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ABSTRAKT 

Bulawa, M. Vliv cyklické fázové transformace na strukturu nízkouhlíkové oceli. Ostrava: 

Katedra tváření materiálu, VŠB-TU Ostrava, 2015. 34 s. 

Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Rostislav Kawulok 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem cyklické fázové transformace na strukturu 

nízkouhlíkové oceli. V teoretické části jsou popsány vybrané způsoby vedoucí ke zjemňování 

zrna. Dále jsou popsány jednotlivé fázové transformace v oceli a diagramy izotermického a 

anizotermického rozpadu austenitu. Praktická část je zaměřena na popis plastometru Gleeble 

3800 a samotného experimentu, pomocí plastometru Gleeble 3800 byly simulovány průběhy 

ohřevu a ochlazování jednotlivých vzorků. Jednotlivé vzorky byly ohřívány a ochlazovány 

pomocí rozdílných rychlostí. V závěru jsou uvedeny vlivy jednotlivých cyklů a rychlostí 

ohřevu a ochlazování na strukturu, potaţmo velikost zrna oceli S355 J2. 

Klíčová slova: cyklická transformace, struktura nízkouhlíkové oceli, plastometr Gleeble 3800 

ABSTRACT 

Bulawa, M. Influence of the cyclic phase transformations on the structure of low carbon steel. 

Ostrava: Department of Material Forming, VŠB - Technical University of Ostrava,  

2015. 34 p. 

Bachelor thesis, head: Ing. Rostislav Kawulok 

This bachelor thesis is engaged on the influence of the cyclic phase transformation on the 

low-carbon steel microstructure. Chosen ways that are led to the grain refinement are 

described in the theoretical part. Further, individual phase transformations in steel and the 

time-temperature and continuous cooling transformation diagrams are termed. The 

experimental part is aimed on the description of the plastometer Gleeble 3800 and the 

experiment itself. The courses of the heating and cooling of the individual samples were 

simulated through the plastometer Gleeble 3800. Individual samples were being heated and 

cooled by the different rates. There are listed in the conclusion the influences of the individual 

cycles and the rates of the heating and cooling on the structure and the grain size of the steel 

S355J2, respectively. 

Key words: cyclic transformation, structure of low carbon steel, plastometer Gleeble 3800 
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1 Úvod 

S rostoucími poţadavky koncových zákazníků na vlastnosti oceli a potaţmo i ocelových 

výrobků, rostou nároky i na dosaţenou strukturu oceli. Struktura a potaţmo mechanické 

vlastnosti ocelí jsou především ovlivněny chemickým sloţení. Nicméně na výsledné 

vlastnosti oceli a respektive i výrobků z oceli má výrazný vliv i zvolený způsob technologie 

deformačního a tepelného zpracování. 

Hlavním nositelem příznivých mechanických vlastností je velikost výsledného zrna. 

Struktura oceli se podle velikosti jednotlivých zrn dělí na hrubozrnnou a jemnozrnnou 

strukturu. Hrubozrnná struktura nemá příznivý vliv na mechanické vlastnosti, tudíţ je 

vyvíjena cílená snaha dosáhnout jejího zjemnění. Zjemnění struktury můţe probíhat pomocí 

procesů ţíhání, jako jsou ţíhání homogenizační, rekrystalizační nebo ţíhání normalizační, kde 

je ocel ohřívána na správné teploty, aby došlo ke zjemnění zrna. Dalšími moţnými způsoby 

jak dosáhnout zjemnění struktury je pomocí takzvaných SPD procesů, mezi které spadají 

procesy jako ECAP, HPT, ARB a další. Nicméně v  technologických postupech spojených 

s tvářením oceli za tepla je nejhojněji vyuţíváno procesu řízeného tváření v kombinaci 

s řízeným ochlazováním oceli. Tyto postupy vhodně ovlivňují konečnou strukturu oceli 

pomocí ovládání termomechanických podmínek. 

Ovšem v případě této práce bude pozornost zaměřena na zjemňování struktury pomocí 

cyklické fázové transformace, jeţ spadá mezi speciální metody tepelného zpracování. Princip 

cyklické fázové transformace je zaloţen na postupu opakujících se cyklů ohřívání oceli  

do oblasti austenitu a následným ochlazováním do oblasti feritu. Obecně se má za to,  

ţe s rostoucím počtem cyklů postupně dochází ke zjemňování struktury, nicméně toto můţou 

ovlivnit i další podmínky jako rychlost ohřevu a ochlazování včetně doby výdrţí na teplotách. 

Pro realizaci experimentu bylo vyuţito plastometru Gleeble 3800, jeţ patří mezi významné 

experimentální vybavení VŠB-TU Ostrava, FMMI. 
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2 Teoretická část 

2.1 Možnosti zjemňování struktury 

  Hrubozrnná struktura materiálu nemá příznivý vliv na konečnou strukturu polotovaru.  

Z tohoto důvodů se snaţíme dosáhnout čím nanejvíce jemnozrnné struktury. Jemnozrnná 

struktura nám zlepšuje pevnost a taţnost. Jemnozrnné struktury můţeme dosáhnout různými 

způsoby jako je například ţíhání [1]. 

2.1.1 Cyklická fázová transformace 

Obecně platí, ţe během cyklické transformace dochází k fázovým přeměnám austenitu 

na ferit a opačně. Obě tyto části probíhají pomocí nukleace a růstů zárodků [1].  

Pomocí experimentu autorů [2] byl zkoumán vliv cyklického tepelného zpracování oceli 

s obsahem uhlíku 0,6 % a obsah dalších prvků jako je Si 0,28 %, Mn 0,54 %, P 0,022% 

S 0,17 % a dalších. Zkoumána ocel byla vystavena cyklickému procesu, který byl sloţen 

z ohřevu, výdrţe na teplotě 810 °C (nad teplotou Ac3) po dobu asi 6 min a následně volného 

ochlazování na vzduchu.  Na obr. 1 je znázorněna struktura po jednom a po osmi cyklech [2]. 

  

a) po 1 cyklu b) po 8 cyklech 

Obr. 1 Mikrostruktura vzorků po tepelném zpracování po různém počtu cyklů [2] 

Z výsledné struktury bylo zjištěno, ţe struktura po 8 cyklech obsahovala většinou 

jemnozrnný ferit a cementit. Dále bylo zjištěno, ţe výsledná mikrostruktura má vynikající 

pevnostní vlastnosti. Během výdrţe na teplotě Ac3 byly objeveny čárové poruchy, coţ byl 

hlavní důvod následného ţíhání na měkko. Ke zvýšení pevnosti docházelo z důvodů 

jemnozrnné mikrostruktury.  Na obr. 2 jsou schématický znázorněny mechanické vlastnosti 

s rostoucím počtem cyklů [2-4]. 



