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Abstrakt 

 

V této bakalářské práci na téma technologie ručního kování čepele s povrchovou úpravou jsou 

prezentovány výsledky zpracování oceli 14260 ČSN 414260, kdy vhodnými postupy tváření a 

dodržením podmínek tepelného zpracování získám čepel nože takových kvalit, které jsou 

srovnatelné s mnohem dražšími materiály. 

U vzorků čepelí jsem prováděl zkoušky tvrdosti Digitálním tvrdoměrem TH-140, který 

vyhodnotí měřenou tvrdost z šesti různých míst daného vzorku. Houževnatost vzorků 

materiálu bez vrubu byla zjištěna přeražením na Charpyho kladivu WPM PSd. Metalografie  

vzorků čepelí je zobrazena v takovém zvětšení, aby byly patrné změny struktury. 

Bylo prokázáno, že přesným dodržením teplot tepelného zpracování lze docílit vysokých 

užitných vlastností daného materiálu a získat čepel nejvhodnější tvrdosti pro danou oblast 

použití.  

 

Abstrakt 

 

In this work on hand forging technology of knife blade with surface finish treatment presents 

the results of processing steel CSN 14260 414260 when forming appropriate procedures and 

compliance with the conditions of heat treatment blade knives get those qualities that are 

comparable to much more expensive materials. 

 For samples blade hardness tests I conducted digitally tester TH-140 to evaluate the hardness 

measurements from six different locations of the sample. Toughness material samples without 

notch was detected by transfer to Charpy hammer WPM PSD. Metallography sample blades 

is presented in such a magnification that the apparent change in the structure. 

 It has been shown that precise compliance with the temperature of heat treatment can achieve 

high utility properties of the material and to obtain the most appropriate hardness of the blade 

to the area of use. 
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1. Úvod 

Ruční  kování je spjato s prvopočátky zpracování železa, což dokládají nejstarší archeologické 

nálezy z poloviny 3. tisíciletí př.n.l., například železná dýka krále Meškalamšara ze 

starověkého Uru. Také z hlediska uměleckého zpracování kovu je potěšující hodnocení této 

činnosti v antickém světě, který tak vysoko stavěl v hierarchii olympských bohů právě 

patrona kovářů Hefaista, který byl synem samotného Dia a jeho ženy Héry. Národ Etrusků 

řadil ve své mytologii, stejně jako Řekové, na jedno z nejvýznamnějších míst v hierarchii 

svých božstev Vulkána, boha ohně a kovářské práce. 

Nálezy na území střední  Evropy dokládají vyspělost Slovanů v umění zpracování železa. Je 

zřejmé, že Slované ovládali techniku sváření a tvarování, a když byl výnosem Karla Velikého 

do Čech zakázán vývoz zbraní a brnění (roku 805 n.l.), byl tento výnos spíše podnětem ke 

zvýšení domácí výroby. 

V této bakalářské práci je popsána výroba čepele nože ručním kováním z dostupného 

materiálu, který vhodným zpracováním konkuruje mnohem dražším ocelím. Vzorky ke 

zkouškám i samotná čepel vznikly v kovárně Vladimíra Vojáčka, který se již řadu let zabývá 

výrobou nožů. 

Práce je rozdělena do několika základních částí. V první kapitole je zpracována teorie ručního 

kování a tepelného zpracování, kterých je využito k výrobě čepele. Také jsou zde popsány 

metody zkoušek materiálu. 

V praktické části práce je popsán způsob výroby čepele v kovárně, jednotlivé postupy a 

zpracování, hodnoty teplot ohřevu ve výhni při kování, kalení a popouštění. 

V kapitole zabývající se zkouškami materiálu jsou uvedeny v tabulkách naměřené hodnoty, 

které vypovídají o vlastnostech materiálu před a po zušlechtění. 

V závěru jsou uvedeny poznatky vyplývající z teorie i praxe technologie jednotlivých postupů 

použitých při ruční výrobě čepele.    
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2. Cíl práce 

 Cílem této bakalářské práce je vykovat kvalitní čepel z dostupné oceli. Provést takové 

zpracování a  zušlechtění, kterým dosáhneme vlastností srovnatelných s mnohem dražšími 

materiály. 

Potvrdit teoretické znalosti a dokázat jejich platnost v praxi dodržením teplot při kování, 

kalení a popouštění pro danou ocel. Během výroby odebrat vzorky daného materiálu v 

různých stupních výroby čepele a provést jejich mechanické zkoušky s dokumentací 

mikrostruktury. Dosažené výsledky vzorků vyhodnotit s komentářem v závěru. Čepel nože 

vznikne ručním kováním na kovadlině, která je popsána na obrázku č.1. 

 

 

 

 

Obr. 1 Kovadlina 

1- oblý roh, 2- dráha kovadliny, 3- prsa kovadliny, 4- díra pro osazení pomocných nástrojů, 

5- obdélníkový roh, 6- díra pro čep zaražený ve špalku, 7,8- klíny k upevnění kovadliny 
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3. Teoretická část 

Kování patří k nejpoužívanějšímu způsobu tváření za tepla. Kováním získáme tvary 

požadovaných rozměrů a zároveň lepší mechanické vlastnosti díky prokování. Prokováním 

odstraníme hrubou strukturu materiálu a případné vady, které vznikly v materiálu při jeho 

výrobě. Vady materiálu zhoršují  jeho mechanické vlastnosti. Materiál se při kování ohřívá až 

k horní kovací teplotě, což nám umožňuje používat menší tvářecí síly.  Kování dělíme podle 

způsobu zpracování  na ruční a strojní. Hlavními výhodami kování je nižší spotřeba materiálu, 

optimální přesnost výkovku, vysoká kvalita tvářeného kovu a nižší náklady spojené s výrobou 

součásti,(ve srovnání s třískovým obráběním). Kovat lze téměř všechny tvárné kovy i jejich 

slitiny. Nejčastěji se kovají oceli a neželezné kovy jako jsou, hliník, měď,  titan a jejich 

slitiny, pro které  platí při kování stejné zásady jako u ocelí. 

3.1 Ruční kování 

Materiál se při ručním kování ohřívá na kovací teplotu ve výhni či v malých pecích. Kovář 

získá požadovaný tvar výkovku pomocí kladiva. Ruční kování je velmi  fyzicky náročná, 

nákladná a zdlouhavá práce vyžadující zručnost kováře.  Mezi základní kovářské nářadí 

používané u ručního kování patří výheň a kovadlina.   

 

1- jímka, 2- boční vložky, 3- uzávěr vzduchu s vrtulí usměrňující vzduch tangenciálně, 4- 

přívod vzduchu od dmychadla, 5- jímka na popel, 6- uzávěr na vypouštění popelu, 7- čerstvě 

přiložené uhlí, 8- ohřívaná ocel 

 

Obr.2. Schéma výhně 
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Výheň (viz.obr.2,5) musí být přístupná ze tří stran , což je nezbytné zejména při zpracování 

větších kusů, při jejich ukládání a vyndávání z ohně. Toto základní kovářské zařízení musí 

mít řádné odkouření. 

 

Obr.3. Uložení kovadliny 

Kovadlina jako druhý základní nástroj uměleckého kováře musí být řádně upevněna buď na 

tvrdý špalek, nebo na špalek zapuštěný do plechového sudu s pískem, tak jak je zachyceno na 

obr. 3. Základy obojího je vždy dobré zapustit do země, aby se kovadlina pod údery nemohla 

pohybovat [ 1]. 

