla i elektřiny. Jeho tepelná vodivost dosahuje 8,5 % a

elektrická 7,8 % vodivosti stříbra. Je nejměkčí z běžných kovů (tvrdost podle Brinella = 3), dá

se krájet nožem. Pro malou tvrdost a velkou tažnost lze olovo snadno válcovat. Táhnout z

něho tenké dráty však není možné pro příliš malou pevnost olova.

Jeho atomová hmotnost je 207,2. Ve vodě, na suchém vzduchu a v prostředí různých

kyselin, neobsahují-li vzdušný kyslík nebo nepůsobí-li značně oxidačně, je olovo stálé. Ve

vlhkém vzduchu, zvláště za přítomnosti CO2, se povrch olova rychle potáhne modrošedou

vrstvou kysličníku, která je chrání před další oxidací. Za přítomnosti vzdušného kyslíku však

na olovo působí všechny kyselin, i slabé. Olovo se rozpouští dobře v HNO3.
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Roztavené olovo rychle oxiduje, přičemž se vytvářejí v závislosti na teplotě kysličníky

PbO, PbO2 nebo Pb3O4. Pro jeho odolnost vůči kyselinám, hlavně H2SO4, se olovem

vykládají zařízení v chemickém průmyslu. Pro nízkou elektrickou vodivost a velkou

chemickou stálost se velké množství olova spotřebuje k výrobě plášťů zemních kabelů. V

podobě plátů a bloků se používá olova jako ochrany proti rentgenovému a radioaktivnímu

záření. Pro velkou měrnou hmotnost se z něho vyrábějí broky a jádra střel. Nejvíce olova se

však spotřebuje při výrobě akumulátorových baterií, slitin a různých sloučenin.

Slitiny a sloučeniny olova

Podle chemického složení a podle určení můžeme slitiny olova rozdělit do čtyř

hlavních skupin:

Tvrdá olova jsou slitiny olova převážně s antimonem. Podíl Sb se v nich pohybuje od

0,5 do 17%. Přísadou Sb se zvětšuje tvrdost a pevnost olova. Z tvrdého olova se vyrábějí

mřížky akumulátorů, zařízení pro chemický průmysl apod. Existuje i tzv. disperzně zpevněné

olovo, tj. olovo obsahující velmi jemně rozptýlené kysličníky olova. Jeho mechanické

vlastnosti jsou podobné vlastnostem tvrdého antimonového olova, přičemž korozivzdornost je

blízká olovu měkkému.

Pájky jsou slitiny olova s cínem, k nimž se někdy přidává kadmium, stříbro nebo měď.

Jsou to slitiny s nízkým bodem tání. Nejběžnějším typem pájek jsou slitiny se 4 až 90% Sn

(podle účelu, k jakému jsou určeny).

Ložiskové kovy, tzv. kompozice, jsou v podstatě slitiny Pb-Sn-Sb, k nimž se v malém

množství přidávají měď, nikl a jiné kovy, aby se dosáhlo požadovaných vlastností, a to: určité

pevnosti v tlaku, dobrých kluzných vlastností, dobré tepelné vodivosti, nízké teploty tavení a

rovnoměrného rozložení složek.

Kromě uvedených slitin bývá olovo přísadou i při výrobě jiných slitin, zlepšuje schopnost

základní slitiny k třískovému obrábění. Olovem se proto legují např. mosazi, automatové

oceli, olovnaté bronzy apod. Ze sloučenin olova se nejvíce uplatňují jeho kysličníky. Suřík

(Pb3O4) je výbornou základní ochrannou nátěrovou barvou pro ocelové konstrukce. Ve větším

měřítku se dále používá zásaditého uhličitanu olovnatého jako krycí běloby. Tetrastyl olova –

(C2 H5)4Pb – slouží jako antidetonační přísada do motorových benzínů [19].
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2.8.2. Síra v oceli

Obsah síry v ocelích se snažíme dosáhnout co nejnižší. V běžných ocelích je 0,020 až

0,030 % S. Vysoce jakostní oceli obsahují méně než 0,005 % S.

S železem se síra v oceli slučuje na sulfid železnatý, který tvoří binární eutektikum

s teplotou tání 985oC. Při tuhnutí se toto eutektikum může vylučovat po hranicích zrn

austenitu, čímž podstatně snižuje plastické vlastnosti oceli.