  Teoretická část 

 

 

3 
 

 

Obr. 2 Znázornění závislosti tvrdosti a mechanických vlastností s rostoucím počtem cyklů [2] 

2.1.2 Cyklická deformace 

Dochází-li ke změnám fyzikálních vlastností a deformační odezvě materiálu je to 

zapříčiněno změnou mikrostruktury v začátku cyklického zatěţování. S rostoucím počtem 

cyklů se intenzita zmenšuje [5].  

Cyklická křivka napětí – deformace patří mezi základní materiálovou charakteristiku 

jednotlivých materiálů. Na konci cyklického zpevnění nebo změkčení dochází ke vzniku 

stabilní saturované hysterezní smyčky. Na obr. 3 je znázorněná cyklická křivka  

napětí – deformace [6-8]. 

 

Obr. 3 Cyklická křivka napětí – deformace [6] 
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2.1.3 Řízené tváření 

Pod pojmem řízené tvářeni rozumíme řízení celkových výrobních podmínek k dosaţení 

poţadovaného strukturního stavu. Tím se můţe ovlivňovat výchozí vlastnosti tvářeného 

materiálu jako je například ochlazování. Vhodné strukturní stavy umoţní dosaţení vyšších 

pevnostních vlastností při vyhovujících křehkolomných a únavových charakteristikách a 

svařitelnosti. Ze strukturního hlediska má rozhodující význam velikost zrn a subzrn, podíl 

jednotlivých strukturních sloţek, mnoţství precipitátů, hustota dislokací a stavba tuhého 

roztoku. Na obr. 4 je znázorněno schéma průběhu řízeného tváření během válcování [9]. 

 

Obr. 4 Schéma řízeného tváření při válcování[9] 

Základním podmínkou termomechanického zpracování oceli je, ţe dotváření probíhá po 

přeměně austenitu na ferit. Nízkoteplotní termomechanické zpracování spočívá v rychlém 

ochlazení do oblasti se stálým metastabilním austenitem, tvářením s vysokým stupněm 

deformace (ε nad 0,6) a zakalením na martenzit, pak dochází k popouštění. U nízkoteplotního 

termomechanického zpracování docílíme zvýšené pevnosti při dostačující plasticitě.  

U vysokoteplotního zpracování je principem tváření nad teplotou Ar3 a zakalení a popouštění 

při niţších teplotách. Následuje tváření během přeměny austenitu, které spočívá 

v austenitizaci a následujícím ochlazení. Ochlazení probíhá do oblasti perlitu kolem nosu v 

diagramu ARA. Výsledná vzniklá struktura je daná jemnými subzrny feritu a jemnými 

globularními karbidy. Celý proces je zakončen tvářením pod přeměnou austenitu [9, 10]. 
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2.1.4 SPD procesy 

SPD (Several Plastic Deformation) procesy slouţí ke zlepšení mechanických vlastností 

materiálu. Toho to zlepšení se dosahuje pomocí působení vysoké deformace [11, 12]. 

V procesech SPD se vyuţívá Hall-Petchův vztah, který je určen pro polykrystalické 

materiály, kdy se hodnotí odolnost vůči plastické deformaci. Z Hall-Petchova vztahu (1) 

plyne, ţe čím bude menší zrno, tím bude větší napětí na mezi kluzu σy [11, 12]: 

         ( )
                (1) 

kde:     σ0 je vnitřní napětí [MPa] 

 ky je součinitel, vyjadřující teoretickou hodnotu bariérového účinku hranic zrn proti 

 pohybu deformací [MPa·mm
-0,5

]  

 d je velikost zrna [μm] 

2.1.4.1 Proces  ECAP (Equal Channel Angular Pressing) 

Technologie ECAP slouţí k dosaţení vysokého stupně deformace, kdy se materiál 

protlačuje v matrici sloţené ze dvou částí stejného průřezů. Princip technologie je znázorněn 

na obr. 5. Vzniklá deformace je uskutečňována pomocí smyku, ke kterému dochází během 

průchodů materiálů přes matrici. Během průchodů jsou zachovány rozměry vzorku. Vyuţití 

této technologie vede k získání jemnozrnných struktur [11-13].   

 

Obr. 5 Schématický průběh technologie ECAP[13] 
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2.1.4.2 Proces ECAP - Conform 

Tato technologie slouţí k dosahování jemnozrnných struktur během protlačování drátu. 

Technologie je zaloţená na vytváření třecí síly během vytlačování materiálu přes matrici. 

Schéma této technologie je znázorněno na obr. 6 [11, 12].  

 

Obr. 6 Schematické znázornění technologie ECAP – Conform [12] 

2.1.4.3 Proces HPT (High Pressure Torsion) 

Jedná se o technologii, kdy dochází během krutu k vyvolání vysokého tlaku, aby bylo 

dosaţeno vysoké deformace v materiálu. Uţitím této technologie bylo dosaţeno homogenní 

struktury s nanometrickou velikostí zrn. Průběh tohoto procesu je zobrazen na obr. 7 [11, 12]. 

 

Obr. 7 Schématický průběh procesu HPT [12] 
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2.1.4.4 Proces ARB (Accumulative Roll Bonding) 

Jedním z dalších SPD procesů je proces ARB. Je zaloţen na principu válcování plechů, 

kde se jednotlivé vrstvy překládají přes sebe, aţ dojde ke sníţení průměru. U tohoto procesu 

můţeme dosáhnout velikosti zrna aţ 50 nm. Na obr. 8 je znázorněn průběh procesu ARB  

[11, 12]. 

 

Obr. 8 Schématický průběh ARB (Japonsko)[14] 

2.1.5 Žíhání 

Pod pojmem ţíhání se skrývá řada operací tepelného zpracování, které se uskutečňují 

v rozmezí teplot od 400 do 1300 °C. Účelem ţíhání je zjemnění struktury, homogenizace 

struktury, změkčení, zabránění vzniku vloček, odstranění vnitřních pnutí a mnoho dalších.  

Na obr. 9 jsou znázorněné oblasti ţíhacích teplot v diagramu Fe – Fe3C [15-17]. 

 

A) žíhání na snížení vnitřních pnutí, B) rekrystalizační, C) na měkko, D) normalizační, 

E) homogenizační 

Obr. 9 Znázornění jednotlivých oblastí žíhacích teplot v diagramu Fe – Fe3C [17] 
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2.1.5.1 Homogenizační žíhání  

Účelem homogenizačního ţíhání je vyrovnat co nejvíce nestejnorodost chemického 

sloţení oceli difúzí, nestejnorodost chemického sloţení vzniká při chladnutí oceli. Jedná se  

o samostatnou operaci kde je materiál ohřát na teplotu vyšší, neţ jsou teploty Ac3 a Acm, 

následuje výdrţ na teplotě po dobu šesti a více hodin, pak nastává pomalé ochlazování. 