Dále k základnímu vybavení (obr.6) patří  kladiva ( jednoruční, dvouruční, probíjecí, atd. ), 

kleště  ( ploché, kruhové, tvarové), sekáče,  průbojníky, zápustková deska(obr. 4). 

 

Obr.4. Zápustková deska 
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Kovací teploty 

Při kování je potřeba dodržet určité kovací teploty nebo rozmezí vhodných kovacích teplot. 

Kove se většinou při nejvyšších kovací teplotách, protože se materiál nejlépe tváří, také 

kovací časy jsou kratší. Kovací teploty musí být uzpůsobeny stupni deformace, především 

teploty konečné, kdy je deformace již malá. Při vysoké teplotě v oxidační atmosféře vzniká na 

povrchu ohřívaného materiálu opal. Konečná ohřívací teplota záleží na složení materiálu. 

Uhlíkové oceli lze ohřívat rychleji. S rostoucím obsahem přísad (včetně  uhlíku) se snižuje 

tepelná vodivost. Materiál se ohřívá rychlostí vhodnou pro dané složení, při překročení 

dovolené rychlosti ohřevu dochází k velkým teplotním rozdílům v předkovku a vzniku 

nebezpečného tepelného  pnutí [12].   Dosáhne-li materiál teploty 500°C, je již dostatečně 

plastický, aby se mohla rychlost ohřevu zvýšit. 

 

Obr.5. Výheň 

 

Zásady při kování 

 Kovací teplota se řídí podle obsahu uhlíku a legujících prvků.  Čím je obsah uhlíku nižší, tím 

je ocel tvárnější a lépe kovatelná.  Měkké nelegované konstrukční oceli do 0,2 % uhlíku jsou 

z tohoto důvodu velmi dobře kovatelné. Nelegovaná ocel s obsahem uhlíku 0,3 % tvoří okuje  

a proto musí být rychle zahřívána na počáteční kovací teplotu.  Oceli s vyšším obsahem 

uhlíku, legované oceli se zahřívají pomalu a nepřetržitě do tmavočerveného žáru, aby se 

zabránilo velkému napětí. Potom se rychle (od 680°C) zahřívají na teplotu kování (1 100°C), 

aby se zabránilo tvoření okují, oduhličení a zhrubnutí zrna. 



 

13 

 

 3.2 Základní operace 

K základním kovářským operacím patří: 

Prodlužování – více pěchovacích kroků za sebou na kovadlině nebo přes její hranu, kdy 

dochází ke zmenšování původního průřezu materiálu a zvětšení jeho délky [6]. 

Pěchování – úderem kladiva se materiál stlačuje ve směru své osy a zároveň se rozšiřuje jeho 

příčný průřez. 

Sekání – rozdělování materiálů na několik částí, nebo osazování části za použití příložky 

(sekáč není vhodný, protože přerušuje vlákna). 

Osazování, prosazování – zeslabování průřezu materiálu v určité délce, zmenšení průřezu 

hřídele, rokování jednostranného vybrání. 

Děrování – prorážení různých děr pomocí průbojníků na desce s otvorem, u silnějších 

materiálů se používá děrovací trn. 

Ohýbání – nejčastěji se ohýbá přes hranu kovadliny nebo v přípravcích,  materiál musí být v 

místě ohybu nejdříve napěchován, aby nedošlo k zeslabení jeho průřezu. Deformací 

neovlivněná neutrální osa se posouvá k vnitřnímu obrysu ohnutého výkovku [ 2].   

Kování profilů – kování kruhového průřezu z výchozího čtyřhranného polotovaru, nebo 

zkrucování (torzírování).  

Kovářské svařování - svařovat lze přeplátováním nebo natupo, materiál se musí ohřát na 

teplotu tzv. bílého žáru (ocel - 1300 °C ).  

 

 

Obr.6. Zařízení kovárny 
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3.3 Vliv teploty na plastickou deformaci 

Základy tepelného zpracování kovů 

Tepelné zpracování kovů je postup při kterém se záměrně mění teploty a někdy také chemické 

složení kovu (při tzv. chemicko-tepelném zpracování).  Účelem tepelného zpracování je 

dosažení požadovaných mechanických a technologických vlastností materiálů.  Průběh 

tepelného zpracování je u všech způsobů a u všech materiálů v podstatě stejný. Obecně se 

skládá  z ohřevu na vhodnou teplotu, setrvání na této teplotě, kdy dochází k prohřátí a 

následném ochlazení, přičemž se tento postup může i vícekrát opakovat.  

 

Obr.7. Záznam průběhu teploty při žíhání na odstranění vnitřního pnutí  

z protokolu tepelného zpracování 

 

Konkrétní druh tepelného zpracování je charakterizován rychlostí a průběhem ohřevu, 

konečnou hodnotou teploty ohřevu,  dále pak dobou setrvání na dané teplotě a rychlostí 

ochlazování, také podmínkami při opakování základního postupu. Vhodná rychlost ohřevu a 

průběh ohřívání závisí na účelu tepelného zpracování. U některých postupů je nutný pozvolný 

ohřev, při němž rozdíl mezi teplotou povrchu a teplotou uvnitř ohřívaného materiálu není 

velký, aby v důsledku teplotních dilatací v materiálu nedocházelo  ke vzniku pnutí a porušení 

jeho celistvosti. V těchto případech se ohřev provádí v pecích, kde regulujeme teplotu, někdy 

postupně v několika pecích s rozdílnou teplotou.  Jiné postupy naopak vyžadují velmi prudký 

ohřev povrchu kovu. Příkladem je povrchové kalení ocelí a litin, při kterém se materiál ohřívá 

plamenem. Volba výšky konečné teploty ohřevu závisí na povaze strukturálních změn, které 

při tepelném zpracování probíhají.  V některých případech zůstává struktura v podstatě stejná 
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jako za normálních teplot, v jiných se materiál ohřevem uvádí do potřebné strukturální oblasti. 

Doba prohřívání  závisí na druhu materiálu, na účelu zpracování a na velikosti  materiálu.  

Rychlost ochlazování je závislá na cíli tepelného zpracování. V případech, kdy má během 

chladnutí být zachován rovnovážný stav soustavy, probíhá ochlazování pomalu. Příkladem je 

chladnutí materiálu v peci s regulovaným poklesem teploty, např. při žíhání na odstranění 

pnutí, viz. obr. 7. V jiných případech je naopak cílem zpracování rychlým ochlazením potlačit 

změny, ke kterým by došlo v rovnovážném stavu a tak vytvořit nové strukturální složky se 

specifickými vlastnostmi. Ochlazování stejně jako ohřev může probíhat stupňovitě, přičemž 

materiál postupně prochází několika prostředími. 

Fyzikální podstata tepelného zpracování ocelí 

Tepelné zpracování oceli je založeno na řízené difusi atomů materiálu. Z tohoto hlediska  

tepelné zpracování dělíme na  způsoby, při kterých je difuse podporována a  způsoby, při 

kterých je difuse potlačována. To platí především pro kalení. 

U postupů prvé skupiny probíhají děje tak pomalu, že stav soustavy je blízký rovnováze, to se 

týká žíhání. Základní přehled teplot u různých druhů žíhání je na obr. 8. Pro postupy druhé 

skupiny je naopak typický rychlý průběh teplotních změn, při kterém je vlivem setrvačnosti 

materiálu rovnováha soustavy porušena. Důsledkem je zpomalení až potlačení některých 

procesů při rychlém ochlazení.  

 

Obr.8. Část diagramu Fe-C s naznačenými teplotami různých způsobů žíhání 



 

16 

 

Z hlediska výšky teploty ohřevu je možno tepelné zpracování rozdělit na postupy  bez 

rekrystalizace, u kterých je zachována feritická a perlitická struktura. Dále na postupy s 

rekrystalizací, u kterých je feritická a perlitická struktura převedena ohřevem na strukturu 

austenitickou. 

