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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tepelným zpracováním ocelí indukčním způsobem. 

Teoretická část se zabývá fyzikální podstatou indukčního ohřevu a jeho možnostmi využití 

pro zušlechťování ocelí. Experimentální část je zaměřena na tepelné zpracování tyčové oceli 

z nízkolegovaných a uhlíkových ocelí na indukční zušlechťovací lince v Třineckých 

železárnách, a.s. Je zde uveden způsob tepelného zpracování a také vyhodnocení 

mechanických zkoušek a metalografického rozboru pro různé režimy kalení. V závislosti na 

jejich výsledcích jsou zde vyjádřeny doporučení pro zkvalitnění výroby. 

 

Klíčová slova 

Indukční tepelné zpracování, nízkolegované oceli, uhlíkové oceli 

 

Abstract 

This thesis deals with induction heat treatment. Theoretical background deals with 

physical basics of induction heating and possibility of its use for heat treatment. The 

experimental part is focused on heat treatment of low alloy and carbon steel bars in company 

Třinecké železárny, a.s. This thesis describes induction heat treatment in this company and 

includes tests of mechanical properties and evaluation of microstructure for different modes 

of hardening. On the basis of obtained results there are recommendations to improve 

production. 
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1. Úvod 

 

Pro tepelné zpracování tyčové oceli je moţné pouţít různé technologie. Jednou z nich 

je tepelné zpracování pomocí indukčního ohřevu. Oproti konvenčním technologiím je celý 

proces indukčního zušlechtění rychlejší, méně náročný na prostor a také ekonomicky 

výhodnější. Na základě různých parametrů, jako je frekvence, výkon nebo čas ohřevu, lze 

indukční ohřev pouţít jak pro povrchové kalení, tak také pro objemové kalení. 

V praxi je moţné pouţít indukčního ohřevu jak pro kalení jednotlivých součástí 

malých sérií, tak také pro průběţné kalení a popouštění v podstatě neomezeného mnoţství 

materiálu. Pro tento případ je výhodné pouţití komplexní zušlechťovací linky, kde na sebe po 

kalicí části ihned navazuje popouštěcí část. K zušlechtění tak dojde ve velice krátké době. 

Při tepelném zpracování na indukční zušlechťovací lince je nutné pro kaţdou nově 

zpracovávanou značku oceli optimalizovat parametry kalení a popouštění. Tyto parametry je 

moţné upravovat na základě mechanických zkoušek a hodnocení mikrostruktury, tak aby bylo 

dosaţeno poţadovaných vlastností. 
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2. Teoretická část 

 

2. 1 Indukční zušlechťování ocelí 

2.1.1 Indukční ohřev 

 

Fyzikální základy pro indukční ohřev byly objeveny roku 1831 anglickým fyzikem 

Michaelem Faradayem, který své objevy shrnul do Faradayova zákona: „Velikost 

elektromotorického napětí indukovaného ve vodivé smyčce je rovna rychlosti změny 

magnetického indukčního toku procházejícího touto smyčkou.“ [1] Později německý fyzik 

Heinrich Lenz definoval Lenzův zákon jako: „Indukovaný proud má takový směr, ţe 

magnetické pole tímto proudem vzbuzené působí proti změně magnetického pole, která proud 

indukovala.“ [1] V následujících letech se tyto zákony pouţívaly pro výrobu transformátorů 

ke změně napětí z jednoho okruhu do druhého pro účinný převod elektřiny a pro provoz 

elektrických strojů. Vedlejším produktem bylo teplo, které vznikalo uvnitř transformátoru. Na 

konci 19. století se tohoto vedlejšího produktu začalo vyuţívat pro tavení kovů. Roku 1927 

začaly první úspěšné pokusy o povrchové kalení pomocí indukčního ohřevu, a to ve firmě 

Midvale Steel. V té době se zde kalily především klikové hřídele a vyuţívalo se zde frekvencí 

od 1920 do 3000 Hz. Na konci 60. let 20. století vedl vývoj vysokoproudých a 

vysokonapěťových polovodičů k výměně motorových generátorů za polovodičové měniče. 

[2] 

Přivedením střídavého napětí do induktoru zde vznikne střídavý proud. Střídavý proud 

vytvoří kolem induktoru časově závislé magnetické pole s frekvencí stejnou, jako má proud 

v induktoru. Toto magnetické pole indukuje vířivé proudy v elektricky vodivém tělese 

umístěném v induktoru, ale i v dalších elektricky vodivých částech kolem induktoru. 

Indukovaný proud má stejnou frekvenci jako proud v induktoru, ale opačný směr. Rozloţení 

proudu v ohřívaném tělese lze vidět na obrázku č. 1. [2, 3] 

 

 

 



4 

 

Vířivé proudy vytvářejí teplo podle Joulova zákona: 

 P = I
2
·R          (1) 

P výkon, s nímţ se vyvíjí Joulovo teplo, [W] 

I proud, [A] 

R odpor, [Ω] 

 

Obr. 1 Rozloţení proudu mezi cívkou a součástí [3] 

 

2.1.2 Povrchový jev 

 

Důleţitým fyzikálním jevem pro indukční ohřev je povrchový jev. Kdyţ stejnosměrný 

proud proudí vodičem, jeho rozloţení v průřezu je rovnoměrné. V případě, ţe stejným 

vodičem proudí proud střídavý, jeho rozloţení v průřezu je nerovnoměrné. Největší hodnota 

proudové hustoty je na povrchu a směrem ke středu vodiče se sniţuje. Povrchový jev je 

hlavním důvodem koncentrace vířivých proudů v povrchové vrstvě vodiče a je zde 

koncentrováno 86% celkové energie. Tato povrchová vrstva se také označuje jako hloubka 

průniku elektromagnetického pole. Ta je dána jako hloubka s proudovou hustotou o velikosti 
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37 % proudové hustoty povrchu, jak je znázorněno na obrázku č. 2. Rozloţení proudové 

hustoty v průřezu kruhového vodiče lze vypočítat ze vztahu: 

Iy =     
              (2) 

Iy proudová hustota ve vzdálenosti y od povrchu, [A·m
-2

] 

I0 proudová hustota na povrchu, [A·m
-2

] 

y vzdálenost od povrchu, [m] 

δ hloubka průniku elektromagnetického pole, [m] 

Z rovnice č. 2 vyplývá, ţe se proudová hustota sniţuje s rostoucí vzdáleností od 

povrchu ke středu, a to exponenciálně 1/exp oproti povrchu. 

Výpočet hloubky průniku elektromagnetického pole je popsán vztahem: 

   √
 

        
           (3) 

δ hloubka průniku elektromagnetického pole, [m] 

ρ měrný elektrický odpor, [Ωm] 

f frekvence, [Hz] 

µ relativní permeabilita [-] 

µ0 permeabilita vakua [Hm
-1

] 

 

Z rovnice č. 3 vyplývá, ţe hloubka průniku je závislá na měrném elektrickém odporu, 

frekvenci a relativní permeabilitě a pro různé materiály budou hodnoty hloubky průniku 

různé. Relativní permeabilita µ nemagnetických součástí je srovnatelná s hodnotou relativní 

permeability vzduchu a její hodnota je 1. Oproti nemagnetickým materiálům nabývá 

permeabilita u magnetických materiálů v závislosti na intenzitě magnetického pole a teplotě 

hodnot od 1 do 500. Měrný elektrický odpor ρ je závislý na teplotě a během ohřevu se můţe 

jeho hodnota aţ pětkrát zvětšit. To můţe významně zvýšit hloubku průniku. [2, 3] 
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Obr. 2 Závislost velikosti proudové hustoty na vzdálenosti od povrchu [4] 

 

Při začátku ohřevu se u uhlíkových ocelí pomalu zvyšuje i hloubka průniku, a to 

hlavně kvůli zvyšujícímu se měrnému elektrickému odporu. Se zvýšením teploty na hodnotu 

přibliţně 550 °C se znatelně sniţuje hodnota relativní permeability. S dosaţením Curieho 

teploty se ale hodnota permeability znatelně zmenší, protoţe se materiál stane 

nemagnetickým. Jelikoţ se s teplotou dále zvyšuje měrný elektrický odpor, nedojde ke sníţení 

hloubky průniku, ale pouze ke zpomalení jejího růstu. Na obrázku č. 3 je grafické znázornění 

tohoto efektu v závislosti hloubky průniku na teplotě. [2, 3] 

 

Obr. 3 Závislost hloubky průniku na teplotě pro uhlíkové oceli [3] 

 



7 

 

Na obrázku č. 4 je závislost hloubky průniku elektromagnetického pole na pouţité 

frekvenci pro nízkolegované oceli při teplotě 20 °C a 400 °C, austenitické oceli při 20 °C a 

pro nízkolegované a austenitické oceli při teplotě 1000 °C. U nízkolegovaných ocelí se tedy 

zvyšuje hloubka průniku se zvyšující se teplotou. [5] 

 

Obr. 4 Závislost hloubky průniku elektromagnetického pole na frekvenci [4] 

 

Veliký vliv na hloubku průniku elektromagnetického pole má frekvence. Díky 

změnám frekvence můţeme dosáhnout poţadované hloubky prokalení, čehoţ se pouţívá 

hlavně u povrchového kalení. Pro účely tepelného zpracování se pouţívané frekvence dělí na 

nízké (f < 10kHz), střední (f = 10-70 kHz) a vysoké (f > 70 kHz). [6] 
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2.1.3 Indukční kalení 

 

Nejčastějším vyuţitím technologie indukčního ohřevu je indukční kalení. Indukční 

kalení se skládá z ohřevu na kalicí teplotu, výdrţi na této teplotě po dobu dostačující ke tvorbě 

austenitu a následnému ochlazení rychlostí vyšší neţ kritickou, aby došlo k transformaci 

austenitu na martenzit. Se zvyšujícím se obsahem uhlíku se sniţuje velikost rychlosti 

ochlazování. Na velikost kritické rychlosti ochlazování má také vliv výše kalicí teploty a 

velikost austenitického zrna. Během martenzitické přeměny nedochází ani k substituční 

difúzi, ani k intersticiální difúzi. Jedná se tedy o bezdifúzní přeměnu, a proto je chemické 

sloţení martenzitu stejné jako sloţení původního austenitu. Martenzitická přeměna začíná 

ihned po dosaţení teploty Ms a probíhá aţ po teplotu Mf. Velikost teplot Ms a Mf je závislá na 

chemickém sloţení, největší vliv má ale obsah uhlíku. Vzniklá martenzitická struktura má 

tetragonální mříţku a má tvar jehlic nebo desek martenzitu. Ve struktuře bývá obvykle i určité 

mnoţství zbytkového austenitu. Indukční kalení je moţné rozdělit do tří skupin v závislosti na 

hloubce prokalení, a to na povrchové kalení, objemové kalení a selektivní kalení. [2, 3, 7, 8] 