Oblasti pro homogenizační ţíhání jsou znázorněné na obr. 9 – E  [15-17]. 

2.1.5.2 Normalizační žíhání 

Účelem normalizačního ţíhání je zjemnění hrubého zrna, čímţ dosáhneme jemnějšího, 

ale stejnoměrného zrna. U podeutektoidních ocelí se materiál ohřeje na teplotu vyšší neţ je 

Ac3, která je zobrazena na obr. 9 a nechá se volně ochladit na vzduchu. Oceli nadeutektoidní 

se zpravidla neţíhají. Opakujeme-li normalizační ţíháni, tak se dosáhneme ještě více 

jemnějšího zrna, coţ je způsobeno rekrystalizací. Na obr. 10 je znázorněna struktura oceli 

před a po normalizačním ţíhání [15, 16]. 

  

před žíhání po žíhání 

Obr. 10 Struktura oceli s nestejnoměrným zrnem feritu a perlitu před a po žíhání již 

s rovnoměrným zrnem [16] 

2.1.5.3 Rekrystalizační žíhání 

Účelem rekrystalizačního ţíhání je obnovení tvárných vlastností oceli po tváření za 

studena, tak dosáhneme zjemnění popřípadě i zhrubnutí zrna. Rekrystalizační ţíhání se 

uskutečňuje ohřevem oceli na teplotu rekrystalizace obr. 9, výdrţí na teplotě a následným 

ochlazováním. Teplota rekrystalizace nesmí překročit teplotu Ac1 jinak by došlo 

k rekrystalizaci [15,16].  
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2.2 Vliv termomechanických činitelů na strukturu oceli 

2.2.1 Parametry ohřevu 

Teplota ohřevu má zásadní vliv na budoucí vlastnosti kovových materiálu. Pro zvolení 

správné teploty je nejlepší řídit se diagramy jako je např. diagram ţelezo - uhlík.  Při rostoucí 

teplotě se zrychluje difuze, coţ má za následek uvolňování dislokací a tím i uzdravování 

struktury. Teploty tváření materiálu probíhají v určitých intervalech teplot, které můţou být 

rozděleny následovně [18-19]: 

 TT - teplota tváření - jedná se o teplotu, kde probíhá tváření materiálu, 

 HTT - horní tvářecí teplota - je to nejvyšší moţná teplota, na níţ se můţe materiál 

ještě ohřát, aniţ by došlo ke spálení, 

 PTT - počáteční teplota tváření - teplota zahájení tváření materiálu, 

 DTT - dolní tvářecí teplota - jedná se o nejniţší moţnou teplotu tváření, 

 DT - dotvářecí teplota - jedná se o teplotu materiálu na konci tváření. 

 

Při volbě vhodné horní tvářecí teploty je potřeba uvaţovat o doprovodných jevech.  

Se zvyšující teplotou se zlepšuje tvařitelnost, ale dochází ke značné oxidaci a oduhličování 

povrchu materiálu coţ má za následek růst zrna, přehřátí a spálení oceli. Ze zvyšující teplotou 

dochází k poklesu deformačního odporu [19-20].     

Přehřátí vzniká při ohřevu na teplotu vyšší, neţ je horní teplota tváření nebo během 

dlouhé výdrţe na této teplotě. U přehřátí dochází ke zhrubnutí zrna a ke sníţení vrubové 

houţevnatosti a materiál je náchylný k interkrystalickému lomu. Přehřátí je moţno 

regenerovat normalizačním ţíháním [19-20]. 

Dolní tvářecí teplota se z důvodů rozdílných vlastností feritu a cementitu určuje zvlášť 

pro oceli nadeutektoidní a podeutektoidní. Pro podeutektoidní oceli se volí vysoko nad 

teplotou Ar3 kdy vzniká hrubozrná struktura. Mezi teplotami Ar3 a Ar1 dochází k řádkovosti. 

U nadeutektoidních ocelí se teplota volí nad Ar1, čímţ docílíme vhodného rozptýlení 

cementitu v jemném austenitickém zrnu [18-20]. 

Další zvyšování teploty vede ke spálení oceli, coţ má za následek natavování zrn  

na hranicích. Přehřátí oceli vede ke sniţování plastických deformací. Jedná se o děj nevratný. 

Na obr. 11 je znázorněn vliv teploty na tvařitelnost [18-20]. 
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Obr. 11 Vliv teploty na tvařitelnost [20] 

Ohřev můţe být realizován v pecích nebo v lázních. Při ohřevu v pecích, rychlost 

ohřevu závisí na rozměrech součásti. Vloţíme-li materiál do studené pece, ohřev trvá dlouho, 

je-li pec předehřátou rychlost ohřevu se zvyšuje. Ohřev realizujeme např. v pecích 

šachtových, komorových, kde se k ohřevu pouţívá vzdušná atmosféra. Dále můţeme ohřev 

realizovat v lázních, kde je teplota ohřevu větší neţ v pecích. Tohoto způsobu ohřevu se 

vyuţívá u součásti menších rozměrů vyrobených z legovaných ocelí. Lázně jsou tvořeny 

taveninami solí nebo kovů (olovo). U tohoto způsobu ohřevu dosáhneme rovnoměrného 

prohřátí a tím zabraňujeme vzniku deformací na minimum [18-21]. 

2.2.2 Parametry ochlazování 

Správný postup ochlazování má zásadní vliv na výchozí strukturu materiálu, jelikoţ 

různými rychlostmi ochlazovaní můţeme ovlivnit jednotlivé fáze v oceli. Proto je důleţitě 

zvolit správnou rychlost. Proto můţeme ochlazování rozdělit na: 

 pomalé ochlazování  

 středně rychlé ochlazování  

 rychlé ochlazování 

Při rychlém ochlazování dochází k přeměně austenitu na martenzit, jelikoţ nedochází k difuzi. 

Středně rychlé ochlazování vede ke vzniku feritu, perlitu a bainitu, při pomalé rychlosti 

ochlazování vzniká pomocí difuze ferit a perlit u podeutektoidních ocelí nebo cementit a perlit 

u nadeutektoidních ocelí. Schématický průběh jednotlivých způsobů ochlazování je znázorněn 

na obr. 12 [22]. 



  Teoretická část 

 

 

11 
 

2.2.3 Deformace a historie deformací 

V běţné praxi docílíme vhodné struktury menším počtem jednotlivých, ale postupných 

úběrů během tváření, které jsou odděleny jednotlivými prodlevami, aby došlo ke statické 

rekrystalizaci. Tím dosáhneme deformačně zpevněného materiálu s obnovenými plastickými 

vlastnostmi. Výsledná struktura se pomocí rekrystalizace postupně zjemňuje, postupným 

zjemňováním zabráníme vzniku mikrotrhlin po hranicích zrn. Rekrystalizace je závislá na 

difuzi, která s rostoucí teplotou urychluje rekrystalizaci. Proběhne-li rekrystalizace jen 

částečně, dochází ke vzniku heterogenní struktury, coţ je neţádoucí [20]. 