V prvním případě probíhají uvnitř materiálu pouze dílčí procesy v krystalické struktuře 

spojené se změnou formy, velikosti a vzájemné polohy krystalů.  

Ve druhém případě dochází k zásadním změnám struktury v důsledku přeměny modifikace 

kovu. Pro pochopení těchto postupů je nutno poznat chování slitin železa při řízeném 

přechodu z austenitu na nižší složky.Velmi pomalé změny probíhající při ochlazování 

austenitu popisuje rovnovážný diagram, viz. obr. 9. Rychlé změny teploty jsou spojeny s 

potlačením, někdy dokonce vyloučením rovnovážných přeměn. Austenit může pak být 

zachován i pod teplotou A1. Vzniklé nerovnovážné struktury mohou mít zcela jiný charakter 

než struktury rovnovážné. Pokud probíhá přeměna austenitu pod teplotou A1, nazývá se 

rozpadem austenitu [3]. 

 

 

Obr.9. Proeutektoidní přeměny 
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Rozpad austenitu 

Rozpad austenitu můžeme sledovat dvojím způsobem. Při prvním je austenit rychle ochlazen 

pod  teplotu A1 a pak je jeho teplota po celou dobu přeměny udržována na konstantní hodnotě. 

Postup je nazýván izotermickým rozpadem austenitu a ve zkratce označován IRA. Při druhém 

způsobu je materiál ochlazován plynule, postup je nazýván anizotermickým rozpadem 

austenitu a je označován zkratkou ARA. Příklad grafického vyjádření formování jednotlivých 

fází je na obr. 10. 

Perlit vzniklý rozpadem austenitu při různých teplotách nemá stejnou formu. Při vyšších 

teplotách vznikají hrubší krystaly, při nižších teplotách naopak jemnější. Při teplotách pod 

nosem křivky vzniká zvláštní struktura jehlicovitého tvaru, která se od perlitu vzniklého za 

vyšších teplot výrazně liší také svými mechanickými vlastnostmi a označujeme ji bainit. 

Při přeměně austenitu na perlit nebo bainit se mřížka železa γ mění na mřížku železa α. 

Protože modifikace železa γ  v sobě rozpouští až 2,14 % a modifikace železa α  pouze 

nepatrné množství (0,02 % i méně, podle různých zdrojů), musí během přeměny austenitu na 

perlit uhlík z mřížky železa γ difundovat. Na hranicích feritových zrn se vytvoří cementitové 

částice. 

 

Obr.10.Obecný příklad ARA diagramu  s naznačenými možnostmi ochlazení pro různé 

techniky tepelného zpracování 



 

18 

 

 Při velmi rychlém ochlazení materiálu  je difuse uhlíku z mřížky austenitu potlačena a uhlík 

zůstává uzavřen v mřížce železa α . Tento nestabilní stav je provázen deformací mřížky a 

vznikem velkého pnutí uvnitř struktury materiálu.Tato struktura  se projevuje velkou tvrdostí 

a křehkostí materiálu,  nazývá se martenzit. Martenzit je tedy nestabilní přesycený tuhý roztok 

uhlíku v železe α. Přeměna austenitu na martenzit probíhá v určitém rozsahu teplot. Teplota 

začátku této přeměny je označována Ms (martenzit start), teplota konce přeměny 

 Mf (martenzit finish) [4].   

Vliv prokování na mechanické vlastnosti 

Materiály určené pro kování mají mít stejnozrnnou strukturu. Se vzrůstajícím prokováním se 

mění tvar a forma krystalů, dochází k tvoření vláken(obr.11), což způsobuje odlišné 

mechanické vlastnosti v různých osách výkovků.  Mechanické hodnoty jsou vyšší ve směru 

vláken, jak je patrno z obr. 11. Prokování má vliv na rozrušení lité struktury a na její zjemnění 

. Přílišné prokování by mělo za následek překování, došlo by k  poškození materiálu. 

 

 

Obr.11. Směr vláken u kování, obrábění, odlévání. [5]   

 

Kalení ocelí 

Účelem kalení je zvýšení tvrdosti oceli, což můžeme  dosáhnout i jinými způsoby tepelného a 

mechanického zpracování, ale kalení je způsobem nejčastějším. Principem kalení je převedení 

perlitického nebo perliticko feritické struktury na strukturu martenzitickou nebo bainitickou.  

Z toho vyplývá, že kalitelné jsou oceli obsahující alespoň 0,3 % uhlíku.  

U ocelí s obsahem uhlíku menším se vytváří jen malé množství martensitu, které se v tvrdosti 

finální struktury výrazně neprojeví. Martensit je přesycený tuhý roztok uhlíku v železe α. 

Proto jsou oceli s obsahem uhlíku nižším než 0,2 % označovány jako nekalitelné.  

Postup kalení je stejně jako ostatní způsoby tepelného zpracování složen z několika fází a to z 

ohřevu, prohřátí a rychlého ochlazení. 
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Výše ohřívací teploty pro kalení vyplývá ze samého požadavku zvýšení tvrdosti materiálu. V 

rovnovážném diagramu je pásmo teplot ohřevu pro kalení vyznačeno. Pokud by u ocelí 

podeutektoidních teplota ohřevu byla v oblasti přechodu austenitu na ferit (a + f), změnil by 

se při ochlazení austenit na martensit, ale ferit by žádnou přeměnu neprodělal a tak  bychom 

získali pouze směs tvrdého martensitu a měkkého feritu. Z tohoto důvodu je nutno ohřát 

materiál až do oblasti austenitu a pak získáme jen martensit. Naopak u ocelí nadeutektoidních 

je vhodné ohřát ocel pouze do oblasti přechodu austenitu na sekundární cementit (a + sc), 

protože po  ochlazení dostaneme směs tvrdého martensitu a ještě tvrdšího cementitu. Při 

ohřevu vyšším, až do pásma austenitu, bychom s vyššími náklady na ohřev získali jen 

martensit, tedy strukturu s nižší tvrdostí. 

 

Obr.12. Teplotní závislost rychlosti ochlazování pro různá prostředí 

 

Ochlazení oceli po jejím ohřevu musí být dostatečně rychlé, aby došlo k přeměně austenitu na 

martensit. Při rychlém ochlazování ale dochází ke značnému rozdílu teplot na povrchu a 

uvnitř materiálu a v důsledku teplotních dilatací ke vzniku vnitřních pnutí. Ta mohou způsobit 

porušení celistvosti materiálu, zejména po vnějším zatížení. Proto je snahou volit jen 

bezpodmínečně nutnou ochlazovací rychlost(obr.12).  
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Optimální rychlostí ochlazení by tedy byla martensitická horní kritická rychlost. Protože její 

dodržení je v praxi obtížné, je skutečně užívaná rychlost mírně vyšší. 

 Jak bylo výše uvedeno, závisí poloha křivek v diagramech IRA a ARA na obsahu legujících 

prvků, které s výjimkou kobaltu zvyšují prokalitelnost ocelí. Proto u legovaných ocelí k 

zakalení stačí nižší rychlosti ochlazování než u ocelí uhlíkových a tak se rychlost ochlazování  

reguluje volbou ochlazovacího prostředí.  