Povrchové kalení se pouţívá pro vytvoření martenzitické vrstvy dané velikosti od 

povrchu ke zvýšení mechanických vlastností, zatímco zbývající část součásti zůstane 

neovlivněná. Hloubka prokalení je dána jako hloubka, ve které je obsah martenzitu větší neţ 

50%. Pod touto povrchovou vrstvou nastává veliké sníţení tvrdosti. S tímto souvisí účinná 

hloubka vrstvy, jeţ je definována jako vzdálenost od povrchu, ve které dojde ke sníţení 

tvrdosti o 10 HRC. Velikost hodnoty tvrdosti v průřezu závisí na rozloţení teploty, 

mikrostruktuře oceli, obsahu uhlíku, podmínkách kalení a prokalitelnosti oceli. Obecně lze 

říci, ţe pro malou povrchovou vrstvu se pouţívá vysoká frekvence, nízká energie a vysoká 

proudová hustota. Se zvyšující se poţadovanou hloubkou prokalení se tyto hodnoty mění. 

K povrchovému kalení se často pouţívají oceli s vysokým a středním obsahem uhlíku. Takto 

kalené oceli mají obvykle na povrchu tlakové napětí. Toto napětí oddaluje vznik a šíření 

trhlin, čímţ zlepšuje únavové vlastnosti. Další výhodou povrchového kalení pomocí indukce 

je malá expanze a distorze materiálu během ohřevu. K ohřevu dochází pouze v předem 

daných oblastech a na velice krátký čas. Díky tomu je distorze minimalizována a niţší teplota 

jádra oproti povrchu zde působí jako tvarový stabilizátor. U indukční povrchového kalení se 

také často objevuje jev označovaný jako „superkalení“. Při indukčním kalení uhlíkových ocelí 

(s obsahem uhlíku od 0,35-0,6%) je tvrdost povrchu obvykle větší o 3 aţ 4 HRC neţ u 
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konvenčního způsobu kalení. To je dáno malou výdrţí na austenitické teplotě, díky čemuţ 

dochází k menší velikosti zrna a také k vyšší deformaci mříţky způsobené zbytkovým 

tlakovým pnutím na povrchu. Mezi hlavní důvody pro pouţití povrchového kalení patří 

zlepšení uţitných vlastností výrobků (např. dříky ventilů, vačky), menší změny v rozměru 

materiálu a ekonomická výhodnost oproti objemovému kalení. Povrchového kalení se také 

pouţívá u velkých výrobků, kde není moţné tepelné zpracování v peci. [2, 3, 9] 

Indukční kalení se dá v některých případech pouţít i k objemovému kalení materiálu. 

U objemového kalení dochází k prokalení v celém průřezu materiálu. Je tedy nutné, aby došlo 

k rychlému a zároveň rovnoměrnému ohřevu na austenitickou teplotu a následnému rychlému 

ochlazení v celém objemu materiálu. Proto je velice důleţitý výběr správné frekvence. U 

objemového kalení je výhodné zvolit průběţný způsob ohřevu s více fázemi, aby došlo 

řádnému ohřevu materiálu. Oproti ochlazování povrchově kalené součástí je u objemového 

kalení niţší intenzita kalení. To je dáno niţší teplotou jádra u povrchového kalení a jádro tak 

odvádí teplo z povrchové vrstvy. Na obrázku č. 5 je znázorněna závislost tvrdosti na 

vzdálenosti od povrchu pro povrchové a objemové kalení. [2, 3] 

 

Obr. 5 Závislost tvrdosti na vzdálenosti od povrchu [2] 

 

Indukčním ohřevem je moţné ohřát pouze jednu konkrétní část celé součásti a tu 

následně zakalit. Tento způsob kalení je označován jako selektivní kalení. U selektivního 

kalení je moţné zakalit jak celý objem materiálu, tak také pouze povrchovou vrstvu. 
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Selektivní kalení se pouţívá v případech, kdy je nutné získat v určité části různé mechanické 

vlastnosti oproti zbytku součásti. Výhodou této metody je úspora energie a také času. [3] 

 

2.1.4 Metody ohřevu 

 

Pro indukční kalení se pouţívají čtyři základní metody ohřevu, a to statický, 

kontrolovaný, průběţný a pulzní ohřev. Výběr vhodné metody ohřevu závislosti na tvaru a 

velikosti zpracovávané součásti, na poţadované tvrdosti, na maximální moţné distorzi a na 

rychlosti výroby. [2] 

Nejjednodušší metodou ohřevu je jednorázový statický ohřev. Součást je vloţena do 

induktoru, ohřátá na poţadovanou teplotu, ochlazena a poté vysunuta z induktoru. Často je 

součást během zpracovávání otáčena, aby došlo k rovnoměrnému ohřevu a ochlazování. Tato 

metoda je výhodná především pro selektivní kalení, kdy je potřeba různé tvrdosti v určité části 

součásti. [2] 

Další moţnou metodou ohřevu je kontrolovaný ohřev. K samotnému ohřevu dochází 

během pohybu induktoru nebo zpracovávaného materiálu. V závislosti na směru zpracovávání 

je ohřev moţný v horizontálním směru, vertikálním směru nebo pod úhlem. U této metody je 

moţné ovládat rychlost a energii, čímţ můţeme ovlivnit mnoţství dodaného tepla pro různé 

části celku. Díky tomu je moţné zpracovávat různé části bez výměny nástrojů. [2] 

Třetí metodou je průběţný ohřev. Zpracovávaný materiál se zde průběţně pohybuje 

induktory. Schéma této metody je ukázáno na obrázku č. 6. U průběţného ohřevu se pouţívají 

tři sady induktorů a to pro předehřev, střední ohřev a pro konečný ohřev. Tyto různé fáze 

ohřevu umoţní rovnoměrný ohřev v celém průřezu. Pro kaţdou sadu je moţné podle potřeby 

pouţít různou frekvenci, výkon a různý typ induktoru. Průběţný ohřev je vhodný pro dlouhé 

tyče s průměrem 25-100 mm a je vhodný jak pro povrchové kalení, tak i pro objemové kalení. 

[2] 
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Obr. 6 Schéma průběţného ohřevu [2] 

 

Čtvrtou metodou ohřevu je pulzní ohřev, jenţ vyuţívá krátkých tepelných rázů. Touto 

metodou je moţný ohřev povrchu na poţadovanou teplotu bez rizika přehřátí. Často se 

pouţívá předehřev s nízkou frekvencí a poté se provádí pulzní ohřev s vysokou frekvencí. 

Celkový čas ohřevu je velmi krátký, pro kalení se pouţívá délka pulzu 0,2-3 sekundy. Délka 

cyklu je určena v závislosti na velikosti a tvaru zpracovávaného materiálu. Tato metoda je 

vhodná pro zpracování litiny, neboť je zde oproti jiným metodám niţší intenzita ohřevu a 

nedochází tak přehřátí povrchu. [2] 

 

2.1.5 Volba frekvence 

 

Při vyuţívání indukčního ohřevu je velmi důleţitá správná volba frekvence a energie. 

Z rovnice č. 2 vyplývá, ţe změnou frekvence můţeme nastavit poţadovanou hloubku průniku 

elektromagnetického pole a tedy nastavit hloubku ohřevu. [2] 

Se zvyšující se frekvencí se sniţuje hloubka ohřevu, čehoţ se vyuţívá pro povrchové 

kalení. Při volbě frekvence pro povrchové kalení je potřeba vyhnout se zbytečně vysoké 

frekvenci pro zvolenou hloubku ohřevu. Ta by způsobila přehřátí na povrchu, coţ by vedlo ke 

zvýšení velikosti zrna, mohlo by dojít k oduhličení povrchu a také by bylo potřeba delší doby 

ohřevu. Naopak při volbě příliš nízké frekvence dochází k velkému tepelnému ovlivnění, coţ 
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vede k větší distorzi a zbytečně velké spotřebě energie. Při volbě správné frekvence je také 

důleţité zvolit frekvenci tak, aby hloubka průniku elektromagnetického pole byla větší neţ 

poţadovaná hloubka ohřevu. Poměr těchto dvou hloubek by měl být v rozsahu od 1,2 do 3, 

aby se kompenzoval účinek ochlazování povrchu jádrem. Příklady různě zvolených frekvencí 

jsou ukázány na obr. 7. Pro výpočet frekvence pro povrchové kalení je moţné vyuţít 

následující vztah: 

(
 

 
)
 

       (
   

 
)
 

          (4) 

f frekvence [kHz] 

h hloubka prokalení [mm] 

 

 

Obr. 7 Příklady volby frekvence [2] 

 

 Při objemovém kalení je důleţité, aby došlo k rovnoměrnému ohřevu v celém 

průřezu. Obvykle se pouţívají nízké a střední frekvence. U objemového kalení se také často 

vyuţívá dvoufázového ohřevu.  V první fázi se pouţije ohřevu s nízkou frekvencí s ohřevem 

na Curieho teplotu a poté se pouţije ohřev s vyšší frekvencí. Velikost materiálu je zde velice 

důleţitá. V tabulce č. 1 jsou uvedeny příklady volby frekvence v závislosti na průměru 

průřezu. [2] 
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Tab. 1 Optimální frekvence v závislosti na průměru materiálu  

Průměr [mm] Doporučená frekvence [kHz] 

2-6 400-200 

6-12 200-30 

12-25 30-8 

25-50 8-3 

50-75 3-1 

75-150 1-0,18 

150 a více 0,18-0,06 

 

U objemového kalení se ve většině případů pouţívá niţší hustota energie, neţ u 

povrchového kalení. [2] 

 

2.1.6 Volba doby ohřevu 

 