2.3 Rozpad austenitu 

2.3.1 Soustava železo - uhlík 

Ţelezo v různých modifikacích vytváří společně s uhlíkem intersticiální tuhé roztoky. 

Podle diagramu ţelezo – uhlík, který je znázorněn na obr. 13, vytváří různé tuhé roztoky. 

Ocel je slitina ţeleza s uhlíkem do 2,11 % (stabilní soustava) a dalšími doprovodnými prvky 

(Si, S, Mn, P).  

Austenit – jedná se o intersticiální tuhý roztok uhlíku v ţeleze γ, austenit má KPC 

mříţku. Jeho maximální rozpustnost podle metastabilního diagramu v uhlíku činí 2,11 % za 

teploty 1147 °C. Strukturu austenitu tvoří pravidelná zrna s četným výskytem dvojčat. Vyniká 

dobrou plastičností, ale nízkou tvrdostí.  

Ferit – je tuhý intersticiální roztok uhlíku v ţeleze α, ferit má KSC mříţku. Maximální 

rozpustnost činí 0,025 % za teploty 721 °C. Ferit je měkký a tvárný a do teploty 760 °C je 

magnetický. 

 

Obr. 12 Schématický průběh ochlazování za různých rychlostí [22] 



  Teoretická část 

 

 

12 
 

Perlit – jedná se o směs feritu a cementitu. Vzniká během rozpadu austenitu při 

ochlazování na teplotu A1 (727 °C).  Jeho sloţení je dáno pomocí eutektoidního bodu. 

Cementit – jedná se o karbid Fe3C, mříţka cementitu rombická. Obsahuje 6,68 % C. 

Jeho vlastnosti přední vlastností je vysoká tvrdost, ale je křehký a netvárný [21,23].  

 

Obr. 13 Metastabilní diagram železo – uhlík [24] 

2.3.2  Fázové přeměny  

2.3.2.1 Proeutektoidní reakce v přechlazeném austenitu 

U podeutektoidních ocelí začíná přeměna austenitu vylučováním feritu  

a u nadeutektoidních ocelí dochází k vylučování sekundárního cementitu. Obě tyto přeměny 

se označují jako proeutektoidní. Proeutektoidní reakce představuje vznik feritu nebo 

sekundárního cementitu z austenitu před počátkem eutektoidní reakce během ochlazování 

austenitu. U malé rychlosti ochlazování vznikají zárodky na hranicích zrn austenitu,  

kde pomalu rostou podél hranic zrn austenitu. Je-li rychlost ochlazování vyšší, vytváří se 

zárodek v místech s vyšší aktivační energií nukleace. S rostoucí rychlostí ochlazování se 

zvětšuje rychlost růstu feritu [23, 25].  
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2.3.2.2 Perlitická přeměna 

Jedná se o difuzní přeměnu. K perlitické přeměně dochází během ochlazování austenitu 

pod kritickou teplotu Ar1, kde vzniká perlit, který je tvořen feritem a cementitem. 

Schéma přeměny je znázorněno na obr. 14. Pokud se uhlík nachází ve větším mnoţství 

neţ je schopno se rozpustit ve feritu, dochází k jeho vylučování ve formě cementitu Fe3C. 

Během přeměny nedochází ke změně chemického sloţení jednotlivých fází. Perlit nacházející 

se těsně pod teplotou Ar1 je globulární, během dalšího podchlazení se přeměňuje na perlit 

lamelární. S klesající teplotu rozpadu dochází k zjemňování lamel a vzniká velmi jemný 

lamelární perlit.  Tvrdost perlitu se postupně zvětšuje s klesající teplotou [23,25]. 

 

a) vznik zárodků cementitu v austenitu, b) vznik a růst lamel feritu rovnoběžně s lamelou 

cementitu, c) růst perlitických kolonií směrem dovnitř zrna austenitu 

Obr. 14 Schématické znázornění přeměny austenitu na perlit [23] 

2.3.2.3 Bainitická přeměna 

K bainitické přeměně dochází v intervalu teplot mezi perlitickou a martenzitickou a 

feritickou a martenzitickou oblastí. Jedná se o přeměnu za sníţené difuze. Zvláštnosti 

bainitické přeměny je moţnost zastavení přeměny v případě mnoţství zbytkového austenitu. 

Z austenitu vzniká přesycený ferit uhlíkem, následně dochází ke vzniku karbidu Fe3C. 

Schéma přeměny je znázorněno na obr. 15. Předními vlastnostmi bainitu je jeho pevnost, 

tvrdost a houţevnatost [25]. 
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a) vznik desky bainitu v austenitu, b) růst desky z hranice austenitu, c) růst bainitických desek 

do austenitu 

Obr. 15 Schématické znázornění přeměny austenitu na bainit [23] 

 Změna struktury bainitu je ovlivněna teplotami přeměn i chemickým sloţením 

austenitu. Podle tohoto se bainit rozlišuje na horní a dolní bainit. Schéma tvorby horního a 

dolního bainitu je znázorněno na obr 16. 

 Horní bainit vzniká u ocelí s obsahem uhlíku vyšším neţ 0,6 %a teplotách nad 350 °C. 

U horního bainitu dochází k růstu zárodku bainitického feritu ve tvaru jehlic od 

austenitického zrna. Růstem bainitického feritu dochází k obohacování austenitu 

uuhlíkem a vznikají precipitací částice cementitu. 

 Dolní bainit vzniká přibliţně v oblasti kolem 350 °C aţ Ms. Dolní bainit tvoří desky 

bainitického feritu. Tyto desky vyrůstají od hranic zrn austenitu. Bainitický ferit je 

z větší části přesycen uhlíkem a samotná precipitace probíhá vně desek. Struktura 

dolního bainitu je tvořena svazky tenkých desek bainitického feritu, kde je ve velké 

míře vylučováno mnoţství jemných karbidů, vylučovaných podél rovin bainitického 

feritu [21, 25]. 