Podle ochlazovací schopnosti je možno chladicí prostředí seřadit od nejprudšího k 

nejmírnějšímu: vodní sprcha, proudící voda, klidná voda, voda s přísadou mýdla nebo oleje, 

rostlinné nebo minerální oleje, roztavené soli, roztavené kovy, proudící vzduch, klidný 

vzduch. Voda i olej může mít různou teplotu.   Oceli, k jejichž zakalení postačuje ochlazení 

na vzduchu se nazývají samokalitelné. [3] 

 

Způsoby kalení 

Martensitické kalení 

Ochlazuje se přímo z teploty bodu a v jediném prostředí, nejčastěji ve vodě. Přechod přes 

teploty Ms a Mf, viz obr. 13, je prudký a proto dochází ke vzniku velkého vnitřního pnutí a 

proto se tento způsob  používá pouze při nenáročných požadavcích a pro jednoduché součásti.  

 

Obr.13. Obecný diagram ARA a křivky Ms, Mf 
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Průběh lomeného kalení. Z teploty bodu a se ochlazuje nejdříve prudce jako v předchozím 

případě, aby nedošlo ke vzniku perlitu. Při dosažení teploty těsně nad Ms se kalený předmět z 

prvního prostředí vyjme a vloží do prostředí s nižší ochlazovací schopností, například do oleje 

(obr.14). Přechod přes teploty Ms a Mf je pozvolnější a vzniklé napětí je menší.   

Průběh termálního kalení. První fáze ochlazování je stejná jako v předchozích případech, poté 

při dosažení teploty bodu b se předmět vloží do prostředí, jehož teplota je udržována těsně 

nad Ms.  

Může to být například lázeň z roztavených solí. Zde se součást ponechá po určitou dobu, 

přičemž dochází k částečnému vyrovnání teplot na jejím povrchu a uvnitř. Před okamžikem, 

kdy by začala přeměna austenitu na bainit se předmět ze solné lázně vyjme a ochladí pod 

teploty martensitické přeměny, například na vzduchu. Účelem tohoto složitějšího postupu, 

který se užívá u náročnějších výrobků včetně nástrojů, je ještě více omezit nebezpečí vzniku 

vnitřních pnutí. Kalení se zmrazováním se užívá u ocelí, které mají teplotu ukončení 

martensitické přeměny (Mf) pod 0 °C. Při kalení do běžných prostředí by u nich nebyla 

martensitická přeměna ukončena a materiál by nebyl dostatečně zakalen. Příkladem jsou 

nadeutektoidní oceli. Nejdříve se provádí ochlazování ve vodě a potom se zmrazuje v 

prostředí s nízkou teplotou, například v kapaném dusíku. Postup je poměrně nákladný. Známé 

je použití kalení se zmrazováním u nerezavějících ocelí, např. u dražších kuchyňských nožů. 

 

Obr.14. Nůž kalený a černěný do oleje 
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Bainitické kalení  

Bainit, jak již bylo popsáno, je zvláštní formou perlitu vznikající při přeměně austenitu pod 

nosem křivek v diagramu IRA (ARA). Má vynikající vlastnosti. Jeho tvrdost se blíží tvrdosti 

martensitu, ale na rozdíl od něho je bainit velmi houževnatý. Proto není třeba bainiticky 

kalené oceli na rozdíl od ocelí kalených martensiticky za účelem snížení křehkosti popouštět. 

Při izotermickém bainitickém kalení se materiál ochladí dostatečně rychle do solné nebo 

kovové lázně na teplotu odpovídající bodu b, tedy pod nos křivky. V této lázni se předmět 

ponechá tak dlouho, až se austenit přemění na bainit, poté se předmět z lázně vyjme a nechá 

dochladit na vzduchu. 

U slitinových ocelí, které v důsledku obsahu legujících prvků mají v diagramech IRA (ARA) 

zřetelně oddělenou část bainickou od části perlitické je možno provést bainitické kalení 

nepřetržitým procesem. Podle rychlosti ochlazování je výslednou strukturou buď samý bainit,  

kde je rychlost ochlazování podle čáry I, nebo směs bainitu s martensitem,kde je rychlost 

ochlazování podle čáry II. V prvním případě není třeba oceli po kalení popouštět, ve druhém  

případě je třeba ocel popouštět . 

Cementace 

Při cementaci se používají oceli, které mají málo uhlíku, do 0,2 %. Takové oceli jsou 

houževnaté, ale pro nízký obsah uhlíku nekalitelné. Se stoupajícím obsahem uhlíku v oceli se 

snižují  nejen teploty maximální tvařitelnosti, ale také  dochází ke změně  jejich hodnoty a 

celkový průběh [6].   Tvrdosti povrchové vrstvy se dosáhne vytvořením kalitelné povrchové 

vrstvy, to je zvýšením obsahu uhlíku v povrchu asi na 0,7 až 0,9 % C, difusí uhlíku zvenku a 

následným zakalením předmětu. Na obr 15. je zachycen vliv obsahu uhlíku v povrchových 

vrstvách na dosaženou tvrdost po zakalení. Cementací se zpravidla rozumí celý proces 

složený z nauhličení materiálu a jeho zakalení, i když toto označení ve skutečnosti patří 

samotné nauhličovací fázi. [4]   

 

Obr.15. Graf závislosti tvrdosti na obsahu uhlíku 
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Difuse uhlíku se provádí při ohřátí cementovaných součástí na teplotu, při které je materiál 

schopen uhlík v sobě dobře rozpouštět, to znamená, že ocel musí být zahřátá do oblasti 

austenitu na teploty 850 až 900 °C. Austenit je tuhým roztokem uhlíku v železe δ, které je v 

sobě schopno rozpustit až 2,14 % C. 

 Základními způsoby cementace jsou  v prášku dřevěného uhlí s přísadou 7 až 20 % uhličitanu 

barnatého ( BaCO3 ), urychlujícího proces nauhličení, nebo v solné lázni  kyanidu sodného 

(NaCN), nebo  v plynu, nejčastěji oxidu uhelnatém (CO),  nebo metanu (CH4). 

Cementace v prášku je nejjednodušší, protože nevyžaduje nákladné zařízení. Předměty se 

vkládají do plechových krabic a zasypávají práškem, poté se krabice  vkládají do pece. 

Nevýhodou tohoto způsobu je jeho pomalost, protože se za hodinu  ocel nauhličí do hloubky 

asi 0,1 mm.  

Při cementaci v lázni a v plynu dochází ohřevem k rozkladu uhlíkatých sloučenin a takto 

uvolněné atomy uhlíku rychleji pronikají do povrchu materiálu. Nejrychleji probíhá 

cementace v plynu. Oba způsoby vyžadují speciální zařízení. Požadované tvrdosti povrchu 

součástí se při cementaci dosáhne až zakalením nauhličené vrstvy, zatím co materiál ve 

větších hloubkách, který nebyl nauhličen, zůstal nekalitelný a zachoval si původní vlastnosti 

včetně požadované houževnatosti. Z hlediska nebezpečí vzniku vnitřních pnutí leží optimální 

kalicí teplota při výše uvedeném složení nauhličené povrchové vrstvy (přibližně eutektoidní 

složení oceli) těsně nad A1, ale cementace sama probíhala při teplotách vyšších. Proto se 

náročnější součásti nechávají pomalu vychladnout a na optimální teplotu se znovu ohřejí. Pak 

teprve se kalí. Méně náročné výrobky se kalí přímo z cementační teploty bezprostředně po 

vyjmutí z cementačního prostředí, tzv. z jednoho žáru. [4] 

Žíhání na měkko 

Cílem žíhání na měkko je zlepšení obrobitelnosti materiálu. Cementit obsažený v oceli může 

mít dvě formy – lamelární (destičkovou) a globulární (kuličkovou). Cementitové lamely 

způsobují při obrábění rychlé otupování břitu nástrojů, proto je materiál  špatně obrobitelný. 