 Indukční ohřev je velice rychlý a k ohřevu na kalicí teplotu dochází 

v jednotkách aţ desítkách sekund. Při takto rychlém ohřevu dochází k ohřevu v místě 

působení vířivých proudů, ale vzhledem k malému času pro přenos tepla je v ostatních 

místech niţší teplota. Takto nízká dobu ohřevu můţe vést k velikému teplotnímu gradientu 

mezi povrchem a jádrem, velkému tepelnému pnutí a následnému vzniku trhlin. Dalším 

problémem takto rychlého ohřevu je posun hodnot Ac1 a Ac3 k vyšším hodnotám oproti 

konvenčnímu ohřevu.  K vyšším hodnotám je posunuta i austenitizační teplota, a proto je 

nutné pouţít při indukčním kalení vyšší kalicí teploty. Při krátké době ohřevu na kalicí teplotu 

také můţe docházet k nedostatečnému času pro difúzi uhlíku z míst s vysokou koncentrací do 

míst s koncentrací nízkou. Tato difúze závisí na výchozí struktuře materiálu. Na obrázku č. 8a 

lze vidět závislost struktury na teplotě a čase ohřevu pro nelegovanou ocel s 0,7% uhlíku a 

feriticko-perlitickou strukturou. Na obrázku č. 8b lze vidět tuto závislost pro nadeutektoidní 

ocel se strukturou tvořenou popouštěným martenzitem. Materiál se strukturou tvořenou 

popouštěným martenzitem se snadněji austenitizuje, neţ materiál s ferito-perlitickou 

strukturou. [2, 5] 
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Obr. 8a a 8b Vliv teploty a doby ohřevu na strukturu [5] 

 

Při ohřevu nesymetrických součástí je moţné pouţít pomalejší ohřev s niţší hustotou 

energie a frekvencí, aby došlo k zamezení přehřátí ve tvarově nepravidelných místech. 

Doporučuje se také malá výdrţ na kalicí teplotě, aby došlo k vyrovnání teplot. [2] 
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2.1.7 Typy induktorů 

 

Induktor je elektricky vodivá součást, kolem níţ vzniká po přivedení střídavého 

proudu časově závislé magnetické pole. Díky dobré elektrické vodivosti, nízkým 

energetickým ztrátám a dobrým tepelným a mechanickým vlastnostem se většinou induktory 

vyrábějí z mědi. Pouţívá se kyslíku prostá měď s vysokou vodivostí (oxygen-free high-

conductivity - OFHC) měď pro její lepší ţivotnost oproti komerčně pouţívané třídě mědi. Při 

návrhu tvaru induktoru jsou důleţité různé faktory jako tvar zpracovávaného výrobku, 

frekvence, energie a délka ohřevu. Je také důleţité, aby v induktoru nedocházelo k vyrušení 

proudů. Šířka induktoru by se měla sniţovat se sniţováním frekvence, tak aby se sníţil dopad 

povrchového jevu. [2, 6] 

Induktory mají plný nebo trubkovitý průřez. Jsou také ve většině případů chlazené 

vodou. Ve výjimečných případech jako jsou například cívky pouţívané pro nízkoteplotní 

ohřev oceli a litiny je moţné pouţít chlazení vzduchem. Chlazení je důleţité pro zachování 

pevnostních charakteristik induktoru a také pro sníţení jeho elektrického odporu a sníţení 

úrovně oxidace. Chlazení by mělo být co nejblíţe vodiči. Měděné chladicí trubky můţou být 

pouţity zároveň jako vodič nebo mohou být připájené k vodičům s plným průřezem a být 

pouţívané pouze k chlazení. [2, 6] 

 Pro různé účely se pouţívají různé typy induktorů. Mezi nejpouţívanější patří 

průběţné a single-shot (statické) induktory. Při pouţití průběţných induktorů se pohybují 

induktory nebo ohřívaný materiál. Tyto induktory lze pouţít pro automatizovaný provoz a je 

vhodný pro ohřev dlouhých součástí. Při ohřevu je vhodné, aby docházelo k rotaci součásti a 

nedocházelo tak k nerovnoměrnému ohřevu a následnému vzniku chladnějších míst. Průběţné 

induktory mohou být zařazeny v horizontálním i vertikálním směru. Horizontální řazení se 

většinou pouţívá pro automatizované linky s ohřevem tyčí delších neţ 2 metry. U 

objemového kalení je u horizontálního řazení moţné řadit více induktorů za sebou. Kalicí 

sekce můţe být obsaţena přímo v induktoru nebo můţe být zařazena aţ za induktor. Pokud je 

oddělena, je vhodné, aby měla stejný tvar a velikost jako induktor, aby došlo 

k rovnoměrnému ochlazování. Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby chlazení je znázorněn na 

obrázku č. 9. [2, 5] 
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Obr. 9 Induktor bez a s chladicí sekcí [5] 

 

 Druhým typem induktorů jsou single-shot induktory. Během ohřevu se 

induktor otáčí kolem zpracovávané součásti. Rychlost otáčení je v rozsahu 120-500 otáček za 

minutu. Pokud je doba ohřevu nízká, doporučuje se vyšší rychlost otáčení. Single-shot 

induktory je moţné navrhnout podle zpracovávané součásti a je tak moţný ohřev součástí 

s různými tvary a průměry. Oproti průběţným induktorům je moţné u single-shot induktorů 

sníţit dobu ohřevu z 15-50 sekund na 2-17 sekund. [2, 5] 

  

2.1.8 Ochlazování 

 

V závislosti na intenzitě ochlazování získá materiál různou tvrdost a strukturu. Cílem 

kalení je získat martenzitickou strukturu. Pokud je ale ochlazování nedostatečné, vzniká 

struktura perlitická nebo bainitická. Intenzita ochlazování závisí na ochlazovacím médiu, jeho 

čistotě, teplotě, velikosti průtoku a úhlu, pod kterým ochlazovací médium dopadá na materiál. 

Kalení pod sprchou je nejefektivnější a nejrovnoměrnější, pokud je zpracovávaný materiál 

otáčen kolem své osy. Pro účely indukčního kalení se jako chladicí médium nejčastěji pouţívá 
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čistá voda nebo voda s obsahem polymeru. Při pouţití vody s polymerem nedochází ke 

vzniku parního polštáře, ke kterému dochází při chlazení čistou vodou. Důleţitým 

parametrem je teplota chladicího média. Ta nesmí být příliš nízká, aby nedocházelo ke vzniku 

trhlin, a také nesmí být příliš vysoká, aby nedošlo ke sníţení tvrdosti materiálu. Teplota 

chladicího média pro účely indukčního kalení má většinou hodnotu od 24 do 35 °C. [5] 

 

2.1.9 Způsoby popouštění 

 

 Popouštění se provádí po kalení za účelem zvýšení houţevnatosti a sníţení 

vnitřních pnutí. Po kalení vzniká v materiálu martenzitická struktura, která je pro další pouţití 

příliš tvrdá, křehká, způsobuje vznik vnitřního pnutí, coţ dále můţe vést ke vzniku trhlin. 

Popouštění se provádí ohřevem na popouštěcí teplotu a ochlazením. Tím ve struktuře vznikne 

popuštěný martenzit. Teplota popouštění je niţší neţ teplota A1. Z důvodu velkého vnitřního 

pnutí po kalení je nutné, aby popouštění následovalo v co moţném nejkratším intervalu po 

kalení, aby nedošlo ke vzniku trhlin. [2, 10] 

 Popouštění po indukčním kalení je moţné provést popouštěním vnitřním 

teplem, popouštěním v peci nebo indukčním popuštěním. Při popouštění vnitřním teplem se 

nepouţívá dalšího ohřevu a je vyuţíváno rozdílu mezi teplotou povrchu a jádra součásti. 

Během indukčního kalení nejdříve dojde k ohřevu povrchu a aţ poté dochází k vyrovnání 

teplot a ohřevu jádra. S počátkem ochlazování dochází k razantnímu poklesu teploty povrchu, 

ale teplota jádra se sniţuje pomaleji. Při ukončení ochlazování má povrch velmi nízkou 

teplotu, zatímco teplota jádra je relativně vysoká. Po určité době se teploty v průřezu 

vyrovnají. Na obrázku č. 10 je znázorněna závislost teploty na čase pro případ povrchového 

kalení a popouštění. Teplota popouštění vnitřním teplem obvykle nepřesahuje teplotu od 260 

do 290 °C a u povrchového kalení je tato teplota obvykle v rozsahu od 210 po 240 °C. 

Popouštění vnitřním teplem je nejvhodnější pouţít u velkých a jednoduchých součástí. 

Nevhodné je naopak pro sloţité součásti, kdy jsou podmínky popouštění v kaţdé části různé. 

Tento způsob také není příliš vhodný pro popouštění po kalení s průběţným ohřevem, kdy by 

mohlo docházet k různým podmínkám popouštění po délce součásti. [2, 4, 5] 
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Obr. 10 Závislost teploty povrchu na čase pro povrchové kalení a popouštění [5] 

  

 Dalším moţným způsobem popouštění po indukčním kalení je popouštění 

v peci. U této metody je ale nutné materiál po kalení přemístit k popouštěcí peci, coţ nemusí 

být příliš efektivní. Popouštění v peci je navíc časově náročné a trvá přibliţně dvě aţ tři 

hodiny. Oproti tomu je metoda indukčního popouštění výrazně méně časově náročná. Jelikoţ 

při popouštění dochází k difúzi především atomů uhlíku, nemusí být krátký čas popouštění 

vţdy výhodný.  Rozsah difúze záleţí na čase a na teplotě, a proto je nutné najít vhodnou 

závislost mezi těmito veličinami, aby došlo k dosaţení podobných výsledků. Vliv délky 

popouštění a jeho teploty na výslednou tvrdost lze vidět na obrázku č. 11, zde konkrétně pro 

ocel ASTM 1050 (ČSN 12051). Pro určení závislosti času na teplotě mezi konvenčním 

popouštěním a indukčním popouštěním je moţné pouţít Grange-Baughmanovy popouštěcí 

korelace, jeţ je vyjádřena jako: 

T.P. = T·(C+log10 t)          (5) 

T.P. popouštěcí parametr (tempering parameter), 

T teplota, [K] 

C materiálová konstanta, [-] 

t čas, [s] 
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Materiálová konstanta pro nízkolegované oceli je obvykle v rozmezí od 10 do 20, 

v závislosti na chemickém sloţení. [2, 6] 

 

Obr. 11 Závislost tvrdosti na teplotě a čase popouštění [6] 

 

 Při pouţití indukčního způsobu popouštění lze sníţit celkový čas popouštění. 