Nepříznivý účinek síry lze do značné míry potlačit zvýšeným obsahem některých prvků

(Mn, Zr, Ti), které vytvářejí stabilní sulfidy s vyšší teplotou tání. Například za přítomnosti Mn

v oceli se přednostně před FeS tvoří MnS s teplotou tavení 1620oC.

Síra v oceli zvyšuje obrobitelnost oceli, využívá se u tak zvaných automatových ocelí.

Automatové oceli jsou oceli se záměrně vyšším obsahem S (až 0,1 – 0,3 %), které jsou určeny

pro běžnou výrobu šroubů a matic na strojních automatech. Ocel s tímto obsahem síry má

lámavou třísku, což zlepšuje její obrobitelnost. Vyloučené sulfidy FeS působí rovněž při

obrábění, jako mazadlo. To znamená, že vytváří mezivrstvu mezi ocelí a řezaným nástrojem,

která podstatně snižuje opotřebení tohoto nástroje [20].

2.9. Režimy tepelného zpracování ocelí s rekrystalizací

Při žíhání s překrystalizací dochází k úplné nebo téměř úplné přeměně výchozí feriticko-

cementitické struktury na austenit. Podeutektoidní oceli se žíhání většinou nad teplotou Ac3,

nadeutektoidní nad Acm nebo mezi teplotami Ac1 a Acm. Získá se větší rovnoměrnost struktury

a odstraní se chemická nehomogenita oceli.
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Přehled jednotlivých druhů žíhání je schematicky znázorněno na obr. 7 [21].

Obr. 7 Schematické znázornění režimů žíhání v diagramu Fe-C: a) žíhání na snížení pnutí,
b) rekrystalizační, c) na měkko, d) normalizační, e) homogenizační [21].

Normalizační žíhání – zjišťuje zjemnění hrubého zrna, které se může vytvořit již při

lití nebo při tváření za vysoké teploty anebo dlouhodobým žíháním za vysokých teplot [22].

Jemnozrnná struktura po normalizačním žíhání (obr. 8) vykazuje vyšší mez kluzu a mez

pevnosti a zároveň dobré plastické vlastnosti [23].

Obr. 8 Mikrostruktura podeutektoidní oceli a) před normalizačním žíháním, b) po normalizačním žíhání [21].

Normalizační žíhání je vhodné zejména pro uhlíkové a nízkolegované oceli.

Normalizují se výkovky, svařované předměty a odlitky.
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Normalizačním žíháním se vytvoří nejen zrno jemnější, ale i stejnoměrně velké.

Normalizační žíhání podeutektoidních ocelí je spojena s ohřevem na teplotu 30 až 50oC nad

bodem přeměny Ac3 a následující volné ochlazení na vzduchu [22,23].

U nadeutektoidních ocelí se normalizační žíhání používá méně a zpravidla slouží k

odstranění síťoví sekundárného cementitu. Ohřev se provádí mezi teplotami Ac1 až Acm s

následným rychlejším ochlazením (např. proudem vzduchu) na teplotu 700°C. Ohřevem nad

Acm se cementit rozpustí v austenitu a následujícím rychlým ochlazením (proudem vzduchu)

se jeho vznik potlačí. Další ochlazování již probíhá pomalu za vzniku perlitu.

Normalizační žíhání může být konečnou operací tepelného zpracování nebo se

používá jako příprava pro následné kalení [23].

Homogenizační žíhání - cílem homogenizačního žíhání je zmenšení chemické

heterogenity u velkých odlitků a ingotů, kterou jsou polotovarem pro následující zpracování

obvykle tvářením za tepla. Homogenizační žíhání se uskutečňuje při teplotě 1100 - 1200°C po

dobu desítek hodin s následným ochlazováním v peci.

Rozdíly v chemickém složení se vyrovnávají difúzí, která je tím rychlejší, čím vyšší je

teplota žíhání. Homogenizací se sice docílí vyrovnání chemického složení a zrovnoměrnění

struktury, současně ale dlouhodobým setrváním na vysoké

teplotě dochází k oduhličení a oxidaci oceli a zhrubnutí

austenitického zrna. Zjemnění zrna se provádí následujícím

normalizačním žíháním nebo tvářením za tepla s následnou

rekrystalizací.

Izotermické žíhání - se provádí s cílem zajistit

rovnoměrnou strukturu se specifikovanou jemností perlitu.

Režim tepelného zpracování je následující. Ohřev se

uskutečňuje 20 - 40°C nad Ac3, popřípadě pod Acm.