Ohřevem se dosáhne sbalování lamel do globulí, které břit nástrojů otupují mnohem méně. 

 U podeutektoidních ocelí probíhá žíhání při teplotách pod A1, v rozmezí 680 až 700°C 

(obr.16.a.). U ocelí nadeutektoidních se užívá kolísavého ohřevu, při němž se využívá 

setrvačnosti materiálu(obr.16.b.).  
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Teplota se zvyšuje nad A1, ale před začátkem překrystalizace se materiál opět stabilizuje 

ochlazením pod tuto teplotu a  tento postup zvyšování a snižování teploty se několikrát 

opakuje. Výhodou tohoto postupu je urychlení procesu. 

 

 

Obr.16. Postupy žíhání na měkko 

 

Popouštění ocelí  

 

Cílem popouštění ocelí je snížit jejich křehkost vzniklou při martensitickém kalení. 

Popouštění je založeno na částečné přeměně struktury materiálu v rozmezích teplot od  150°C  

do 600°C.  Nežádoucím jevem spojeným s popouštěním je pokles tvrdosti zakaleného 

materiálu. Při popouštěcích teplotách do 180 °C se tetragonální martensit mění na martensit 

kubický, snížení křehkosti je výrazné, kdežto tvrdost se zmenšuje jen nepatrně. Podstatně se 

také sníží vnitřní pnutí uvnitř materiálu. Postup se uskutečňuje vyvařením zakalených 

výrobků v oleji. Při popouštění za teplot mezi 180 a 300°C dochází k rozpadu zbytkového 

austenitu na bainit., snížení křehkosti je vyšší než v předchozím případě, ale vyšší je  i pokles 

tvrdosti. Při popouštění za teplot mezi 300 a 400°C dochází k úplnému rozpadu martensitu na 

velmi jemnou feritickou strukturu s globulárním cementitem, jehlicovitý tvar feritických zrn 

se zachovává a křehkost i tvrdost se snižují podstatně. [7]   
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Při popouštění za teplot nad 400 °C narůstají cementitové globule, jehlicovitá struktura mizí, 

vzniklá struktura, zvláštní forma perlitu zvaná sorbit, je velmi pevná a houževnatá. Vliv 

teploty popouštění na konečnou tvrdost pro ocel s 0,3 hm.%C, 10 hm.% Cr a 1,0hm.% Mn 

 je na obr. 17. 

 

 

Obr.17. Vliv teploty a doby popouštění na konečnou tvrdost 

 

3.5. Zkoušky tvrdosti 

Vtlačovací statické zkoušky tvrdosti 

Tento způsob zkoušení tvrdosti je ve strojírenství častěji používaný než zkoušky vrypem. Do 

zkoušeného materiálu se kolmo k jeho povrchu pozvolna vtlačuje zkušební tělísko 

předepsaného tvaru a velikosti. Tvrdost materiálu se posuzuje podle velikosti či hloubky 

vtisku, který zkušební tělísko (indentor) zanechá. Nejčastěji se provádí zkoušky podle 

Brinella, Rockwella a Vickerse. 

Zkouška podle Brinella 

Tvrdost zjišťovaná podle Brinella má základní označení HB. Zkušebním tělískem je u méně 

tvrdých materiálů ocelová kalená kulička, u tvrdších materiálů (nad HB = 400) kulička ze 

slinutých karbidů.  Norma také určuje dobu zatížení podle charakteru zkoušeného materiálu. 



 

26 

 

Měří se průměr vtisku, a to ve dvou vzájemně kolmých směrech, protože vtisk  v důsledku 

deformace materiálu nemusí mít zcela pravidelně kruhový průmět. 

 

Obr.18. Zkouška podle Rockwella 

 

Zkouška podle Rockwella 

Tvrdost zjišťovaná podle Rockwella má základní označení HR. Zkušebním tělískem je u 

tvrdých materiálů diamantový kužel s vrcholovým úhlem 120°, u měkkých materiálů kulička 

z kalené oceli o průměru 1/16“ , to jest 1,587 mm. Při použití kužele je výsledek zkoušky 

označen HRC (cone = kužel), při použití kuličky HRB (ball = koule). Provedení zkoušky je 

naznačeno na obr.18. 

Měřeným údajem je hloubka vtisku. Při zjišťování tvrdosti tenkých povrchových vrstev nebo 

křehkých materiálů se užívá celkového zatížení pouze 600 N. Takto zjištěná tvrdost se 

označuje HRA. Rockwellova zkouška má široké uplatnění. Je rychlá, vhodná i pro velmi 

tvrdé materiály a jelikož zanechává nepatrné stopy je použitelná také pro tenké součásti a 

vrstvy. 

 

Zkouška podle Vickerse 

Tvrdost zjišťovaná podle Vickerse má základní označení HV. Zkušebním tělískem je 

diamantový hrot ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu o vrcholovém úhlu 136°. Tento 

úhel byl zvolen na základě experimentů proto, že při něm zjištěná tvrdost prakticky nezávisí 

na zatěžující síle a u běžných materiálů se jen málo liší od tvrdosti zjištěné podle Brinella.  

Vzhledem k velmi malým rozměrům vtisku se měření délky úhlopříček (viz. obr. 19)  provádí 

pomocí optického zvětšení. Měřítkem tvrdosti je poměr zatěžující síly k ploše vtisku, tj. k 

povrchu jehlanovitého důlku. Vickersova zkouška má nejširší použití.  
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obr.19. Zkouška podle Vickerse 

 

Jejími výhodami jsou vysoká přesnost, nezávislost výsledku měření na zatěžující síle a velmi 

malé rozměry vtisku, tedy i  velmi malé poškození povrchu kontrolované součásti. Princip 

Vickersovy zkoušky je použit i při měření tak zvané mikrotvrdosti, to jest tvrdosti 

jednotlivých strukturálních součástí kovů (krystalických zrn, nečistot) nebo velmi tenkých 

materiálů a vrstev. Zatížení je zde jen 0,005 až 1 N. Rozměry vtisku se měří speciálním 

mikroskopem. Takto zjištěná tvrdost se označuje HVm. 

 

Dynamické zkoušky tvrdosti  

Při dynamických zkouškách působí zkušební těleso na zkoušený materiál rázem. Tvrdost se 

hodnotí velikostí deformace zkoušeného materiálu  na zkoušky vtiskové nebo zkoušky 

odrazové.  

 

Dynamické zkoušky vtiskové 

Jsou dvojího typu: přímé a srovnávací tzv. komparační. Přímá zkouška se provádí pomocí  

Baumannova kladívka. Úder je vyvozen pružinou, která se před  zkouškou stlačí a ve 

stlačeném stavu zajistí. Kulička přístroje se přiloží na zkoušený materiál. Po uvolnění pružiny 

její energie vyvodí ráz na kuličku, která způsobí důlek ve zkoušeném materiálu. Tvrdost 

materiálu se určí z rozměrů důlku pomocí tabulek. Známým přístrojem pracujícím srovnávací 

metodou je tzv. kladívko Poldiny huti, známé jako Poldi kladívko. Do rukojeti přístroje se nad 

zkušební kuličku vloží porovnávací tyč známé tvrdosti (etalon), přístroj se kuličkou přiloží ke 
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zkoušenému materiálu a shora se vede obyčejným kladivem na vyznačené místo úder. 