Indukční popouštění lze zařadit hned za indukční kalení, čímţ lze dosáhnout ušetření času, 

prostoru a pracovní síly. Tento způsob je také šetrnější k ţivotnímu prostředí. Pro indukční 

popouštění se nedoporučuje pouţití stejných induktorů, jako pro kalení, protoţe u kalení je 

nutná větší hustota energie. U popouštění je nutná niţší intenzita ohřevu, aby došlo 

k vyrovnanému ohřevu v celém průřezu materiálu a aby nedošlo k překročení popouštěcí 

teploty na povrchu, coţ by způsobilo sníţení tvrdosti povrchu. Dalším důvodem pro pouţití 

různých induktorů je pouţití niţších frekvencí u popouštění. Popouštěcí teploty jsou niţší neţ 

Curieho bod, a proto se zde ve velké míře projevuje povrchový jev. Jelikoţ jsou oceli 

v magnetickém stavu, dochází k ohřevu nejen vířivými proudy, ale také teplem vznikajícím 

hysterezními ztrátami. Jelikoţ se u popouštění vyuţívá niţší hustoty energie, je niţší i 

intenzita magnetického pole, a relativní permeabilita se tak zvyšuje (hodnota relativní 

permeability se oproti kalení můţe zvýšit aţ 10krát). Aby se nesníţila hloubka průniku 

elektromagnetického pole, je nutné sníţit frekvenci. Délka ohřevu by měla být dvakrát delší 

neţ u kalení. Po ohřevu na popouštěcí teplotu a výdrţi na ni nastává ochlazení. [2, 11] 
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2.1.10 Vnitřní pnutí 

 

Vnitřní pnutí v materiálu vzniká po kalení vlivem fázových přeměn a teplotních změn. 

Přeměna austenitu na martenzit podporuje vzniku tlakového napětí na povrchu. Dále vlivem 

velkého tepelného gradientu, který vzniká během ohřevu a ochlazování vzniká plastická 

deformace a distorze. Rychlost ochlazování by měla překročit kritickou rychlost, ale při velmi 

intenzivním ochlazování se zvyšuje velikost vnitřního pnutí a můţe dojít k vytvoření trhlin. U 

indukčního kalení je důleţité, jestli bylo prováděno kalení povrchové nebo objemové. Typ a 

velikost vnitřního pnutí je u obou případů velice odlišné. Průběh vnitřního pnutí pro 

povrchové a objemové kalení je znázorněno na obr. 12. Během indukčního povrchového 

kalení vzniká uvnitř houţevnatého jádra tahové napětí a ve tvrdé povrchové vrstvě vzniká 

tlakové napětí. Díky tomuto rozloţení napětí se zpomaluje vznik trhlin a tím se zlepšují 

únavové vlastnosti. Přechod od tlakového pnutí k tahovému by měl mít co nejplynulejší 

průběh, aby nedošlo k prasknutí materiálu na hranici prokalené vrstvy. U objemového kalení 

je na povrchu tahové pnutí, které se postupně sniţuje a ve středu materiálu je pnutí tlakové.  

[2, 4, 11, 12] 

 

Obr. 12 Rozloţení vnitřního pnutí v průřezu [2]  
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2.2 Porovnání indukčně zušlechtěných ocelí s konvenčně zušlechtěnými 

ocelemi 

 

K ohřevu při kalení je moţné vyuţít různých technologií. Tyto technologie se dělí na 

základě prostředí, kde dochází k ohřevu, na tuhé, kapalné, fluidní, plynné a ohřev ve vakuu.  

Mezi tuhé prostředí patří zásypy z koksu, litinových třísek nebo dřevěného uhlí. Z hlediska 

kontrolovatelnosti a účinnosti ochranné atmosféry patří zásypy mezi nejhorší technologie. Ke 

kapalným prostředím patří především roztavené soli. Ty se skládají ze směsi NaCl a KCl 

s NaCN, H3BO3 a BaCl2. Interně ohřívané lázně se ohřívají pomocí ponorné elektrody nebo 

čelními elektrodami. Externě ohřívané lázně se ohřívají olejem, plynem nebo elektricky 

odporově. K výhodám kapalných prostředí patří dobrý přenos tepla a rovnoměrnost ohřevu. 

Mezi nevýhody patří toxicita některých pouţitých prostředí a také vysoká energetická 

náročnost. Fluidní prostředí je efektivní způsob rovnoměrného ohřevu. Jeho výhodou je 

vysoká hodnota součinitele přenosu tepla. Nevýhodou je naopak špatná vyuţitelnost při 

ohřevu vodorovných povrchů a malých, vzájemně se překrývajících výrobků. Ohřev fluidním 

prostředím se realizuje vířením tuhých částic (prášků). Jako prášek se pouţívá Al2O3 a víření 

se provádí vzduchem nebo inertním plynem. Mezi plynné prostředí se řadí ohřev vzduchem 

nebo ohřev v ochranné atmosféře. Při ohřevu plynem dochází ke vzniku okují. Tomu se dá 

zabránit pouţitím ochranné atmosféry. Ochranné atmosféry lze rozdělit na inertní nebo 

aktivní. Inertní atmosféry nereagují s povrchem zpracovávaného výrobku a pro jejich výrobu 

se pouţívají dusík, argon nebo helium o vysoké čistotě. Aktivní atmosféry jsou sloţeny 

z látek, jeţ mohou reagovat s povrchem výrobku, ale udrţují se ve stavu, kdy neprobíhají 

chemické reakce. Jako atmosféry se vyuţívají exo-atmosféry a endo-atmosféry. Exo-

atmosféry vznikají nedokonalým spalováním uhlovodíků se vzduchem. Endo-atmosféry se 

pouţívají jako ochranné atmosféry při kalení oceli a jako nosné atmosféry pro cementování a 

nitrocementování. Vyrábějí se nedokonalým spalováním propanu nebo butanu se vzduchem. 

Posledním prostředím pro ohřev je vakuum. Vakuum má niţší hodnoty přenosu tepla, 

obzvláště při niţších teplotách. Výhodou je velká účinnost ochranného prostředí. Při ohřevu 

dochází ke sníţení obsahu plynů v materiálu, na druhou stranu ale dochází při vyšších 

teplotách k odpařování chromu. Pouţívá se vakuum řádu 1 - 10
-2

 Pa. [9] 

Oproti těmto konvenčním způsobům ohřevu je kalení indukčním ohřevem výrazně 

rychlejší. U konvenčních způsobů ohřevu dochází k ohřevu na kalicí teplotu v řádu desítek 
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minut, oproti tomu u indukční technologie je čas ohřevu v řádu sekund aţ desítek sekund. U 

indukčního kalení je také moţnost povrchového kalení, čímţ se vytvoří zakalená vrstva o 

námi poţadované hloubce. Další výhodou je moţnost selektivního kalení, čímţ můţeme 

získat odlišné vlastnosti v různých částech součásti. Z ekonomického pohledu je údrţba 

indukčního zařízení niţší a také nevznikají ţádné náklady při odstavení zařízení a opětovném 

zapojení do provozu. Oproti ostatním technologiím je zde také lepší pracovní prostředí a niţší 

zátěţ pro ţivotní prostředí. Mezi nevýhody indukčního ohřevu patří horší moţnosti 

zpracování geometricky nepravidelných součástí, kde je pro kaţdou změnu v součásti nutný 

jiný tvar induktoru. Další nevýhodou je nutnost zkušební doby pro nové součásti, popřípadě 

nový materiál. [5] 

Při volbě kalicí teploty je nutné přihlédnout k obsahu uhlíku. U podeutektoidních ocelí 

se volí kalicí teplota 30 - 50 °C nad teplotou Ac3 a u nadeutektoidních ocelí 30 - 50 °C nad 

teplotu Ac1. Jak uţ bylo nastíněno v kapitole 2.1.6 volba doby ohřevu, u indukčního kalení 

proběhne ohřev na kalicí teplotu velmi rychle. Z tohoto důvodu dochází k posuvu 

austenitizační teploty k vyšším hodnotám. Jak lze vidět na obrázku č. 13, se zvyšujícím se 

časem ohřevu klesá austenitizační teplota. [8] 

 

Obr. 13 Závislost austenitizační teploty na času ohřevu a obsahu uhlíku [11] 

 

Při krátké výdrţi na kalicí teplotě také nemusí dojít k dokonalé difúzi uhlíku z míst 

s vyšší koncentrací do míst s koncentrací niţší.  V případě pouţití stejné kalicí teploty, jako u 
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konvenčního způsobu kalení, by nemuselo dojít k rovnoměrné austenitizaci a struktura by 

mohla být tvořena austenitem a nerozpuštěnými karbidy. Při nedostatečné austenitizaci také 

můţe dojít ke zvýšení kritické rychlosti ochlazování a tím k následnému sníţení tvrdosti. 

Závislost vzniklé struktury na čase a rychlosti ohřevu je znázorněná na obrázku č. 14. [8] 

 

Obr. 14 Závislost struktury na teplotě a intenzitě ohřevu [3] 

 

Dalším rozdílem mezi konvenčním zpracováním v peci a indukčním způsobem je 

moţnost průběţného zpracování na lince. Při ohřevu v peci se zpracovávaný materiál umístí 

do jednoho bloku, ohřeje a následně kalí. Pro popouštění je nutné materiál přemístit a znovu 

ohřát. Oproti tomu se při zpracování na indukční lince tyče zpracovávají po jedné a postupně 

projíţdí linkou, kde po ohřevu na kalicí teplotu a ochlazení ihned nastává ohřev na popouštěcí 

teplotu. Na obr. 15 lze vidět materiál před konvenčním zpracováním v peci. Na obr. 16 je 

oproti tomu zobrazen průběh indukční zušlechťovací linkou v Třineckých ţelezárnách. 