Následuje rychlé ochlazení pod teplotu blízko A1 a izotermická výdrž na teplotě (600 –

700°C) po dobu než se austenit zcela přemění na perlit. Další ochlazování na teplotu okolí

probíhá na vzduchu (obr. 9) [23].

Obr. 9 Schéma izotermického žíhání [23].
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3. Experimentální	část

Experimentální část diplomové práce je věnovaná automatové oceli typu 11SMnPb30.

Bylo u ní provedeno hodnocení velikosti zrna, čistoty materiálu, fraktografická analýza

lomových ploch porušení objímky a také tvrdost HV 30 podle Vickerse.

Ocel 11SMnPb30 je ocel se zvýšeným obsahem síry, fosforu a olova, což má zajistit

dobrou obrobitelnost této oceli při třískovém obrábění. Směrné chemické této oceli je dáno

předpisem EN 10277-3-2008 a je uvedeno v tab. 10.

Tab. 10 Směrné chemické složení oceli 11SMnPb30 (hm. %)

C Si Mn P S Pb
max. 0,14 max. 0,05 0,9 – 1,3 max. 0,11 0,27 – 0,33 0,20 – 0,35

Ve výše uvedeném předpise je zároveň uvedeno, že tato ocel není, vzhledem

k vysokému obsahu síry a fosforu, určena k tepelnému zpracování.

Popis experimentálních vzorků z oceli jakosti 11SMnPb30

Dodáno:

Objímky z oceli 11SMnPb30, a to ve třech rozdílných stavech:

1. Ve stavu před žíháním (A);

2. Ve stavu po žíhání režimem 850°C/90 min/pomalé chladnutí – pec - v atmosféře

dusíku (B);

3. Ve stavu po žíhání, povlakování ZnNi, tváření za studena (C).
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Parametry žíhání objímek ve vsázkové hlubinné peci byly následující:

 Velikost vsázky cca 400 kg, umístění v žíhacím koši, průměr 700 mm, výška vsázky

cca 800 mm;

 Náběh na teplotu 850 °C po dobu 3 hodin;

 Výdrž na teplotě 90 min (pro homogenizaci teploty uvnitř a vně žíhacího koše);

 Pomalé chladnutí na teplotu 400 °C, po celou dobu od zavezení vsázky do dosažení

teploty chladnutí 400 °C pod atmosférou dusíku.

Galvanické povlakování ZnNi bez odvodíkování. Dobu od galvanického pokovení do tváření

za studena cca jeden až dva měsíce. Během tváření za studena došlo u objímek k praskání.

Chemický rozbor objímek (tab. 11)

Tab. 11 Chemický rozbor objímek

C S Mn P Ni Cr Mo Cu Pb

popraskaný

1 0,044 0,315 1,27 0,050 0,09 0,12 0,019 0,16 0,26

popraskaný

2 * * 1,16 * 0,08 0,04 0,011 0,12 0,22

žíhány 0,067 0,314 1,21 0,052 0,09 0,16 0,011 0,20 0,26

nežíhány 0,065 0,365 1,30 0,054 0,08 0,05 0,008 0,14 0,25

* hodnoty, vzhledem ke struktuře povrchu vzorku, nebylo možné stanovit

Vybrané objímky odpovídající jednotlivým dodaným stavům můžeme vidět na obr. 10.

Trhliny ve stavu C (po tváření zastudena) probíhají v podélném směru objímky a zasahují

většinou více jak polovinu délky. Po obvodu bylo vždy pozorováno několik trhlin. Trhliny

probíhají přes celou tloušťku objímky.
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Obr. 10 Pohled na vybrané dodané objímky z oceli 11SMnPb30

3.1. Vliv žíhání s překrystalizací na mikrostrukturu oceli jakosti 11SMnPb30

3.1.1. Velikosti a distribuce vměstků v kovové matrici.

Pro mikrostrukturní rozbor byly z každého stavu připraveny metalografické výbrusy, které

vždy odpovídaly podélnému (L) a příčnému (T) řezu objímkou. Při metalografickém rozboru

bylo využito světelné mikroskopie (SM) - mikroskop Olympus IX70, a řádkovací elektronové

mikroskopie (SEM) - mikroskop JEOL JSM-6490LV, vybavený energiově disperzním

analyzátorem Inca X-act.

Lomová plocha byla analyzována po dolomení objímky ve stavu po tváření za studena (C)

s využitím řádkovací elektronové mikroskopie.