      

a) vznik horního bainitu, b) vznik dolního bainitu, α – bainitický ferit, γ – austenit, 

K – cementit 

Obr. 16 Schéma tvorby horního a dolního bainitu ve středně uhlíkové oceli [21] 
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2.3.2.4 Martenzitická přeměna 

K přeměně dochází v intervalu teplot Ms (teplota začátku martenzitické přeměny, která 

závisí na chemickém sloţení) aţ Mf (teplota konce martenzitické přeměny). Na obr. 17  

je zobrazen vliv obsahu uhlíku na teploty Ms a Mf.  Přeměna je závislá na čase. Martenzit 

vzniká rychlým ochlazením pod teplotu Ms, kde dojde k bezdifúzní přeměně smykem 

austenitu na martenzit, která se označuje jako kritická rychlost ochlazování (rychlost při které 

je ještě potlačená difuze přeměny). Jelikoţ nedochází k difuzi, tak se nemění chemické 

sloţení martenzitu a jeho sloţení je stejné jako sloţení výchozího austenitu. Během přeměny 

mají mimořádný význam dislokace, jelikoţ během přeměny musí mít dostatek místa ke 

svému pohybu. Dojde-li k omezení pohybu dislokací z důvodů pnutí má to nepříznivý vliv na 

průběh přeměny. Martenzit je intersticiální tuhý roztok uhlíku v ţeleze α. Z pohledu 

mechanických vlastností je martenzit poměrně tvrdý a křehký [25, 26].   

 

Obr. 17 Vliv obsahu uhlíku na teplotu Ms a Mf v uhlíkových ocelích [26] 

2.3.3 Transformační diagramy 

Transformační diagramy udávají průběh přeměn přechlazeného austenitu, jednotlivé 

přeměny závisí na teplotě a času. Jednotlivé diagramy platí pro kaţdou ocel zvlášť při daných 

podmínkách jako je teplota a doba austenitizace. Znázorňují začátek a konec jednotlivých 

přeměn austenitu. Transformační diagramy se dělí do dvou základních skupin [21]: 

1. Diagramy izotermického rozpadu austenitu 

2. Diagramy anizotermického rozpadu austenit 
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2.3.3.1 Izotermický rozpad austenitu – IRA 

Diagramy izotermického rozpadu austenitu znázorňují charakter přeměny austenitu 

během ochlazování na ferit (oblast pod teplotou Ar3), perlit (oblast teplot pod Ar1), bainit 

(oblast středních teplot) a martenzit (nejniţší teploty) při konstantní teplotě. V diagramu je  

i znázorněna čára teploty Ms, ale nemá opodstatnění, jelikoţ je přeměna austenitu na 

martenzit v uhlíkových ocelích atermická. Na obr. 18 je znázorněn přiklad diagramu IRA 

podeutektoidní oceli. Konstrukce diagramu probíhá tak, ţe vzorek oceli je přenesen z oblasti 

stabilního austenitu do prostředí s teplotou, při které má, proběhnou izotermický rozpad 

austenitu. Po určité době se vyjme z lázně a zakalí ve vodě. Před zakalením struktura byla 

tvořena austenitem a po zakalení dojde k přeměně austenitu na martenzit.   

 Na tvar a polohu křivek mají vliv veškeré faktory, které ovlivňují průběh perlitické, 

bainitické a martenzitické přeměny. Kromě těchto faktorů má vliv ještě chemické sloţení 

oceli, homogenita austenitu a velikost jeho zrna. S rostoucí velikostí zrna se prodluţuje 

inkubační doba perlitické reakce a diagram se posouvá více doprava. Jemné austenitické zrno, 

chemická nehomogenita a vměstky v austenitu (karbidy: Mn, Cr, W, Mo, V, Zr, Nb, Ta, Ti 

nečistoty) posouvají diagram doleva [15,21, 26].  

 

Obr. 18 Příklad IRA diagramu pro podeutektoidní ocel [27] 

2.3.3.2 Anizotermický rozpad austenitu – ARA 

Na rozdíl od diagramu IRA, kde se austenit rozpadá při konstantní teplotě, jsou 

diagramy anizotermické rozpadu austenitu určeny pro mnohem širší uţití. Jejich konstrukce 

probíhá za konstantní rychlosti ochlazování. ARA diagramy se vyuţívají při posuzování 
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všech pochodů tepelného zpracování, kdy přeměna austenitu probíhá při plynulém 

ochlazování.   Diagramy ARA mají větší význam v praxi, jelikoţ znázorňují při různých 

rychlostech ochlazování začátky a konce jednotlivých přeměn a výsledné struktury.  

Na obr. 19 vidíme ARA digram s průběhem ochlazování podeutektoidní oceli.  

Na tvar jednotlivých křivek v diagramu ARA má vliv chemické sloţení, velikost zrna, 

ale i velikost austenitizační teploty. 

V diagramu jsou znázorněné začátky a konce jednotlivých přeměn jako je přeměna 

feritická, perlitická, martenzitická a bainitická. K přeměně dochází během pomalého 

ochlazování, kdy teplota klesne pod Ar3, začíná se tvořit feritu.  Jakmile dosáhneme teploty 

Ar1 začíná perlitická přeměna, za ní následuje přeměna na bainit a martenzit [15, 21, 26].  

 

 

Obr. 19 Příklad ARA diagramu podeutektoidní oceli [17] 

 

 

 

 

 

 



  Cíle práce 

 

 

18 
 

3 Cíle práce 

Předmětem této práce bylo posoudit vliv cyklické fázové transformace na strukturu 

nízkouhlíkové oceli S355 J2. Experiment byl realizován pomocí univerzálního plastometru 

Gleeble 3800, pro rychlosti ohřevu a ochlazování 1 a 10 °C/s. 

Pro samotné nastavení správných podmínek, bylo zapotřebí nejprve stanovit 

transformační teploty zkoumané oceli a to na základě dilatometrických testů opět na 

plastometru Gleeble 3800. 

Samotné testy cyklické fázové transformace byly realizovány na válečkovitých vzorcích 

typu SICO, přičemţ byly uvaţovány pro kaţdou rychlost cykly o počtu 1, 3 a 10. Cílem bylo 

objasnit vliv počtu cyklů fázové transformace na strukturu, především tedy na velikost zrna, 

za rychlostí ohřevu a ochlazování 1 a 10 °C/s a na základě toho se pokusit obecně posoudit a 

vybrat optimální podmínky cyklické transformace této oceli. 
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4 Experimentální část 

4.1 Plastometr Gleeble 3800 

Jedná se o moderní zařízení firmy Dynamic Systems Inc. (USA).  Umoţňuje pomocí 

speciálního řídicího počítačového systému uskutečňovat zkoušky dynamicky tepelně 

mechanické zkoušky. Simulátor deformací za tepla Gleeble 3800 je zařízení stavebnicového 

typu s hlavními komponentami plastometru Gleeble 3800 a simulačního modulu Hydrawedge 

II, který je znázorněn na obr 20. 