Kulička vytvoří vtisk do zkoušeného materiálu i do materiálu etalonového. Tvrdost 

zkoušeného materiálu se určí z poměru velikosti obou vtisků pomocí tabulek. Měření 

popsanými metodami a přístroji mají menší přesnost než měření statickými zkouškami 

tvrdosti. Jejich výhodou je, že těmito malými přenosnými přístroji (obr.20)  je možno 

zjišťovat tvrdost materiálu u rozměrných předmětů, které není možno dopravit do laboratoře k 

sice přesnějším, ale stabilně instalovaným tvrdoměrům. 

 

Obr.20. Digitální tvrdoměr TH-140 

 

Dynamické zkoušky odrazové 

Tvrdost zkoušeného materiálu je posuzována podle výšky odrazu zkušebního tělíska při jeho 

pádu na zkoušený povrch. Podle autora této metody se zkouška nazývá Shoreho, označuje se 

HSh. Původní Shoreho tvrdoměr čili skleroskop užíval zkušebního tělíska o hmotnosti 2,6 

gramů. Padal ve skleněné trubici opatřené stupnicí z výšky 10“, tj.254 mm. Stupnice byla 

dělena na 140 dílků, přičemž dílek s označením 100 odpovídal výšce odrazu tělíska od tvrdé 

kalené oceli. Později byly vyvinuty přístroje s jinými parametry. Význam termínu skleroskop 

je stejný jako význam termínu tvrdoměr; je však zvykem užívat označení skleroskop pouze 

pro přístroj Shoreův. Měření tvrdosti odrazovou metodou je málo přesné, protože výsledek 

zkoušky závisí kromě tvrdosti zkoušeného materiálu také na jeho modulu pružnosti. 
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 Protože je přístroj malý a snadno přenosný, užívá se ho v podobných případech jako 

Baumannova kladívka nebo kladívka Poldi. Použití přístroje je podmíněno dobrou kvalitou 

opracování povrchu zkoušené součásti, zpravidla jeho broušením. [3] 

 

 

 

Obr.21. Barevné značení ocelí, včetně oceli 14260 
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4. Praktická část 

 

4.1  Výběr materiálu 

K výrobě čepele jsem vybral pružinovou ocel 14260. Tato ocel je díky své vysoké pružnosti a 

houževnatosti využívaná na dlouhé čepele mačety, meče a bojové nože. 

V průmyslovém využití je tento materiál vhodný k výrobě velmi namáhaných pružin 

automobilů, železničních vozů a rovinných součástí vyžadující odolnost proti opotřebení.   

 

Tab. 1. Chemické složení oceli 14260 ČSN 414260 

 

C Mn Si P S Cu Cr Ni Al 

0,5-0,6 0,5-0,8 1,3-1,6 <0,035 <0,035 <0,3 0,5-0,7 <0,5 0,003 

 

 

 

Tab.2.  Zahraniční značení oceli 14260 ČSN 414260 

 

Německo 54SiCr6    DIN 17221-72 

USA            9260    ASTM A322 

Rusko 60S2ChA      GOST 14959-79 

Čína     60Si2CrA GB1222-84 

 

Tabulkové mechanické vlastnosti  

Mez kluzu Re nebo Rp 0,2 = min.1 175 [MPa]  

Mez pevnosti Rm = 1370–1670 [MPa]   

Tvrdost HV= 450 – 505 ( HRC 44 - 49) 

 Modul pružnosti E= 200  [GPa]  

Modul pružnosti ve smyku G =78,5 [GPa]  
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Obr.22. Rozpadový diagram oceli 14260 

 

Fyzikální vlastnosti 

Hustota ρ = 7850 [kg .m-3] 

Technologické údaje 

Normalizační žíhání při 850–890 °C a pomalu ochlazovat na vzduchu. 

Žíhání na měkko 710–750 °C pomalu ochlazovat v peci. 

Kalení 840–880 °C olej. 

Popouštění 380–580 °C ochlazovat na vzduchu. 

Teploty přeměn  AC1 =765 °C,  AC3=815 °C,  Ms=310 °C. 

 Nožíř Josef Pajl ocel 14260 kalí na 820°C do oleje a popouští při 250°C [8].   

Jak je patrno z inzerátu, který jsem vyhledal 15. 3. 2013, je zvolená ocel snadno k sehnání a 

cenově velmi dostupná:   

Prodáme plochou ocel v jakosti 14 260, 38x8 - 922kg, 45x8 - 1 834kg. Cena 15 Kč/kg. 

(http://www.kovo.info/index.php?kategorie=400&type=detail&sub=z&ID=58085) 

Materiál na jednu čepel stojí 5 Kč, což je řádově méně než u zahraničních srovnatelných 

ocelí. 
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Obr.23. Popouštěcí diagram oceli 14260  

 

 

4.2 Ohřev 

Ohřev materiálu probíhal ve výhni v rozpáleném kovářském uhlí na teplotu 1150 
o
C,  což je 

horní kovací teplota pro zvolený materiál 14260. Této teplotě odpovídá barva tmavě žlutá 

(obr. 24). Kovářský mistr dokáže odhadnout teplotu podle barvy s odchylkou 20
 o
C. 

 

 

780 - 800 °C 800 - 830°C 830 - 880 °C 880 - 1050 °C  1050 - 1150 °C 1150 - 1250 °C 

třešňově 

červená 

světle 

třešňově 

červená 

světle 

červená 

žlutočervená tmavě žlutá světle žlutá 

      

 

Obr.24.Barvy horních kovacích teplot 

 



 

33 

 

4.3 Kování 

Po rovnoměrném prohřátí polotovaru ručním kováním vznikl tvar čepele (obr.25). Dříve než 

teplota materiálu klesla na spodní kovací teplotu, což je 800 °C, došlo k opětovnému ohřevu 

ve výhni. Kování probíhalo stejnoměrně po obou stranách polotovaru tak aby nedošlo při 

tepelném zpracování k deformaci čepele. Při ohřevu ve výhni dochází k okysličování povrchu 

materiálu a tvorbě okují [9].  Část okují odpadává ve formě šupin, ty jsou znehodnocenou 

částí materiálu, který stejně jako samotný opálený povrch budoucí čepele postrádá vlastnosti 

výchozího materiálu a musí být odstraněn. Kovářské zpracování je dnes v první řadě proces 

změny tvaru  polotovaru. Na kvalitu čepele a jejího ostří mají vliv následující faktory a to v 

pořadí jak jsou napsány. Je  to především chemické složení oceli, optimální tepelné 

zpracování, bezchybná geometrie ostří a drsnost povrchu čepele, způsob výroby oceli, způsob 

výroby polotovaru- válcováním za tepla, za studena, kováním [8].  První vzorek byl odebrán 

před samotným kováním. 

 

Obr.25. polotovar a hrubý výkovek 

 

 

 

4.4 Žíhání na měkko 

Vykovanou čepel jsme žíhali na měkko, z toho důvodu, že ocel 14260 po kování dosahuje 

tvrdosti kolem 50 HRC a šla by špatně brousit. Při tomto procesu se ocel zejména po tváření 

za tepla, v našem případě kování vrací do opracovatelného stavu díky změně struktury. 

Spočívá v ohřevu na danou teplotu, pro ocel 14260 je to dle materiálového listu 710 - 750°C.  
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Poté následuje výdrž na této teplotě a předepsaný způsob ochlazování, v tomto případě 

ochlazujeme pomalu v peci. Tímto postupem jsme snížili pevnost a mohli jsme přistoupit k 

broušení. Po této operaci jsme odebrali druhý vzorek. U první série bylo žíhání na měkko 

provedeno po ohřevu ve výhni. V druhé opakované sérii bylo žíhání na měkko provedeno po 

ohřevu v peci s přesně řízenou teplotou. 