Dalším rozdílem je způsob ochlazování, kdy po ohřevu v peci většinou nastává ochlazování 
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vodou v lázni. Po ponoru materiálu do lázně se kolem tělesa vytvoří plynová vrstva, vzniklá 

odpařováním chladicího prostředí. Tento parní polštář zabraňuje odvodu tepla a ochlazování 

se tak zpomalí. U kalení na indukční lince probíhá ochlazování vodní sprchou a ke vzniku 

parního polštáře tak vůbec nedochází.  

 

Obr. 15 Konvenční způsob ohřevu v peci [18] 

 

 

Obr. 16 Průběţný posuv na zušlechťovací lince [18]  
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3. Experimentální část 

 

V rámci experimentální části této diplomové práce byl zkoumán vliv indukčního 

zušlechťování na nízkolegované oceli, konkrétně na ocel 42CrMo4 a také na uhlíkovou ocel 

C60. Pro kaţdou novou značku oceli, která se zpracovává na indukční zušlechťovací lince 

v Třineckých ţelezárnách, je nutné určit konkrétní parametry pro kalení a popuštění. Na 

základě zkoušení výsledných vlastností se tyto parametry postupně upravují. Bylo také 

provedeno porovnání s ocelí 42CrMo4 zušlechtěnou konvenčním způsobem a indukční linkou 

na jiném provozu. 

Experimentální část byla provedena na indukční zušlechťovací lince ve společnosti 

Třinecké ţelezárny, a.s. Na této zušlechťovací lince se provádí zušlechťování tyčové oceli 

s průměrem 16 aţ 80 mm a délkou od 6 do 10,5 m. Vstupním materiálem je tyčová kruhová 

ocel válcovaná na kontijemné trati z kontinuálně litých sochorů o kvadrátu 150 mm. Moţná 

výše kalicí teploty je v rozsahu od 850 do 1100 °C a výše popouštěcí teploty je v rozsahu od 

500 do 750 °C. Pro měření teploty se pouţívají optické pyrometry umístěné za částí s 

ohřevem na kalicí teplotu, za částí s ohřevem na popouštěcí teplotu, na konci výdrţe na 

popouštěcí teplotu a za částí s ochlazováním po popouštění. Délka kalicí sekce je 9 m a délka 

popouštěcí sekce je 18,5 m. Pro indukční kalení se pouţívá 20 induktorů pro ohřev a dvě 

kalicí hlavy pro samotné kalení. Kalicí hlavy mají velikost 200 mm a jsou od sebe vzdáleny 

300 mm.  Induktory i kalicí hlavy existují ve třech sadách v závislosti na průměru 

zpracovávaného materiálu a liší se pouţívanými frekvencemi. Pro průměr tyče od 16 do 30 

mm se pouţívají cívky s frekvencí 8 kHz, pro průměr od 30 do 50 mm se pouţívají cívky 

s frekvencí 3,5 kHz a pro průměr od 50 do 80 mm se pouţívají cívky s frekvencí 1,5 kHz. 

Jako kalicí prostředí se pouţívá vodní sprcha. K popouštění se pouţívá jen jedna sada 

induktorů, a to s frekvencí 0,8 kHz. K popouštění se pouţívá 42 induktorů, 14 je určeno pro 

ohřev na popouštěcí teplotu a 28 k výdrţi na popouštěcí teplotě. Poté je moţné ochlazování 

vodou ze dvou chladicích hlavic. Celkový pohled na linku je na obrázku č. 17. 
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Obr. 17 Indukční zušlechťovací linka v TŢ [18]  
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3.1 Mechanické vlastnosti indukčně zušlechtěných nízkolegovaných ocelí 

 

Pro kaţdou značku oceli a průměr tyče bylo provedeno tepelné zpracování s jiným 

reţimem ochlazování. Bylo pouţito celkem 7 různých reţimů ochlazování a reţimy se lišily 

v intenzitě ochlazování. Reţimy jsou označeny čísly 1 - 7, s tím, ţe nejmenší intenzita 

ochlazování je pro reţim s číslem 1 a největší pro reţim s číslem 7. Ze zpracovaného 

materiálu byly odebrány vzorky, na nichţ byly provedeny zkoušky mechanických vlastností a 

metalografický rozbor. Zkouška tahem byla provedena dle normy ČSN EN ISO 6892-1. 

Zkušební tyče měly průměr d0 = 10 mm a délku L0 = 50 mm a byly odebrány ze středu 

průřezu. Byly provedeny vţdy dvě tahové zkoušky pro daný reţim ochlazování, v tabulkách 

pro kaţdou ocel a reţim ochlazování je uvedena jejich průměrná hodnota. Zkoušky vrubové 

houţevnatosti byly provedeny dle normy ČSN ISO 148-1. Zkušební tyče pro zkoušku 

vrubové houţevnatosti měly rozměry b = 10 mm a h = 10 mm, byly opatřeny vrubem V2 a 

byly odebrány ze středu průřezu. Zkoušky vrubové houţevnatosti byly provedeny pro teploty 

20 °C a -20 °C rovněţ dvě pro kaţdý reţim ochlazování a v tabulkách jsou opět uvedeny 

jejich průměrné hodnoty.  

 

3.1.1 Mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4 

 

Ocel 42CrMo4 (ČSN 15142) je ocel určena k zušlechťování a povrchovému kalení. 

Pouţívá se na namáhané strojní součásti a součásti silničních motorových vozidel, u kterých 

je poţadována vysoká pevnost a vyšší houţevnatost (hřídele, spojovací součásti). V tabulce č. 

2 je uvedeno poţadované chemické sloţení dle normy ČSN-EN 10083-3.  Mechanické 

vlastnosti, které má ocel 42CrMo4 splňovat dle normy ČSN-EN 10083-3 jsou uvedeny 

v tabulce č. 3. Teplota Ac1 má pro tuto ocel hodnotu 750 °C, pro Ac3 780 °C, teplota počátku 

tvorby martenzitu je přibliţně 330 °C. [13, 14] 

Tab. 2 Chemické sloţení oceli 42CrMo4 dle normy ČSN-EN 10083-3 v hm. %: 

C Si max. Mn P max. S Cr Mo 

0,38 - 0,45 0,40 0,60 - 0,90 0,025 max 0,035 0,90 - 1,20 0,15 - 0,30 

 



28 

 

Tab. 3 Poţadované vlastnosti oceli 42CrMo4 dle normy: 

Označení 

oceli 
Rozměr 

Re Rm A5 Z 
KV [20 

°C] 

min   min min min 

MPa MPa % % J 

42CrMo4 d ≤ 16 mm 900 1100 - 1300 10 40 - 

42CrMo4 16 mm < d ≤ 40 mm 750 1000 - 1200 11 45 35 

42CrMo4 40 mm < d ≤ 100 mm 650 900 - 1100 12 50 35 

 

Tyče o průměru 42 mm byly ohřáté na teplotu kalení 890 °C (doba ohřevu je dlouhá 

dvě minuty), poté byly zakaleny a ihned po kalení proběhlo popouštění na teplotu 660 °C. 

V tabulce č. 4 je uvedeno chemické sloţení tavby zpracovávaného materiálu. Chemické 

sloţení zpracovávaného materiálu odpovídá normě. 

Tab. 4 Chemické sloţení zpracovávané oceli 42CrMo4 v hm. %: 

C Si Mn P S Cr Mo Al 

  0,401     0,240     0,77      0,016     0,025     1,00      0,188     0,022   

 

 Výsledky zkoušek mechanických vlastností pro nízkolegovanou ocel 42CrMo4 

s průměrem 42 mm jsou uvedeny v tabulce 5a a 5b. 

Tab. 5a Výsledky mechanických vlastností oceli 42CrMo4 pro průměr 42 mm 

Režim 

ochlazování 

Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
A [%] Z [%] 

1 713 859 17,4 58,0 

2 793 910 17,5 63,7 

3 816 926 17,9 65,2 

4 808 925 17,0 62,7 

5 805 919 17,4 63,8 

6 813 925 17,2 62,4 

7 806 921 17,5 62,7 
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Tab. 5b Výsledky mechanických vlastností oceli 42CrMo4 pro průměr 42 mm 

Režim 

ochlazování 
HBW HRC 

KV (+20°C) 

[J] 

KV (-20°C) 

[J] 

1 304 34 111 101 

2 313 33,2 95 89 

3 317 34,1 96 90 

4 324 33,7 96 88 

5 307 33,2 98 90 

6 304 29,9 94 87 

7 331 33,4 99 91 

 

Z tabulek č. 4, č. 5a a č.5b je patrné, ţe poţadavky normy nesplňuje pouze mez 

pevnosti u reţimu ochlazování č. 1, kde je mez pevnosti niţší o 41 MPa oproti normě. To 

můţe být dáno pomalejším ochlazováním a nedostatečným prokalením. Nejlepších vlastností 

dosahuje materiál zpracovaný reţimem č. 3. 

Bylo také provedeno srovnání s mechanickými zkouškami materiálu zpracovaným 

konvenčním způsobem zušlechťování. Při takto zpracovaným materiálu s průměrem od 30 do 

50 mm se pouţívá kalicí teplota 870 - 880 °C a jako ochlazovací prostředí se pouţívá voda 

s polymerem. Teplota popouštění se stanovuje na základě poţadovaných vlastností, a to 

v rozmezí od 500 do 650 °C. Po popouštění se ochlazuje do vody. Mechanické vlastnosti 

takto tepelně zpracovaného materiálu jsou uvedeny v tabulce 6a a 6b. Pro průměr 40 mm se 

pouţívá ohřev na 870-880 °C, coţ je o 10-20 °C menší teplota, neţ u indukčně kaleného 

materiálu s podobným průměrem. Teplota popouštění je také niţší oproti indukčnímu 

popouštění. Největší rozdíl oproti indukčnímu kalení a popouštění je čas ohřevu na 

austenitizační teplotu, respektive délka výdrţe na popouštěcí teplotě. Doba ohřevu na kalicí 

teplotu je u konvenčně zpracovaného materiálu pro dané průměry dlouhá přibliţně 1,5 

hodiny. Doba výdrţe na popouštěcí teplotě pro dané průměry je v rozmezí od 2 do 3 hodin. 