 

Obr. 20 Sestava plastometru Gleeble, v právem dolní rohu je znázorněn pohled do pracovní 

komory simulátoru a svářečkou termočlánku znázorněnou vlevo dole [28] 

Plastometr Gleeble 3800 je plně integrovaný teplotně-mechanický testovací systém 

s uzavřenou zpětnovazebnou řídicí smyčkou. Velikou předností je kompatibilita se systémem 

Windows. U operací jako je tepelné zpracování umoţňuje dosaţení rychlostí aţ 10000 °C/s 

při maximální teplotě ohřevu 1700 °C. Dále umoţňuje zjišťování rychlostí jednotlivých 

teplotních změn. Teplotní změny na povrchu zkušebního vzorku jsou měřeny pomocí čtyř 

navařených termočlánků, dochází rovněţ k měření frekvence, jejichţ maximální hodnota 

můţe, dosáhnou velikosti aţ 50 kHz. Ochlazování vzorku je buď volné ochlazování, kdy 

odvod tepla probíhá do čelistí při maximální ochlazovací rychlosti 10
2
 °C·s

-1
. Dalším 
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z moţných způsobů ochlazování je pomocí vzduchových trysek nebo kalením vodou při 

rychlosti 10
3
 °C·s

-1
. 

Jedním z moţných výsledků jednotlivých zkoušek je dilatometrická křivka, která 

umoţňuje určování teplot jednotlivých fázových přeměn izotermického a anizotermického 

rozpadu i s moţností aplikací deformace. U tohoto experimentu můţeme, dosáhnou nejvyšší 

moţné teploty ohřevu, která činí 1400°C a ochlazovací rychlosti 10
2
 °C·s

-1
, která je omezena 

předchozí tlakovou deformací. Na obr. 21 je znázorněn vliv rychlosti ochlazování na tvar 

dilatometrických křivek [24]. 

 

Obr. 21 Vliv rychlosti ochlazování na tvar dilatometrických křivek u nízkouhlíkové oceli[28] 

4.2 Popis experimentu 

Pro experiment byly pouţity vzorky SICO z nízkouhlíkové konstrukční nelegované 

oceli S355 J2 o chemickém sloţení uvedeném v tab. 1: 

Tab. 1 Chemické složení zkoumané oceli v hm. % 

C Mn Si P S Cu Cr Ni Al Mo 

0,184 1,34 0,231 0,015 0,005 0,05 0,05 0,02 0,029 0,007 

 

Do jednotlivých vzorků o délce 86 mm a průměru 10 mm byly do prostřední části 

vzorku přivařeny termočlánky pro sledování teploty. Do plastometru Gleeble 3800 se 

připevnily vzorky do měděných čelistí, které zajistily rovnoměrný odporový ohřev. V komoře 

plastometru byl navíc instalován kontaktní dilatometr. Ohřívána oblast vzorků je 10 mm ve 

středové části vzorku, kde byly také pozorovány jednotlivé změny.  
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Pomocí instalovaného dilatometru byly v prvé řadě určeny teploty jednotlivých 

fázových transformací zkoumané oceli. Materiál byl nejdříve ohříván do oblasti austenitu  

na teplotu 950 °C s rychlostí ohřevu 1 a 10 °C/s. Následovala 10 sekundová výdrţ na teplotě  

a následné ochlazování konstantní rychlostí 1 a 10 °C/s na teplotu 25 °C. 

Z těchto testů byly určeny teploty jednotlivých fázových přeměn pro rychlosti ohřevu, 

respektive ochlazování 1 a 10 °C/s, aby bylo moţno určit teplotní oblasti feritu a austenitu, 

které byly potřebné pro hlavní část experimentu. V tab. 2. jsou uvedeny naměřené 

transformační teploty pro ohřev a ochlazování vzorků oceli S355 J2 pro rychlosti ohřevu a 

ochlazování 1 a 10 °C/s. 

Tab. 2 Určené teploty fázových přeměn pro rychlost ohřevu a ochlazování 1 a 10 °C/s 

Rychlost ohřevu a 

ochlazování [°C/s] 

Ac1 

 [°C] 

Ac3 

 [°C] 

Ar1 

 [°C] 

Ar3 

 [°C] 

1 722 830 609 753 

10 721 850 551 720 

 

Na obr. 22 vidíme určení teplot fázových transformací při rychlosti ohřevu a 

ochlazování 1 °C/s. Na obr. 23 jsou znázorněné teploty fázových transformací pro rychlost 

ohřevu a ochlazování 10 °C/s. 

 

Obr. 22 Teploty fázových transformací pro rychlost ohřevu a ochlazování 1 °C/s 

Ac3 830°C 

Ac1 722°C 

Ar3 753 °C 

Ar1 609 °C 
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Obr. 23 Teploty fázových transformací pro rychlost ohřevu a ochlazování 10 °C/s 

Na základě předchozích testů bylo moţno sestavit parametry nadcházejících testů, které 

měly za úkol popsat vliv počtu cyklů fázových transformací zkoumané oceli pro rychlosti 

ohřevu a ochlazování 1 a 10 °C/s. Pro jednotlivé rychlosti ohřevu a ochlazování byly vţdy 

vybrány 3 vzorky a počet cyklů byl 1, 3 a 10. Pro první sadu testů byla zvolena rychlost 

ohřevu a ochlazování 10 °C/s. Vybrané podmínky tohoto testu jsou uvedeny v tab. 3.  

Tab. 3 Průběhy ohřevu a ochlazování vzorků rychlostí 10 °C/s 
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Ac3 850 °C 

Ac1 721 °C 
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V tab. 4 jsou znázorněné jednotlivé průběhy ohřevu a ochlazování pro další tři vzorky. 

V tomto případě byla zvolena rychlost ohřevu a ochlazování na 1 °C/s. 

Tab. 4 Průběhy ohřevu a ochlazování vzorků rychlostí 1 °C/s 
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V4 500 10 860 1 15 560 1 - 25 10 1 

V5 500 10 860 1 15 560 1 15 25 10 3 

V6 500 10 860 1 15 560 1 15 25 10 10 

Na obr. 24 můţeme vidět teplotní průběh experimentu pro první sadu testů jednotlivé 

průběhy ohřevu a ochlazování rychlosti 10 °C/s, která byla stanovena pro vzorky  

V1 (1 cyklus), V2 (3 cykly) a V3 (10 cyklů). 

 

Obr. 24 Grafický průběh ohřevu a ochlazování vzorků po 1,3 a 10 cyklech pro rychlost 

ohřevu a ochlazování 10 °C/s 
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Na obr. 25 je znázorněn grafický průběh ohřevu a ochlazování vzorků V4 (1 cyklus), 

V5 (3 cykly) a V6 (10 cyklů). V tomto případě byla rychlost ohřevu a ochlazování zvolena  

na 1 °C/s. 

 

Obr. 25 Grafický průběh ohřevu a ochlazování vzorků po 1,3 a 10 cyklech pro rychlost 

ohřevu a ochlazování 1 °C/s 

V metalografické laboratoři byly vyvolány struktury jednotlivých vzorků, kde  

se pomocí pily vyřízla prostřední část vzorku, kde byla následně pozorována změna struktury. 