Podle elektronové světelné mikroskopie byly obrazovou analýzou ve vyleštěném,

nenaleptaném stavu u všech vzorků pozorovány nekovové vměstky na bázi sulfidů manganu.

Dokumentace nekovových vměstků metodou SM je uvedena na obr. 11 – 16. Částice bohaté

olovem nebyly pomocí metody světelné mikroskopie spolehlivě identifikovány.
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Obr. 11 Vzorek A (L) – podélný směr (L), Obr. 12 Vzorek A (T) – příčný směr (T),

Obr. 13 Vzorek B (L) Obr. 14 Vzorek B (T),

Obr. 15 Vzorek C (L), Obr. 16 Vzorek C (T),
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Pomocí metody SM můžeme vidět, že v podélném řezu byly vměstky protáhlé a

v příčném řezu byly vměstky sulfidů manganu kruhového průřezu.

V tab. 12 -13 můžeme vyčíst, rozdíly plošných podílů nekovových vměstků u vzorků

v příčném směru na bázi sulfidu manganu a částic bohatých olovem.

Tab. 12 Plošné podíly vměstků

Plošné podíly vměstků v příčném směru

MnS Plocha Plošný podíl

A 0,7973 µm2 1,57 %

B 1,3062 µm2 1,69 %

C 1,2632 µm2 1,73 %

Tab. 13 Plošné podíly vměstků

Plošné podíly vměstků v příčném směru

PbO Plocha Plošný podíl

A 0,2916 µm2 0,43 %

B 0,3843 µm2 0,51 %

C 0,3027 µm2 0,47 %

Rozlišení částic sulfidů manganu a částic bohatých olovem umožnila až analýza SEM.

Podle této analýzy se částice sulfidů manganu jeví jako tmavší než matrice, částice bohaté

olovem se jeví jako světlejší než matrice. Z obr. 17 až 22 je patrné, že částice sulfidů

manganu a částice bohaté olovem jsou vyloučeny většinou odděleně.
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Obr. 17 Vzorek A (T) Obr. 18 Vzorek A (T)

Obr. 19 Vzorek B (T) Obr. 20 Vzorek B (T)

Obr. 21 Vzorek C (T) Obr. 22 Vzorek C (L)

Z hodnocení vyplývá, že částice bohaté olovem, byly drobnější než částice sulfidů

manganu a jejich průměr na příčných výbrusech byl většinou menší než 2 m. Ve vyloučení

částic bohatých olovem nebyly zaznamenány rozdíly mezi vzorky A, B, C
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Obr. 23 Vzorek C - Popis povrchové vnější vrstvy (T)

Mikroanalytický rozbor sulfidů manganu (spektrum 1) potvrzuje stechiometrii MnS.

Olovo se v oceli nevyskytuje jako čistý kov, ale ve formě oxidu, s pravděpodobnou

stechiometrií PbO (spektrum 2). Na obr. 23 je také vidět matrice (spektrum 3). Získané

výsledky tohoto stavu jsou uvedeny v tab. 14 -15.

Tab. 14 Hmotnostní % stavu C

O Na P S Ca Mn Fe Ni Zn Pb

1 36,21 57,41 6,39

2 7,99 11,27 80,74

3 0,87 99,13

Tab. 15 Hmotnostní % stavu A

O S Mn Fe Ni Pb

1 35,58 58,71 5,71

2 6,97 11,45 81,58

3 0,98 99,02
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3.1.2. Hodnocení velikosti feritického zrna

Po naleptání vzorků 4% roztokem kyseliny dusičné v etylalkoholu bylo zjištěno, že

mikrostruktura vzorků je převážně feritická. U vzorku A byla pozorována přítomnost malého

podílu perlitu vyloučeného v řádcích (obr. 24 - 25). U vzorku B a C se perlit nevyskytoval, ale

místy bylo pozorováno nahromadění cementitu (obr. 27). U vzorku C bylo pozorováno

protažení zrn přednostně v tangenciálním směru, to potvrzuje provedené tváření za studena.

Mikrostruktura vzorků po naleptání je dokumentována na obr. 24 až 29.

Obr. 24 Vzorek A (L)- perlit Obr. 25 Vzorek A (T)

Obr. 26 Vzorek B (L) - cementit Obr. 27 Vzorek B (T)
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Obr. 28 Vzorek C (L) Obr. 29 Vzorek C (T)

Z dokumentace je patrné, že vzorky B a C byly v porovnání se vzorkem A

hrubozrnnější. Může to souviset s pomalým ochlazováním materiálu po žíhání. Velikost zrna

G byla určena podle normy ČSN EN ISO 643 [24] srovnávací metodou.