 

4.5 Broušení 

V této fázi  výroby máme čepel, která je pokryta vrstvou okují. Je nutné tuto znehodnocenou 

vrstvu materiálu dokonale odstranit.Na obr. 26 je vybroušený polotovar nože. V minulosti se 

čepele brousily na plochých brusných kamenech, na kotoučích vyrobených z pískovce a 

poháněných ručně (nožně), vodním kolem nebo parním strojem. To je již minulost, dnes jsou 

brusné kotouče vyrobeny ze syntetických brusných materiálů jako umělého korundu Al2O3 

nebo karbidu křemíku SiC. Brusné pásy pásových brusek disponují širším výběrem brusiva 

od keramického korundu a zirkonu po diamant či kubický nitrid bóru [11].  Hrubost brusiva 

se udává číslem. Je to počet zrn brusiva na čtvereční palec, čím je číslo vyšší, tím je zrno 

jemnější. Hrubým broušením (cca 50) dáme čepeli požadovaný tvar. 

 

 

Obr.26. Vybroušený polotovar nože 
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  4.6 Kalení 

Při kalení dochází ke změně struktury oceli, jež tím získává tvrdost. Předepsaná teplota kalení 

pro ocel 14260 dle materiálového listu je 840 - 880 °C. Dle doporučení nožíře Josefa Pajla 

probíhal ohřev na teplotu 820 °C, výdrž na této teplotě 20 minut a ochlazení v oleji [10].   I po 

této operaci došlo k odebrání vzorku, tentokráte  číslo tři. Vzorek z první série se ohřál na  

požadovanou teplotu odhadem dle barevné škály ve výhni. Jelikož jsem u prvních vzorků 

nedosáhl požadovaných vlastností,  po konzultaci s kovářem jsem přistoupil k zpracování 

vzorku dle doporučených teplot, které jsem přesně dodržel při ohřevu v peci.  

    

4.7 Popouštění 

Při tomto procesu dochází odstranění tepelného stresu po kalení a z něj plynoucího pnutí. 

Toto pnutí může v případě nedostatečného provedení popouštění způsobit prasknutí čepele. I 

v tomto případě jsem zvolil popouštěcí teplotu dle dlouholetých zkušeností nožíře Josefa Pajla 

a to 250°C. Čepel jsem pozvolna ohříval v peci na danou teplotu a popouštěl po dobu dvou 

hodin. V této fázi byl odebrán poslední vzorek, v pořadí číslo čtyři. I pro poslední vzorek platí 

stejný postup jako u předchozích. 

 

  4.8 Broušení 

Následuje jemné broušení, tzv. pulírování na filcových kotoučích s nalepeným zrnem různé 

hrubosti ( odstupňovaných 120, 240, 400, až 500). Druhým způsobem je suché broušení a 

leštění na pásových bruskách, které přináší nemalé riziko pro čepel nože pracně zakalenou a 

popuštěnou, a to tím, že hrozí vyhřátí tenkého ostří, což vždy znamená zhoršení řezných 

vlastností nože. Toto vyhřátí se projeví změnou barvy povrchu čepele.  Zubaté ostří je lepší 

pro krájení, obzvláště vláknitých materiálů (lana, maso, zelenina). Hladké ostří je ideální pro e 

řezání spíše tlakem než tahem, například holení, řezbářství, sekání dlátem, stahování kůže či 

sekání. [13]   

Raději jsem použil jemné broušení a leštění na filcových kotoučích pomocí pasty. Pasta   

nejen zjemňuje leštění, ale odvádí teplo a do určité míry brání vyhřátí čepele.  

Postupuje se od hrubosti 120 přes 240, 400 až 500. Je vhodné směr leštění měnit, jelikož se 

stopy po broušení kříží a dokonalost následné operace se zviditelní. 

. 
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  4.9 Leštění 

Vlastní leštění do zrcadlového lesku (obr.27) se provádí nejdříve po opracování nástrojem 

hrubosti 500.  Provádí se nejčastěji na leštících filcových kotoučích hnědé barvy, vyrobených 

ze směsi hrubé ovčí vlny, žíní aj. Používají se látkové kotouče tvořené prošitou vrstvenou 

tkaninou na které se nanáší malá vrstva leštící pasty. Leštění ukáže všechny nedostatky 

předchozího broušení. Čím je povrch hladší, tím snáze čepel proniká řezaným materiálem a 

výrazně se zvyšuje odolnost proti korozi. [4]   

 

 

 

obr.27. vyleštěná čepel 
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5. Diskuze výsledků   

 5.1 Metalografie vzorků   

Metalografií rozumíme pozorování metalografických vzorků pomocí  světelných mikroskopů 

nebo speciálních metalografických mikroskopů. 

Metalografický vzorek je vzorek připravený ke studiu struktury jeho materiálu.Struktura není 

obvykle bez předchozí úpravy sledovaného vzorku pozorovatelná. Metalografický vzorek, 

jehož jedna plocha je připravena broušením, leštěním a leptáním k  metalografické analýze se 

nazývá výbrus. Broušení vzorků lze  provádět ručně nebo mechanizovaně. 

Při ručním broušení pomocí brusného papíru pohybujeme vzorkem stále jedním směrem. Při 

přechodu na brusný papír s menší drsností vzorek opláchneme vodou a brousíme jej ve směru 

kolmém k předcházejícímu směru. Důkladné oplachování vzorku je nezbytné, aby nedošlo k 

znehodnocení jemnějšího papíru uvolněnými zrnky hrubšího brusiva z předchozího papíru.  

          

a)                                                                                        b) 

         

c)                                                                                         d) 

 

Obr28.Fotografie okraje vzorků zvětšené 1000x 
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Leštění je dalším krokem při přípravě kvalitního výbrusu. Na rozdíl od broušení materiál z 

povrchu vzorku neubývá, ale dochází pouze k deformaci vrcholů povrchové drsnosti, 

případně  jen minimálním úbytkům.V metalografii se leštění provádí mechanicky nebo 

elektrolyticky. Leptání vzorků slouží k vyvolání jejich mikrostruktury. V závislosti na 

materiálu výbrusu a konkrétních požadavcích pro následné pozorování je možné aplikovat 

různé metody leptání vzorků. Chemické leptání je proces, při kterém na povrch vyleštěného 

vzorku necháme působit chemická leptadla. 

 Díky rozdílné rozpouštěcí schopnosti jednotlivých strukturních součásti dochází ke vzniku 

povrchového reliéfu, a tím k jejich zviditelnění. Leptání na hranice zrn se používá u většiny 

materiálů, ale především u tuhých roztoků. K naleptání materiálu dochází přednostně v oblasti 

hranic zrn z toho důvodu, že atomy základního materiálu mají v těchto místech větší volnou 

energii než atomy na ploše krystalů. 

           

a)                                                                                       b) 

           

c)                                                                                       d)        

 

Obr29.Fotografie středů vzorků zvětšené 1000x 
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Vzorky z první série byly naleptány pomoci 5% roztoku Nital. Na obr. 28 je stav na okrajích 

vzorků v jednotlivých fázích zpracování. Střed vzorků je charakterizován mikrostrukturním 

stavem na obr. 29, rovněž pro jednotlivé fáze tepelného zpracování. Mikrostruktura na 

okrajích a ve středu vzorků z výchozího stavu (obr. 28a, 29a) je tvořená jemnozrnnou 

strukturou sbaleného perlitu ve feritické matrici. Na obr. 28b a 29b je jasně patrná zákalná 

struktura, tvořená martenzitickými jehlicemi. Martenzitická struktura je rovněž na obr. 28c a 

29c, stejně jako u posledního stavu na obr  28d a 29d. Vliv popouštění tedy nelze jednoznačně 

metalograficky potvrdit. 