Vyříznutý kousek se zalisoval do bakelitu a poté pomocí brusného papíru o rozdílné zrnitosti 

došlo k vybroušení vzorku, pak následovalo opětovné broušení, dokud nedošlo k řádnému 

vybroušení vzorku. Jakmile se proces broušení dokončil, vzorek se vyleštil. Leštění probíhalo 

pomocí různých emulzí na diamantových kolech, kdy po skončení jednotlivých procesů se 

vzorek opláchl vodou, lihem a následně vysušil. Po skončení leštění se vybroušený  

a vyleštěný vzorek naleptal a přenesl pod metalografický mikroskop. Pomocí 

metalografického mikroskopu a počítače byly vytvořeny snímky jednotlivých struktur při 

zvětšení 500x. 

Pomocí lineární metody se stanovila velikosti zrna, která se stanovovala pomocí délky 

úsečky, která byla stanovena na 5 x 50 mm, a počtem proťatých zrn, přes jednotlivé úsečky se 

stanovila velikost zrna. Jelikoţ první a poslední zrno nebylo proťato celé, postupovalo se tak, 

ţe první neproťaté celé zrno se nepočítalo a poslední neproťaté celé zrno se počítalo.  
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5 Diskuze výsledků 

Pomocí dilatometrických testů došlo k určení teplot jednotlivých fázových transformací, 

na jejichţ základě byly sestaveny podmínky pro následující experiment. V prvé řadě byl 

proveden experiment pro rychlost ohřevu a ochlazování 10 °C/s. Na obr. 26 jsou znázorněny 

dilatometrické křivky pro vzorky V1 – 1 cyklus, V2 – 3 cykly a V3 – 10 cyklů pro rychlost 

ohřevu a ochlazování 10 °C/s. 

 

Obr. 26 Průběh dilatace pro rychlost ohřevu a ochlazování 10 °C/s 

Z těchto testů byly následně určeny jednotlivé teploty ochlazování Ar3, které byly 

zjištěny během působení jednotlivých počtů cyklů. Z grafu na obr. 26 byl navíc posouzen vliv 

počtu cyklů na rozdíly mezi jednotlivými teplotami Ar3, které by měly signalizovat změnu 

velikosti zrn. V tab. 6 jsou znázorněné změny teplot Ar3 vlivem působení různých počtů 

cyklů. Z hodnot uvedených v tab. 6 lze konstatovat, ţe rozdíl v souřadnicích dilatace pro 

teplotu Ar3 se mírně zmenšuje v závislosti na mnoţství provedených cyklů, coţ by mohlo 

určovat postupné sniţování velikosti zrna. 
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Tab. 6 Teploty Ar3 u vzorků V1, V2 a V3 a vliv rychlosti ohřevu a ochlazování 

10 °C/s na dilataci 

Číslo vzorku 
Teplota Ar3 

[°C] 

Dilatace  

[mm] 

Rozdíl dilatace 

[mm] 

V1 (1 cyklus) 724 0,068 - 

V2 (3 cykly) 

737 0,098 - 

723 0,086 0,012 

729 0,069 0,017 

V3 (10 cyklů) 

728 0,162 - 

730 0,153 0,009 

729 0,144 0,009 

712 0,135 0,009 

720 0,127 0,008 

735 0,118 0,009 

728 0,107 0,011 

728 0,094 0,013 

730 0,084 0,01 

720 0,07 0,014 

Na obr. 27 jsou znázorněné dilatační křivky pro vzorky s rychlostí ohřevu  

a ochlazování 1 °C/s.  

 

Obr. 27 Průběh dilatace pro rychlost ohřevu a ochlazování 1 °C/s 
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V tab. 7 je znázorněná změna teploty Ar3 vlivem působení různých počtů cyklů a rozdíl 

dilatace způsobeny různým počtem cyklů pro rychlost ohřevu a ochlazování 1 °C/s. 

Tab. 7 Teploty Ar3 u vzorků V4, V5 a V6 a vliv dilatace 

Číslo vzorku 
Teplota Ar3 

 [°C] 

Dilatace 

 [mm] 

Rozdíl dilatace 

[mm] 

V4 (1 cyklus) 741 0,081 - 

V5 (3 cykly) 

735 0,126 - 

745 0,107 0,019 

748 0,086 0,021 

V6 (10 cyklů) 

725 0,182 - 

730 0,18 0,002 

727 0,179 0,001 

728 0,168 0,011 

732 0,154 0,014 

750 0,142 0,012 

756 0,129 0,013 

754 0,114 0,015 

756 0,097 0,017 

752 0,077 0,02 

I v tomto případě tab. 7 udává zmenšující se rozdíly v dilataci po jednotlivých cyklech, 

navíc zde se jedná ještě o výraznější rozdíly. 

Následně byly vyvolány mikrostruktury jednotlivých vzorků. Na obr. 28 je znázorněná 

výchozí struktura, při zvětšení 500x, která je tvořena perlitem a feritem. 

 

 Obr. 28 Výchozí struktura vzorků oceli S355 J2 
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Na obr. 29 jsou znázorněné struktury pro první sadu vzorků V1 (1 cyklus),  

V2 (3 cykly) a V3 (10 cyklů), které byly ohřívány a ochlazovány rychlostí 10°C/s.  

  

1 cyklus – V1 3 cykly – V2 

 

10 cyklů – V3 

Obr. 29 Metalografické snímky struktury jednotlivých vzorků oceli S355 J2 po rychlosti 

ohřevu a ochlazování 10 °C/s 

Na obr. 29 u jednotlivých struktur vzorků je vidět, ţe struktura ocelí byla sloţena 

z veliké části z perlitu a feritu. V určitých místech struktury lze sledovat vznik zákalné 

martenzitické a bainitické fáze. Dále vidíme, ţe s rostoucím počtem cyklů docházelo  

ke zjemňování zrna a to hlavně ve srovnání s výchozí strukturou.  

Tento jev dokumentuje i obr. 30, který znázorňuje vliv závislosti počtu jednotlivých 

cyklů fázové transformace na velikost finálního feritického zrna po ohřevu a ochlazování 

rychlostí 10 °C/s. Z tohoto grafického srovnání lze konstatovat, ţe velikost zrna se mírně 

zmenšovala s rostoucím počtem jednotlivých cyklů. Nicméně největší skok velikosti zrna 

nastal hned po prvním cyklu, další zjemnění uţ nebylo, tak razantní. 
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Obr. 30 Grafická závislost velikosti zrna na počtu cyklů při rychlosti ohřevu 

 a ochlazování 10 °C/s 

Na obr. 31 jsou znázorněné snímky struktury vzorků V4 (1 cyklus), V5 (3 cykly),  

V6 (10 cyklů), které byly ohřívány, respektive ochlazovány rychlostí 1°C/s.  