Tab. 16 Velikost zrna A – 200x

Počet měření Střední hodnota d

(µm)

Velikost zrn G

A 137 15,3 ± 6,3 9

B 68 36,1 ± 15 7

C 50 40,3 ± 19,7 6

Jak můžeme vyhodnotit získané výsledky z tab. 16, nejmenší střední hodnotu d má

stav A, to znamená, velikost zrna je nejmenší. A největší střední hodnotu d má stav C, zrno je

největší. Je to asi způsobené tím, že vzorek po žíhání je ještě povlakován ZnNi.
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3.1.3. Charakteristiky povrchu

V povrchových vrstvách byly u vzorků odpovídajících stavu A pozorovány drobné

prasklinky obsahující oxidy na bázi železa. Mikrostruktura v okolí vad byla částečně

deformovaná. Vady jsou poměrně mělké a zasahují do hloubky max. 0,1 mm. Příklady těchto

povrchových vad jsou uvedeny na obr. 30 a 31. Získané výsledky trhlinové výplně nám uvádí

tab. 17. Vyskytuje se v ní vysoké množství oxidů Fe. Popsané vady souvisí pravděpodobně,

s ohledem na nález oxidické výplně, s tvářením materiálu za tepla.

Obr. 30 Vzorek A (T) – povrchová natrženina (SEM), oxidy Fe

Obr. 31 Vzorek A (T) – povrchová natrženina (SM), částečná deformace
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Tab. 17 Trhlina výplně ve stavu A

O S Mn Fe Ni Pb

Trhlina

výplně

30,99 0,82 68,19

Ve vzorcích, které odpovídaly stavu B a C, byly pod povrchem pozorovány řetízky

velmi jemných částic. Tyto řetízky zasahovaly do hloubky cca 30 m pod povrch oceli.

Pomocí mikroanalytického rozboru bylo zjištěno chemické složení těchto částic. Jedná se o

velmi jemné sulfidy manganu. Příklady vyloučení těchto řetízků můžeme vidět na obr. 32 a

33.

U vzorku C byl na vnějším povrchu pozorován povlak na bázi ZnNi o tloušťce cca 5

až 15 m, povlak byl silně popraskaný (obr. 33). Mikroanalytický rozbor ukázal, že obsahuje

cca 80 % zinku a 20 % niklu.

Obr. 32 Vzorek B (L) - podpovrchové  řetízky sulfidů manganu (SM)
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Obr. 33 Vzorek C (T) – podpovrchové řetízky sulfidů manganu a povlak ZnNi (SEM)

Tab. 18 Stav B – C

O Al S Mn Fe Ni Zn

C povlak 18,52 3,92 21,30 56,27

C síťoví 17,30 28,20 54,50

C tmavé

částice

27,22 20,05 52,73

B síťoví 7,65 10,69 81,66

Ze získaných výsledků z tab. 18 je možné vyčíst, že ve stavu B – C síťoví obsahuje velké

množství Fe a malé množství Mn a S. Ve stavu C povlak je nejvíce složen ze Zn a Ni a také

obsahuje nepatrné množství Fe.

3.2. Rozbor lomové plochy oceli 11SMnPb30 po žíhání s překrystalizací.

3.2.1. Analýza trhlin vzniklých při tváření za studena

Při tváření za studena došlo k popraskání materiálu. Trhliny probíhaly v podélném směru

a byly po obvodu objímky symetricky rozmístěny. Místa výskytu trhlin souvisela asi se

stupněm plastické deformace při tváření za studena. Trhliny procházely přes celou tloušťku

objímek (obr. 34) a u vnitřního povrchu byly široce rozevřeny. Analýza SEM prokázala, že
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v okolí trhlin neexistovalo nahromadění ani vměstky na bázi sulfidů manganu, ani fází

bohatých olovem (obr. 35).