Délka ohřevu u indukčního způsobu na kalicí teploty je oproti tomu dlouhá přibliţně dvě 

minuty a výdrţ na popouštěcí teplotě je přibliţně 3 minuty. 
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Tab. 6a Výsledky mechanických vlastností oceli 42CrMo4 zpracované konvenčním 

způsobem: 

Průměr 

[mm] 
Re [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] 

30 779 945 16,3 64,0 

40 902 1061 15,3 59,2 

50 944 1051 17,0 62,4 

 

Tab. 6b Výsledky mechanických vlastností oceli 42CrMo4 zpracované konvenčním 

způsobem: 

Průměr 

[mm] 

HRC - 

povrch 

KV (+20°C) 

[J] 

KV (-20°C) 

[J] 

30 29,0 106 97 

40 33,2 78 42 

50 33,3 88 80 

 

Mechanické vlastnosti tyčí o průměru 40 a 50 mm byly v souladu s normou. U tyčí 

s průměrem 30 mm je mez pevnosti niţší o 55 MPa. Při srovnání materiálu s průměrem 40 

mm zpracovaného konvenčním způsobem a indukčně zušlechtěného materiálu s průměrem 42 

mm vyplývá, ţe indukčně zpracovaný materiál má niţší hodnoty meze kluzu i meze pevnosti 

a to aţ o 100-150 MPa. Hodnoty taţnosti a kontrakce jsou naopak u indukčně zušlechtěného 

materiálu vyšší o 2-5 %. Moţné důvody tohoto rozdílu jsou diskutovány v kapitole 3.2. 

Pro srovnání dvou indukčních technologií byly pouţity vzorky z třinecké oceli na 

odlišném provozu s indukční zušlechťovací linkou. Zpracovaly se zde tyče s průměrem 80 

mm. Jejich mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 7a a č. 7b. Všechny mechanické 

vlastnosti jsou v souladu s normou. Oproti výsledkům v Třinci má materiál zpracovaný na 

druhé lince výrazně vyšší mez kluzu, mez pevnosti, tvrdost a vrubovou houţevnatost. Taţnost 

je ale naopak asi o 1 % menší. 

 

 

 



31 

 

Tab. 7a Mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4 tepelně zpracované na odlišné indukční lince 

Rozměr [mm] Re [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] 

80 914 1010 16,4 62,9 

 

Tab. 7b Mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4 tepelně zpracované na odlišné indukční lince 

Rozměr [mm] HBW 
HRC - 

povrch 

KV (+20°C) 

[J] 

KV (-20°C) 

[J] 

80 308 28,1 84 59 

 

3.1.2 Mechanické vlastnosti oceli C60 

 

Ocel C60 (ČSN 12061) je ocel určena k zušlechťování a k povrchovému kalení. 

Pouţívá se k výrobě hřídelí, ozubených kol a pastorků, čepů, šroubů a matic, vřeten, válců pro 

válcovací stolice, vodící šrouby, pruţiny, upínací a stavebnicové části nástrojů a na strojní 

součásti s vyššími nároky na otěruvzdornost. V tabulce č. 8 je uvedeno poţadované chemické 

sloţení dle normy 10083-2. Teplota Ac1 pro tuto ocel je 700 - 725 °C, teplota Ac3 je 745 - 750 

a teplota počátku tvorby martenzitu je 280 °C. V tabulce č. 9 jsou uvedeny mechanické 

vlastnosti, které má podle normy ČSN-EN 10083-2 tato ocel splňovat. [15, 16] 

Tab. 8 Chemické sloţení oceli C60 dle normy ČSN-EN 10083-2 v hm. %: 

C 
Si 

max. 
Mn 

P 

max. 

S 

max. 

Cr. 

max 

Mo 

max. 

Ni 

max. 

Cr + Mo + 

Ni max. 

0,57 - 0,65 0,40 0,60 - 0,90 0,045 0,045 0,4 0,1 0,4 0,63 

 

Tab. 9 Poţadované mechanické vlastnosti oceli C60 dle normy ČSN-EN 10083-2: 

Označení 

oceli 
Rozměr 

Re Rm A Z 

min   min min 

MPa MPa % % 

C60 d ≤ 16 mm 580 850 - 1000 11 25 

C60 16 mm < d ≤ 40 mm 520 800 - 950 13 30 

C60 40 mm < d ≤ 100 mm 450 750 - 900 14 35 
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Pro zpracování uhlíkové oceli C60 byly pouţity tyče s průměrem 45 mm. Kalicí 

teplota byla 870 °C a popouštěcí teplota 660 °C. Při zpracování bylo opět pouţito sedm 

reţimů ochlazování s různými intenzitami ochlazování. V tabulce č. 10 je uvedeno chemické 

sloţení tavby zpracovávaného materiálu. Pouţité chemické sloţení odpovídá normě. 

Tab. 10 Chemické sloţení zpracovávané oceli C60 v hm. %: 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 
Cr + Mo + 

Ni max. 

  0,619     0,297     0,79      0,020     0,021     0,17      0,008     0,03    0,208 

   

 Výsledky zkoušek mechanických vlastností pro uhlíkovou ocel C60 s průměrem 45 

mm jsou uvedeny v tabulce č. 11.  

Tab. 11a Výsledky zkoušek mechanických vlastností pro C60 s průměrem 45 mm 

Režim 

ochlazování 

Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 
Z [%] 

1 637 932 20,3 55,6 

2 651 937 18,9 55,7 

3 670 953 17,8 53,8 

4 655 937 19,3 59,6 

5 629 913 19,9 59,1 

6 667 930 19,4 56,8 

7 651 933 19,6 58,0 

 

Tab. 11b Výsledky zkoušek mechanických vlastností pro C60 s průměrem 45 mm 

Režim 

ochlazování 
HBW 

HRC - 

povrch 

KV (+20°C) 

[J] 

KV (-20°C) 

[J] 

1 277 33,7 26 20 

2 278 28,9 29 21 

3 282 30,2 25 19 

4 277 26,7 32 22 

5  *  * 39 25 

6 278 31,2 32 24 

7 276 30,4 40 25 

*Hodnoty nebyly stanoveny. 
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U oceli C60 byly také provedeny mechanické zkoušky pro tyče s průměrem 80 mm. 

Opět bylo provedeno sedm zkoušek v závislosti na intenzitě ochlazování. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce č. 12a a 12b. 

Tab. 12a Výsledky mechanických vlastností oceli C60 pro průměr 80 mm 

Režim 

ochlazování 

Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
A [%] Z [%] 

1 582 819 22,7 59,3 

2 676 946 20,2 54,2 

3 660 948 19,9 56,0 

4 660 926 20,2 57,7 

5 621 892 20,0 58,0 

6 623 914 19,0 56,3 

7 682 956 19,2 54,4 

 

Tab. 12b Výsledky mechanických vlastností oceli C60 pro průměr 80 mm 

Režim 

ochlazování 
HBW 

HRC - 

povrch 

KV (+20°C) 

[J] 

KV (-20°C) 

[J] 

1 234 22,1 42 17 

2 271 31,7 21 16 

3 269 31,4 19 19 

4 268 31,5 30 17 

5 270 27,9 25 19 

6 265 30,9 30 20 

7 283 31,6 24 15 
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3.2 Mikrostruktura indukčně zušlechtěných nízkolegovaných ocelí 

 

Pro oceli 42CrMo4 a C60 bylo provedeno metalografické hodnocení mikrostruktury. 

Hodnotily se přítomné fáze, resp. strukturní sloţky po průřezu vzorku a také byla určena 

hloubka martenzitické vrstvy. 

 

3.2.1 Mikrostruktura oceli 42CrMo4 

 

U oceli 42CrMo4 s průměrem 42 mm byly připraveny vzorky pro všechny reţimy 

ochlazování. Pro reţim ochlazování č. 1 byl povrch tvořen popuštěným martenzitem, a to do 

hloubky 6,5 mm. Povrch vzorku je zachycen na obrázku č. 18 a č. 19. Pod touto vrstvou se ve 

struktuře začíná objevovat popuštěný bainit, jehoţ podíl se směrem do středu vzorku zvyšuje. 

Na obrázku č. 20 a č. 21 je struktura ve vzdálenosti 10 mm od povrchu. Struktura ve středu je 

tvořena popuštěným martenzitem, popuštěným bainitem a také nepopuštěným martenzitem. 

Nepopuštěný martenzit se objevuje v místech, kde došlo k odmíšení prvků. Střed vzorku je 

zachycen na obrázku č. 22 a č. 23. Na obrázku č. 24 je detail nepopuštěného martenzitu. 

Přítomnost nepopuštěného martenzitu ve středu vzorku je překvapující. Nelze vyloučit, ţe při 

popouštění mohlo v oblastech odmíšení dojít v důsledku niţší intenzity ochlazování 

k překročení teploty Ac1, coţ vyvolalo vznik austenitu a následně při ochlazení vznik 

nepopuštěného martenzitu. 
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Obr. 18 Struktura na povrchu (42CrMo4, ø42, reţim č. 1) 

 

 

Obr. 19 Struktura na povrchu (42CrMo4, ø42, reţim č. 1
1
) 
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Obr. 20 Struktura 10 mm pod povrchem (42CrMo4, ø42, reţim č. 1) 

 

 

Obr. 21 Struktura 10 mm pod povrchem (42CrMo4, ø42, reţim č. 1) 
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Obr. 22 Struktura ve středu (42CrMo4, ø42, reţim č. 1) 

 

 

Obr. 23 Struktura ve středu (42CrMo4, ø42, reţim č. 1) 
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Obr. 24 Struktura ve středu - detail nepopuštěného martenzitu (42CrMo4, ø42, reţim č. 1) 

 

 U vzorku z oceli 42CrMo4 s reţimem ochlazování č. 3 byl povrch tvořen popuštěným 

martenzitem, a to do hloubky 8 mm (obr. 25). Od této hloubky se ve struktuře začal objevovat 

popuštěný bainit (obr. 26). Ve středu vzorku se uţ nevyskytoval nepopuštěný martenzit a 

struktura tak byla tvořena pouze popuštěným martenzitem a bainitem (obr. 27). Nelze zde 

vyloučit přítomnost malého mnoţství proeutektoidního feritu. 
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Obr. 25 Struktura na povrchu (42CrMo4, ø42, reţim č. 3) 

 

 

Obr. 26 Struktura 10 mm pod povrchem (42CrMo4, ø42, reţim č. 3) 
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Obr. 27 Struktura ve středu (42CrMo4, ø42, reţim č. 3) 

 

Povrch vzorku z oceli 42CrMo4 s reţimem ochlazování č. 4 byl tvořen popuštěným 

martenzitem do hloubky 8,5 mm. (obr. 28) Pod touto martenzitickou vrstvou se začíná 

objevovat popuštěný bainit (obr. 29). Střed vzorku je tvořen oblastmi s převáţně popuštěným 

bainitem (obr. 30) a oblastmi s převáţně popuštěným martenzitem (obr. 31). 
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Obr. 28 Struktura na povrchu (42CrMo4, ø42, reţim č. 4) 

 

 

Obr. 29 Struktura 10 mm pod povrchem (42CrMo4, ø42, reţim č. 4) 
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Obr. 30 Struktura ve středu (42CrMo4, ø42, reţim č. 4) 

 

 

Obr. 31 Struktura ve středu (42CrMo4, ø42, reţim č. 4) 
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Hodnocením vzorku z oceli 42CrMo4 s reţimem ochlazování č. 7 bylo zjištěno, ţe 

povrch je tvořen popuštěným martenzitem do hloubky 7 mm (obr. 32). V této hloubce začíná 

výskyt popuštěného bainitu (obr. 33). Střed je tvořen popuštěným martenzitem a bainitem. 