 

 5.2 Měření tvrdosti 

V tabulce 3. jsou naměřené hodnoty tvrdosti, změřené pomocí digitálního tvrdoměru TH-140. 

Protože dosažené tvrdosti nejsou v souladu s očekávanými výsledky. Byly provedeno 

opakované zpracování čepele. Vzorky jsem po nařezání  povrchově opracoval a následně jsem 

přistoupil k tepelnému zpracování tak jako u první série. Postupoval jsem dle doporučení 

nožíře Josefa Pajla, autora knihy O nožích nejen loveckých, který mi v emailové 

korespondenci napsal tyto informace k povrchové úpravě oceli 14260:   Na teplotě 820 °C 

zůstávají součástky-pera, zde se jedná o drobné předměty tl. 2-2,5mm, 15 minut, pak jsou 

ochlazeny v oleji zahřátém na teplotu 40 °C. Popouštění probíhá při teplotě 250 °C,  při 

dosažení této teploty je předmět ochlazen ve vodě teplé cca 40 °C. [5] Popouštění  odstraní 

pnutí, sníží křehkost. 

  Hodnoty měření tvrdosti vzorků druhé série B jsou v tabulce 4. Vzorky byly před tepelnou 

úpravou obroušeny a před samotným měřením tvrdosti pouze mechanicky očištěny ocelovým 

kartáčem. 

Tabulka 3. 

Vzorky A/měření Měření 1(HRC) Měření 2(HRC) Měření 3(HRC) 

I polotovar 16.6 17,3 18.1 

II kovaný, žíhaný 54.9 54.8 53.8 

III kovaný, kalený 55.6 55.6 55.3 

IV kovaný, kalený, 

popouštěný 

55.2 54.9 54.2 
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Tabulka 4. 

Vzorky B/měření Měření 1(HRC) Měření 2(HRC) Měření 3(HRC) 

I polotovar 19.8 20,7 20,1 

II kovaný, žíhaný 31,8 30,2 31,3 

III kovaný, kalený 56,9 57,3 57,9 

IV kovaný, kalený, 

popouštěný 

57,4 57,7 57,5 

 

Jak je patrné z údajů v tabulce 3. dosažená tvrdost byla dostatečná, nikoli však doporučená. 

Také nedošlo k snížení tvrdosti u vzorku II, který měl po žíhání na měkko mít nižší tvrdost, 

aby bylo možné vybrousit z kovaného polotovaru tvar čepele. 

V tabulce 4. je již patrný rozdíl naměřených hodnot  tvrdoměrem TH-140. Měření tímto 

přenosným přístrojem jsem prováděl na robustním stole v oddělení OTK Strojosvit a.s. Jak u 

vzorku I, což je vstupní polotovar bez zpracování, tak u vzorku II, který byl kovaný a žíhaný 

na měkko za přesného dodržení teploty. U dalších dvou vzorků se také projevila přesnost 

dodržení teplot, jak je patrno z obr. 29., protože doporučená tvrdost čepele  z oceli 14260 je 

56 - 68 HRC.  Nelze při teplotě popouštění 220 °C předpokládat, že dojde k významnému 

snížení pevnosti a tvrdosti, jak vyplývá z popouštěcího diagramu. Význam této teploty 

popouštění spočívá v odstranění pnutí  po kalení, jež by mohla vést k popraskání vykované 

čepele. 

 

 

Obr. 30 hodnoty naměřené tvrdoměrem TH-140 u IV vzorku, série B. 
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 5.3 Měření houževnatosti  

Z první série vzorků byly připraveny vzorky o rozměrech cca 4,5 x 8 x 40 mm. Tyto 

nestandardní vzorky bez vrubu byly přeraženy na Charpyho kladivu WPM PSd. Byla 

vypočtena hodnota KV a KCV. Vzorky jsou poznamenány velkým rozptylem, první číslo 

v označení určuje stav materiálu, ze kterého byl vzorek připraven. Nejhouževnatější měly být 

vzorky K1. Kalený vzorek K3 by měl mít nejnižší hodnoty. Naměřené hodnoty jsou v rozporu 

s tím to předpokladem. Lze to přičíst provádění Charpyho zkoušky na vzorcích bez vrubu 

kombinované s nedodržením teplot při jednotlivých technologických operací tepelného 

zpracování. Pro vzorky z druhé série tepelného zpracování nebyla houževnatost měřena.  

 

Tabulka 5. Naměřené a vypočtené hodnoty houževnatosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzorek 
vrub 

velikost Hloubka 
vrubu 

tepl. KV2 KCV 
w h 

F mm mm mm °C J J/cm
2
 

K1_1 F 4,48 8,06 8,06 20 133,0 368,3 

K1_2 F 4,49 8,06 7,91 20 32,4 91,2 

K2_1 F 4,49 8,06 7,92 20 9,6 27,0 

K2_2 F 4,49 8,07 7,93 20 8,9 25,0 

K3_1 F 4,48 8,06 7,91 20 32,4 91,4 

K3_2 F 4,49 8,06 7,93 20 21,9 61,5 

K4_1 F 4,46 8,06 7,88 20 2,1 6,0 

K4_2 F 4,49 8,06 7,92 20 8,0 22,5 
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7. Závěr 

Provedl jsem ruční kování čepele z polotovaru zvoleného materiálu v podmínkách kovárny za 

omezených technických prostředků, což se projevilo u vzorků první série, kdy měření tvrdosti 

odhalilo můj nedostatečný odhad teplot dle barev. Dosažená tvrdost vzorků byla kolem  

55 HRC. Materiál jsem sice kalením zušlechtil, ale nedosáhl požadované tvrdosti. Naopak 

první vzorek po žíhání vykazoval přílišnou tvrdost, což pro další postup výroby čepele nebylo 

vhodné z důvodu špatné obrobitelnosti při broušení, zvýšené pracnosti a v neposlední řadě 

zvýšení nákladů. Metalografické struktury vzorků z první série byly kromě výchozího stavu 

martenzitické struktury. 

 Zkušený kovář,  jakým bezesporu  Vladimír Vojáček je, dokáže odhadnout teplotu dle barvy 

materiálů  s přesností 20 °C. V mém případě bylo nutno nahradit ohřev ve výhni a odhad 

teploty dle barvy ohřevem v peci za dodržení doporučených teplot pro tepelné zpracování.  

Dle doporučení Josefa Pajla jsem použil teploty tepelného zpracování mírně odlišné od 

materiálového listu, kde opouštění oceli 14260 se provádí v rozpětí 380 - 580 °C. Čepel jsem 

popouštěl při 250 °C, což se neprojevilo na poklesu tvrdosti. 

Pro dosažení správných mechanických hodnot byl proveden opakovaný experiment tepelného 

zpracování, kdy byla přesně dodržovaná teplota v jednotlivých krocích. Experiment byl 

proveden v průmyslové elektrické peci za dodržení teploty kalení 820 °C kde je opět patrný 

rozdíl s materiálovým listem, který uvádí  840 - 880 °C. Kalení  jsem provedl do oleje, který 

měl teplotu 40°C.  Také při žíhání na měkko jsem dodržel, díky ohřevu v peci, teplotu 710°C. 

Při následném měření tvrdosti vzorků druhé série se tento postup ukázal jako správný.   

Výsledná tvrdost byla 57,4 HRC, což je výsledek, kterého jsem chtěl dosáhnout. Pro čepele 

nožů z oceli 14260 je doporučená tvrdost 56-58 HRC. 
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