Obr. 34 Vzorek C (T) - celkový pohled na trhlinu (SM)

Obr. 35 Vzorek C (T) – trhlina u vnějšího povrchu (SEM)

Leptání mikrostruktury ukázalo, že trhliny probíhají interkrystalicky – po hranicích

feritických zrn (obr. 36 až 37). Mikrostruktura byla v okolí trhlin místně plasticky

deformovaná, svědčí to o tom, že k porušení docházelo během tváření za studena (obr. 38).
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Obr. 36 Vzorek C (T) – trhlina u vnějšího povrchu (SM)

Obr. 37 Vzorek C (T) – trhlina u vnitřního povrchu (SM)

Obr. 38 Vzorek C (T) – trhlina uprostřed tloušťky (SM)

U trhlin vzniklých při tváření za studena bylo provedeno dolomení vzorku C tak, aby

byla dobře viditelná lomová plocha. Tato lomová plocha byla podrobena fraktografické

analýze metodou SEM. Fraktografická analýza prokázala, že lomová plocha má výhradně
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interkrystalický charakter (obr. 39 až 40). Na lomové ploše jsou viditelné jak částice sulfidů

manganu, tak částice bohaté olovem. Toto množství odpovídá jejich výskytu v kovové

matrici. Zvýšený výskyt olova na hranicích zrn nebyl pozorován. Na některých hranicích zrn

byly patrné známky plastické deformace (obr. 40).

Obr. 39 Vzorek C – lomová plocha (SEM)

Obr. 40 Vzorek C – lomová plocha (SEM)

3.3. Měření tvrdosti HV 30

Na hodnocení tvrdosti bylo prováděno pomocí metody podle Vickers. Diamantové

vnikací těleso ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu bylo vtlačováno do povrchu vzorku

po dobu 10 až 15 s. Následně byla měřena úhlopříčka vtisku. Hodnota vpichu se vypočítá

pomocí vzorce:
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HV = 0,1891 (1)

kde F je zkušební zatížení v N (294,3 N)

d je aritmetický průměr dvou délek úhlopříček d1, d2 v mm.

Výsledky naměřených hodnot tvrdosti podle Vickerse u vzorku A – C v příčném směru

jsou uvedeny v tab. 19.

Tab. 19 Výsledky tvrdosti u stavu A - C

d1 d2 d HV30

A 0,546 0,546 0,546 186±5

B 0,685 0,689 0,687 118±5

C 0,514 0,524 0,519 207±6

Z tab. 19 je patrné, že vyšší tvrdost byla naměřena u popraskané objímky. Nejmenší

hodnota je u žíhané objímky, je to dáno pravděpodobně tím, že materiál byl měkký.
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4. Závěr

Předložená diplomová práce je věnována automatové oceli typu 11SMnPb30. Bylo u ní

provedeno hodnocení velikosti zrna, čistota materiálu, fraktografická analýza lomových ploch

porušené objímky a tvrdost podle Vickerse HV3.

V praktické části bylo potřeba zjistit, proč vzniká praskání objímky. Objímky z oceli

11SMnPb30 byly dodány ve třech rozdílných stavech:

A. Ve stavu před žíháním;

B. Ve stavu po žíhání režimem 850°C/90 min/pomalé chladnutí – pec -

v atmosféře dusíku;

C. Ve stavu po žíhání, povlakování ZnNi, tváření za studena.

U vměstků bylo zjištěno, že v podélném řezu byly vměstky sulfidu manganu protáhlé a

v příčném řezu byly kruhového průřezu. Rozlišení částic MnS a PbO umožnila až metoda

SEM.

Ve stavu před žíháním byla velikost zrna nejmenší a ve stavu po žíhání, povlakování,

roste střední hodnota a zrno je největší. Ve struktuře zrna, ve stavu A, se vyskytoval perlit a

ve stavu B a C, byl nahromaděný cementit.

Na povrchu objímek ve stavu A byly pozorovány prasklinky, které obsahovaly oxidy na

bázi Fe. Mikrostruktura byla částečně deformována. Ve stavu B a C se zjistili řetízky velmi

jemných částic MnS. Na vzorku C byl povlak na bázi ZnNi, který byl silně popraskaný.

Pomocí metody SM a SEM bylo zjištěno, že trhlina probíhala po hranicích feritických zrn

– interkrystalicky. V trhlinách neexistovalo nahromadění vměstků na bázi MnS ani bohatých

olovem. Po dolomení vzorku a  fraktografické analýze bylo zjištěno, že lomová plocha má

výhradně interkrystalický charakter.