(obr. 34 a obr. 35) 

 

Obr. 32 Struktura na povrchu (42CrMo4, ø42, reţim č. 7) 

 

Obr. 33 Struktura 10 mm pod povrchem (42CrMo4, ø42, reţim č. 7) 
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Obr. 34 Struktura ve středu, převáţně popuštěný bainit (42CrMo4, ø42, reţim č. 7) 

 

 

Obr. 35 Struktura ve středu, převáţně popuštěný martenzit (42CrMo4, ø42, reţim č. 7) 
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3.2.2 Mikrostruktura oceli C60 

 

Bylo také provedeno hodnocení struktury pro uhlíkovou ocel C60 s průměrem 45 mm. 

Opět byly zkoumané vzorky pro všechny reţimy ochlazování. Při reţimu ochlazování č. 1 byl 

povrch tvořen popuštěným martenzitem do hloubky 2,5 mm (obr. 36 a obr. 37). S přibývající 

hloubkou se ve struktuře objevuje perlit, popuštěný bainit a v malé míře i ferit. Jak lze vidět 

na obrázku č. 38 a č. 39, ve struktuře se ve vzdálenosti 10 mm od povrchu objevuje perlit, 

popuštěný bainit a ferit. Ve středu vzorku je struktura tvořena převáţně perlitem a v malé 

míře také feritem (obr. 40 a obr. 41). Ve středu vzorku došlo k odmíšení a v těchto 

odmíšených místech byly nalezeny oblasti, které se podobají popuštěnému bainitu. To je 

zachyceno na obrázku č. 42. 

 

 

Obr. 36 Struktura na povrchu (C60, ø45, reţim č. 1) 
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Obr. 37 Struktura na povrchu (C60, ø45, reţim č. 1) 

 

 

Obr. 38 Struktura 10 mm pod povrchem (C60, ø45, reţim č. 1) 



47 

 

 

Obr. 39 Struktura 10 mm pod povrchem (C60, ø45, reţim č. 1) 

 

 

Obr. 40 Struktura ve středu (C60, ø45, reţim č. 1) 
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Obr. 41 Struktura ve středu (C60, ø45, reţim č. 1) 

 

 

Obr. 42 Struktura ve středu - odmíšení (C60, ø45, reţim č. 1) 
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 U reţimu ochlazování č. 3 byl povrch vzorku tvořen popuštěným martenzitem. Čistě 

martenzitická struktura byla do hloubky 4 mm (obr. 43). Poté se zvyšuje podíl popuštěného 

bainitu, perlitu a feritu (obr. 44). Střed je tvořen převáţně perlitem a feritem (obr. 45). I u 

tohoto vzorku se nachází místa s odmíšením prvků a tato místa připomínají buď částečně 

globulární perlit, nebo popuštěný bainit, coţ je zobrazeno na obrázku 46. Vzhledem 

k neobvyklé struktuře byla u tohoto vzorku také provedena analýza na rastrovacím 

elektronovém mikroskopu JEOL JSM-6490LV. Cílem bylo přesněji identifikovat typ 

struktury ve středu vzorku. SEM analýza prokázala, ţe ve středu vzorku se vyskytoval 

částečně globulární perlit a také lamelární perlit (obr. 47-49). Vzhledem k nízké době výdrţe 

na kalicí teplotě je pravděpodobné, ţe globulární perlit vlastně představuje cementit 

nerozpuštěný během austenitizace. To znamená, ţe ke kalení došlo ze struktury 

nehomogenního austenitu s jistým podílem nerozpuštěného cementitu. Tomu nasvědčuje i 

morfologie perlitu pozorovatelná zejména na obr. 49.  

 

 

Obr. 43 Struktura na povrchu (C60, ø45, reţim č. 3) 



50 

 

 

Obr. 44 Struktura 10 mm pod povrchem (C60, ø45, reţim č. 3) 

 

 

Obr. 45 Struktura ve středu (C60, ø45, reţim č. 3) 



51 

 

 

Obr. 46 Struktura ve středu, bainit (C60, ø45, reţim č. 3) 

 

 

Obr. 47 Detail perlitu ve středu - SEM (C60, ø45, reţim č. 3) 
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Obr. 48 Detail perlitu ve středu - SEM (C60, ø45, reţim č. 3) 

 

 

Obr. 49 Detail perlitu ve středu - SEM (C60, ø45, reţim č. 3) 
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 U reţimu ochlazování č. 6 byl povrch opět tvořen popuštěným martenzitem (obr. 50). 

Hloubka martenzitické vrstvy byla 3,5 mm. Pod touto vrstvou se začal objevovat popuštěný 

bainit, perlit a ferit (obr. 51). Ve středu tohoto vzorku nebylo pozorováno výrazné odmíšení 

prvků, jeţ se objevovalo u ostatních vzorků. Struktura ve středu byla tedy tvořena pouze 

perlitem a feritem, jak je zřejmé z obrázku č. 52.  

 

 

Obr. 50 Struktura na povrchu (C60, ø45, reţim č. 6) 
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Obr. 51 Struktura 10 mm pod povrchem (C60, ø45, reţim č. 6) 

 

 

Obr. 52 Struktura ve středu (C60, ø45, reţim č. 6) 
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U vzorku s reţimem ochlazování č. 7 byl povrch tvořen popuštěným martenzitem (obr. 

53), a to do hloubky 4 mm. Hlouběji pod touto vrstvou se objevuje perlit, ferit a popuštěný 

bainit (obr. 54). Ve středu vzorku se opět objevují místa s odmíšením prvků a v těchto 

místech je struktura připomínající popuštěný bainit (obr. 55 a obr. 56). U tohoto vzorku bylo 

také provedeno pozorování na rastrovacím elektronovém mikroskopu. Stejně jako u vzorku 

s reţimem ochlazování č. 3 zde byl ve středu pozorován částečně globulární a částečně 

lamelární perlit (obr. 57-60). Opět je pravděpodobné, ţe kalení neprobíhalo ze struktury 

homogenního austenitu, ale ze struktury nehomogenního austenitu s jistým podílem 

nerozpuštěného cementitu. 

 

 

Obr. 53 Struktura na povrchu (C60, ø45, reţim č. 7) 
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Obr. 54 Struktura 10 mm pod povrchem (C60, ø45, reţim č. 7) 

 

 

Obr. 55 Struktura ve středu (C60, ø45, reţim č. 7) 
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Obr. 56 Struktura ve středu (C60, ø45, reţim č. 7) 

 

 

Obr. 57 Detail perlitu ve středu - SEM (C60, ø45, reţim č. 7) 
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Obr. 58 Detail perlitu ve středu - SEM (C60, ø45, reţim č. 7) 

 

 

Obr. 59 Detail perlitu ve středu - SEM (C60, ø45, reţim č. 7) 
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Obr. 60 Detail perlitu ve středu - SEM (C60, ø45, reţim č. 7) 
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3.3 Hodnocení výsledků 

 

Při srovnání naměřených mechanických vlastností oceli 42CrMo4 s normou bylo 

zjištěno, ţe všechny reţimy ochlazování kromě reţimu č. 1 (nejniţší intenzita ochlazování) 

odpovídají normě. U tohoto reţimu ochlazování byl ve struktuře ve středu vzorku pozorován 

nepopuštěný martenzit, jenţ se objevuje v místech s odmíšením prvků. Přítomnost 

nepopuštěného martenzitu tak mohla mít negativní vliv na pevnostní vlastnosti oceli. U 

dalších reţimů ochlazování byla také místa s odmíšením prvků, ale nepouštěný martenzit uţ 

se v nich neobjevoval. Porovnáním jednotlivých reţimů ochlazování bylo zjištěno, ţe jejich 

mechanické vlastnosti jsou, aţ na reţim č. 1, srovnatelné. Nejlepších vlastností dosahoval 

reţim č. 3 a lze tak doporučit jeho pouţívání.  

Bylo také provedeno porovnání tyčí zpracovaných na jiné indukční zušlechťovací 

lince. Hodnoty meze kluzu a meze pevnosti jsou zde vyšší přibliţně o 100 MPa. Taţnost byla 

menší o 1 %. Ve struktuře byl do hloubky 10 mm popuštěný martenzit. Struktura ve středu 

byla tvořena asi ze 70 % popuštěným bainitem a z 30 % popuštěným martenzitem. I zde se 

často objevovaly místa se segregací. Tyče zpracovávané na jiném provozu měly průměr 80 

mm, oproti tyčím zkoušeným v této DP, které měly průměr 42 mm.  

Oproti tyčím zušlechtěným konvenčním způsobem měly indukčně zušlechtěné tyče 

menší pevnostní charakteristiky (přibliţně o 100 MPa), ale vyšší hodnoty taţnosti a 

kontrakce. Mikrostruktura konvenčně zušlechtěného materiálu byla tvořena popuštěným 

martenzitem a popuštěným bainitem. Na povrchu a pod povrchem se struktura příliš nelišila. 

Ve středu vzorku byl podíl bainitu vyšší a v malém mnoţství zde byl také ferit. 

U oceli C60 o průměru 45 mm byla mez kluzu, taţnost a kontrakce v souladu s 

normou. Mez pevnosti byla u všech reţimů ochlazování překročena o 13 - 53 MPa. 

Mechanické vlastnosti pro všechny reţimy se příliš nelišily, vlastnosti nejbliţší normě měly 

reţimy č. 1 a č. 5. Ve většině případů byla mikrostruktura na povrchu tvořena popuštěným 

martenzitem a směrem ke středu přibýval perlit, popuštěný bainit a ferit. Střed byl tvořen 

popuštěným perlitem a feritem. Byla také pozorována místa se segregací prvků, v nichţ se 

objevovaly zákalné sloţky. Perlit ve středu vzorku byl lamelární a také částečně 

sferoidizovaný. Jelikoţ je doba popouštění velmi nízká, je moţné ţe sferoidizovaný perlit ve 

struktuře nevznikl během popouštění, ale zůstal zde po nedokonalé austenitizaci. Je tedy 
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moţné, ţe při ohřevu na kalicí teplotu nedošlo ke vzniku homogenního austenitu, ale struktura 

byla tvořena nehomogenním austenitem s určitým podílem převáţně globulárního cementitu. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2.2, při velmi rychlém ohřevu se hodnota teploty Ac1 zvyšuje, a 

aby došlo k homogenní austenitizaci, je nutné zvýšit kalicí teplotu. Vysoké pevnostní 

vlastnosti také ukazují, ţe doba popouštění je příliš nízká. K odstranění těchto problému by 

bylo vhodné sníţit rychlost posuvu na lince a tím zvýšit dobu ohřevu i dobu popouštění. Také 

by bylo moţné zvýšit úhel natočení posuvných válců, pro zvýšení rotace kolem své osy. 

Vzhledem k výrobě na lince se ale při sníţení rychlosti posuvu sníţí i objem výroby, není 

zvýšení času popouštění (tj. sníţení rychlosti posuvu) příliš výhodné. Z těchto důvodů by bylo 

vhodné zvýšit kalicí, ale zejména popouštěcí teplotu. Bylo také provedeno porovnání oceli 

C60 s průměrem 80 mm. Tyče s průměrem 45 mm a tyče s průměrem 80 mm měly 

mechanické vlastnosti srovnatelné a u kaţdého reţimu ochlazování se výrazně nelišily. 

Mikrostruktura u těchto dvou průměrů se také výrazněji nelišila. 
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3.4 Počítačová simulace indukčního zušlechtění oceli 

 

Simulace a modelování se provádí za účelem zjištění vlivu vstupních parametrů na 

mechanické vlastnosti a strukturu. Při zavádění nových ocelí pro zpracování na zušlechťovací 

lince je simulací moţné dojít k urychlení celého procesu. Simulace tepelného zpracování byla 

provedena v programu QTSteel 4.3.1 firmy ITA, spol. s.r.o. Tento program je vhodný pro 

počítačovou simulaci kalení a popouštění uhlíkových a konstrukčních legovaných ocelí 

s obsahem uhlíku od 0,06 % do 0,6 % a maximálním obsahem legujících prvků do 10 %. Do 

programu se zadává chemické sloţení oceli, velikost austenitického zrna, teplota a čas 

austenitizace, typ tělesa a jeho počáteční teplota, podmínky kalení a teplota a čas popouštění. 

Program nabízí více typů zpracovávaného tělesa, a to obdélníkovou tyč, válec, kruhovou tyč, 

prstenec, trubku, kolejnici 60E1, kolejnici 60E2 a kolejnici 136RE. V programu je na výběr z 

velkého mnoţství kalicích prostředí, jejichţ účinnost lze v případě potřeby upravit. 

Nevýhodou v sekci kalicích prostředí je absence kalicího prostředí vodní sprchy pro potřeby 

indukčního kalení. Program nabízí prostředí nízko koncentrovaný (5% Aquatensid) a vysoko 

koncentrovaný polymer (12% Aquatensid) ve formě sprchy pro potřeby indukčního kalení, 

ale vodu ve formě sprchy program neobsahuje. Z tohoto důvodu byly simulace provedeny pro 

nízko koncentrovaný polymer a vodu v lázni. Na základě zadaných dat získáme ochlazovací 

křivky na povrchu a pod povrchem tělesa a diagramy ARA. V závislosti na nich program určí 

strukturní sloţení a mechanické vlastnosti. [15] 

Pro simulaci indukčního zušlechtění nízkolegované oceli 42CrMo4 bylo pouţito 

chemické sloţení z tabulky č. 5, čas a teplota kalení a popouštění byla zadána podle 

skutečných údajů. Kalicí teplota byla tedy 890 °C a popouštěcí teplota byla 660 °C. Pro 

průměr 42 mm je rychlost posuvu 76 mm.s
-1

. Doba ohřevu na kalicí teplotu trvá 2 minuty. 

Ohřev na popouštěcí teplotu trvá 1,4 minuty a výdrţ na popouštěcí teplotě je 2,7 minuty. Jako 

ochlazovací médium byla pouţita voda. Po zadání chemického sloţení program vykreslí ARA 

diagram (obr. 61).  
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Obr. 61 ARA diagram - QTSteel 

 

Po zadání kalicích podmínek a podmínek popouštění program nasimuluje mechanické 

vlastnosti a strukturu. Jak uţ bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, program neobsahuje 

ochlazovací prostředí ve formě vodní sprchy. Proto byly provedeny simulace pro nízko 

koncentrovaný polymer ve formě sprchy a pro vodní lázeň. Blíţe k reálným hodnotám byly 

nasimulované výsledky pro vodní lázeň, a proto proběhlo porovnání reálných hodnot s tímto 

ochlazovacím prostředím. Po simulaci byla zjištěna tvrdost 338 - 348 HV (obr. 62), mez 

kluzu 847 - 901 MPa (obr. 63) a mez pevnosti 1084 - 1119 MPa (obr. 64). Ve středu vzorku je 

podle simulace 19 % bainitu a zbytek tvoří martenzit (obr. 65). Povrch je zcela tvořen 

martenzitem (obr. 66). 

 

Obr. 62 Tvrdost HV - simulace 
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Obr. 63 Mez kluzu - simulace 

 

 

Obr. 64 Mez pevnosti - simulace 

 

 

Obr. 65 Obsah bainitu - simulace 
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Obr. 66 Obsah martenzitu - simulace 

 

Srovnání nasimulovaných hodnot mechanických vlastností s reálnými výsledky byly 

provedeny pro reţim ochlazování č. 7. Mez kluzu ve středu nasimulovaného vzorku je 871 

MPa, coţ je o 65 MPa více neţ u reálného vzorku. Rozdíl je tedy 7,5 %. Mez pevnosti ve 

středu nasimulovaného vzorku je 1084 MPa, zatímco u reálného vzorku je 921 MPa. Rozdíl 

činí 163 MPa, tj. 15 %. Podle simulace byl maximální obsah bainitu ve středu vzorku 19 %. 

Podle výsledků z metalografie byl přibliţný obsah bainitu ve středu asi 40 %. Rozdíl činí tedy 

přibliţně 20 %. Tyto rozdíly mezi simulací a reálnými hodnotami mohly být dané pouţitím 

různých ochlazovacích prostředí. Jelikoţ program nenabízí ochlazování pomocí vodní sprchy 

po indukčním kalení, bylo nutné pouţít ochlazování nízko koncentrovaným polymerem ve 

formě sprchy a ochlazování ve vodní lázni. 
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4. Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na indukční zušlechťování nízkolegovaných a 

uhlíkových ocelí. Experimentální část byla provedena na indukční zušlechťovací lince ve 

společnosti Třinecké ţelezárny, a.s. Při tepelném zpracování nových značek oceli je nutné 

optimalizovat parametry kalení a popouštění konkrétně pro kaţdou ocel. Na základě zkoušení 

mechanických vlastností a hodnocení mikrostruktury se tyto parametry upravují. V rámci 

diplomové práce bylo provedeno tepelné zpracování nízkolegované oceli 42CrMo4 a 

uhlíkové oceli C60 pro různé reţimy ochlazování. Cílem bylo zjistit vliv intenzity 

ochlazování na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu materiálu.  

Pro ocel 42CrMo4 měl nejlepší mechanické vlastnosti reţim ochlazování s intenzitou 

č. 3. Aţ na tyče zpracované reţimem č. 1 byly všechny výsledky v souladu s normou. Pro ocel 

42CrMo4 bylo provedeno porovnání s indukčně zušlechtěným materiálem na jiné indukční 

lince a také bylo provedeno porovnání s konvenčně zpracovaným materiálem. Oproti těmto 

jiným provozům a technologiím měl materiál zpracovaný v TŢ niţší pevnost, ale vyšší 

houţevnatost.  

U oceli C60 byly jako nejvhodnější reţimy ochlazování určeny reţimy č. 5 a č. 6. U 

této oceli byla mez pevnosti oproti normě překročena přibliţně o 13 - 53 MPa. Bylo by tedy 

vhodné zvýšit teplotu popouštění. Ve struktuře ve středu vzorků z oceli C60 byl pozorován 

perlit a ferit. Perlit byl lamelární a také částečně sferoidizovaný. Částečně sferoidizovaný 

perlit zde mohl zbýt po nehomogenní austenitizaci před kalením. Aby došlo k homogenní 

austenitizaci, bylo by vhodné zvýšit teplotu kalení, event. sníţit rychlost ohřevu. 

Byla také provedena simulace tepelného zpracování v programu QTSteel pro ocel 

42CrMo4. Program se pouţívá při procesu zavádění nových značek oceli, kdy je moţné 

simulací upravit podmínky kalení a popouštění, aby bylo dosaţeno poţadovaných 

mechanických vlastností. Pro upřesnění výsledků se pouţívá zpětná úprava podmínek kalení a 

popouštění v programu. Po zadání skutečných podmínek kalení a popouštění program 

nasimuloval mechanické vlastnosti a výslednou strukturu. Rozdíl oproti reálným hodnotám 

byl u meze pevnosti a strukturních podílů do 20 %, u meze kluzu to bylo 7,5 %. Odchylky 

mohly nastat rozdílem v ochlazování mezi skutečností a programem. 

V nejbliţší budoucnosti budou práce na optimalizaci objemového indukčního 

zušlechťování na indukční lince v Třineckých ţelezárnách, a.s. pokračovat.  
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