Příčinou, proč dochází k praskání objímky, může být pomalé chladnutí na teplotu 400 °C,

po celou dobu od zavezení vsázky do dosažení teploty chladnutí 400 °C pod atmosférou

dusíku. Vzniká oslabení hranic zrn přítomným fosforem. Důvodem může být také síra vázána

na vměstky MnS nebo olovo přítomné v částicích. Z hodnocení tvrdosti nebylo zjištěno, proč

objímky praskají.



Stránka46

Použitá literatura

[1] R. Štrobl, K. Švejda, K. Tykal: Oceli se zlepšenou obrobitelností / In: Hutnické aktuality -

ISSN 1210-6003 (print)1804-8129 (online) - Roč. 23, č. 2, 1982, s. 3-59 : il.

[2] P. Skočovský, O. Bokůvka, R. Konečná, E. Tillová: Náuka o materiáli pre odbory

strojnícke, vydala Žilinská universita v Žilině, 2006, 2. vydání, s. 349.

[3]http://sk.scribd.com/doc/78072350/Semestralna-praca-Automatove-ocele-Juraj

Sadeck%C3%BD-MI-FPT

[4] P. Fremunt, T. Podrábský: Konstrukční oceli, vydavatelství CERM, Brno 1996, str. 261.

[5] http://www.metal2012.com/files/proceedings/metal_06/papers/215.pdf

[6] M. Schüller, et al.: Archiv für Eisenhüttenwesen, Německo, 1965, str. 36.

[7] http://www.euro-inox.org/pdf/map/StainlessSteelProperties_CZ.pdf

[8] L. Ptáček et al.: Nauka o materiálu II., Akademické nakladatelství CERM, 2. vydání, Brno

2002, s. 392.

[9]http://www.bolzano.cz/cz/technicka-prirucka/tycove-oceli-uhlikove-konstrukcni-a-

legovane/automatove-oceli-podle-en-10087/oceli-automatove-podle-en-10087-technicke-

dodaci-predpisy-a-uzivatelsky-komentar

[10] http://www.acsteel.cz/down/obrobitelnost.oceli.pdf

[11] Standard EN 10 277-3: Bright steel products. Technical delivery conditions., Part 3,

2008.

[12] Standard EN 10087: Free cutting steels. 1999.

[13] W. Jäniche, W. Dahl, H. F. Klärner, W. Pitsch, D. Schauwinhold, W. Schlüter, H.

Schmitz: Werkstoffkunde Stahl, Band1: Grundlagen, ed. Springer - Verlang Berlin 1984, str.

743.

[14] D. Brhlík: Evropské normy pro značení ocelí, bakalářská práce, Brno 2009.

[15]http://prirucka.bolzano.cz/cz/technickapodpora/techprirI/tycovaocel/Automatoveoceli/TD

P/

[16]http://www.trz.cz/TRZ/Prilohy.nsf/(viewPublic)/KATALOG/$FILE/AutomatoveOceli.pd

f

[17] http://www.aretsteel.com/11109

[18] http://www.valentazt.cz/matice-s-trapezovym-zavitem.html

[19] http://www.nom.wz.cz/KOVY/olovo.htm

[20] K. Michálek, K. Gryc: Čistota a užitné vlastnosti oceli – studijní opora, VŠB, FMMI.

http://sk.scribd.com/doc/78072350/Semestralna-praca-Automatove-ocele-Juraj
http://www.metal2012.com/files/proceedings/metal_06/papers/215.pdf
http://www.euro-inox.org/pdf/map/StainlessSteelProperties_CZ.pdf
http://www.bolzano.cz/cz/technicka-prirucka/tycove-oceli-uhlikove-konstrukcni-a-
http://www.acsteel.cz/down/obrobitelnost.oceli.pdf
http://prirucka.bolzano.cz/cz/technickapodpora/techprirI/tycovaocel/Automatoveoceli/TD
http://www.trz.cz/TRZ/Prilohy.nsf/
http://www.aretsteel.com/11109
http://www.valentazt.cz/matice-s-trapezovym-zavitem.html
http://www.nom.wz.cz/KOVY/olovo.htm


Stránka47

[21] G. Krauss: Steels: Heat  Treatment and Processing Principles, ASM International, 1.

vydání, Ohio 1989, str. 497.

[22] J. Jech: Tepelné zpracování oceli – metalografická příručka, SNTL, 4. vydání, Praha

1983.

[23] P. Váňová:  Základy tepelného zpracování- studijní opora, VŠB, FMMI.

[24] Norma ČSN EN ISO 643: Metalografické stanovení velikosti zrn, r. 2003.