  

1 cyklus – V4 3 cykly – V5 

 

10 cyklů – V6 

Obr. 31 Metalografické snímky struktury jednotlivých vzorků oceli S355 J2 po rychlosti 

ohřevu a ochlazování 1 °C/s 
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Na obr. 31 vidíme, ţe struktura je tvořena výhradně perlitem a feritem. Dále můţeme 

vidět, ţe mnoţství jednotlivých cyklů při rychlost ohřevu a ochlazování 1 °C/s nemá zásadní 

vliv na velikost zrna a to ani oproti výchozí struktuře. 

Toto bylo opět potvrzeno i měřením velikosti zrn, jehoţ výsledky popisuje graf  

na obr. 32. Na tomto obrázku můţeme vidět, ţe pro rychlost ohřevu a ochlazování 1 °C/s 

mnoţství provedených nemá zásadní vliv na velikost zrna. Tento jev je moţno vysvětlit tím, 

ţe materiál měl dostatek energie a především času pro následný růst zrna. K mírnému 

zmenšení velikosti zrna došlo opět hlavně po prvním cyklu. Další vzrůstající počet cyklů měl 

nejednoznačný vliv na velikost zrna.  

 
Obr. 32 Grafická závislost velikosti zrna na počtu cyklů při rychlosti ohřevu 

 a ochlazování 1 °C/s 
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6 Závěr 

Pomocí plastometru Gleeble 3800 byla provedena simulace vlivu počtu cyklů fázové 

transformace na výslednou velikost zrna nízkouhlíkové oceli S355 J2. Tato studie byla 

realizována po předchozím dilatometrickém určení transformačních teplot zkoumané oceli. 

Samotný výzkum vlivu cyklické deformace na strukturu nízkouhlíkové oceli byl realizován 

pomocí SICO vzorků pro cykly o počtu 1, 3 a 10 a pro dvě různé rychlosti ohřevu  

a ochlazování 1 a 10 °C/s. Pro posouzení vlivu jednotlivých počtů cyklů na strukturu byla 

vybrána metalografická analýza, která byla doplněna o měření finálního feritického zrna 

lineární průsečíkovou metodou. 

 Bylo zjištěno, ţe po testech zahrnujících ohřev i ochlazování rychlostí 10 °C/s byla 

struktura zkoumané oceli tvořena převáţně feritem a perlitem, nicméně se pro tuto rychlost 

ochlazování ve struktuře začínaly tvořit i zákalné fáze typu bainit a martenzit. V tomto 

případě byl prokázán vliv rostoucího počtu cyklické fázové transformace na zmenšení 

výsledného zrna. Ovšem jako zásadní byl v tomto případě stanoven hned první cyklus, který 

měl nejvýraznější podíl na zjemnění celé struktury. 

V případě druhé sady testů, která byla provedena pro rychlost ohřevu, respektive 

ochlazování 1 °C/s, byl vliv cyklické fázové transformace spíše nepatrný aţ zanedbatelný. 

Rostoucí počet cyklů nijak zásadně neovlivňoval velikost zrna a ani nebyl pozorován 

jednoznačný trend vlivu počtu cyklů na velikost zrna. I v tomto případě bylo největšího 

zjemnění, ačkoli v porovnání s rychlostí 10 °C/s nevýrazného, dosaţeno hned po prvním 

cyklu fázové transformace. 

Z porovnání identických testů jen s rozdílem rychlostí ohřevu a ochlazování, je moţno 

tvrdit, ţe v případě pomalejší rychlosti ochlazování měl materiál dostatek energie a času pro 

následné hrubnutí zrna, coţ se i projevilo na metalografických analýzách a následném měření 

velikosti zrn. 

Z těchto testů tedy vyplývá, ţe nejen počet jednotlivých cyklů fázové transformace má 

vliv na velikost zrna, ale také i podmínky samotného postupu tepelného zpracování, které 

mohou i nepříznivě ovlivnit strukturu zpracovávané oceli, hlavně v případě kombinace 

dlouhých výdrţí a velmi pomalých rychlostí ohřevu a ochlazování.   

  

 



  Literatura 

 

32 
 

Literatura: 

[1] HAO, CH. Cyclic Partial Phase Transformations In Low Alloyed: Modeling and 

Experiments. China: Ipskamp, 2013. ISBN 978-94-6191-771-3. 

[2] SAHA, A., MONDAL, D. P., MAITY, J. Effect of cyclic heat treatment on 

microstructure and mechanical properties of 0.6wt% carbon steel. Materials Science 

and Engineering: A. 2010, vol. 527, 16-17, s. 4001-4007.  

[3] SAHA, A., MONDAL, D. K., BISWAS, K., MAITY, J. Microstructural modifications 

and changes in mechanical properties during cyclic heat treatment of 0.16% carbon 

steel. Materials Science and Engineering: A. 2010, vol. 534, 16-17. ISSN 09215093.  

[4] LI, H., HAN, M., LI, D., LI, J., XU, D. Effect of cyclic heat treatment on 

microstructure and mechanical properties of 50CrV4 steel. Journal of Central South 

University. 2015, vol. 22, issue 2, s. 409-415.  

[5] RALPH, I., STEPHENS, A., STEPHENS, R., FUCHS, H. Metal fatigue in 

engineering. 2nd ed. New York: Wiley, 2001, xxi, 472 s. A Wiley-Interscience 

publication. ISBN 04-715-1059-9. 

[6] České vysoké učení technické v Praze [online]. [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

http://mechanika2.fs.cvut.cz/sources_old/pzk/3_3.html 

[7] SEDLÁK, J., HALAMA, R. Teorie plasticity. Ostrava, 2012. Teoretický základ. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní.  

[8] HOSFORD, W., M CADDELL, R. Metal forming: mechanics and metallurgy. 4th ed. 

New York: Cambridge University Press, 2011, xii, 331 s. ISBN 978-1-107-00452-8. 

[9] KOCICH, R. Termomechanické procesy tváření. Ostrava, 2012. Učební text. Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového 

inţenýrství. ISBN 978-80-248-2572-4. 

[10] ŢÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena. 1. vyd. Praha: 

Aleko, 1995, 356 s. ISBN 80-853-4145-X 

[11] VERLINDEN, B., CAHN, R. Thermo-mechanical processing of metallic materials: 

mechanics and metallurgy. 1st ed. Boston: Pergamon/Elsevier, 2007, xxi, 528 p. 

Pergamon materials series, v. 11. ISBN 00-804-4497-0. 

 

 

http://www.google.es/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Henry+O.+Fuchs%22


  Literatura 

 

33 
 

[12] AZUSHIMA, A., KOPP, R., KORHONEN, A., YANG, D. Y., MICAR, F., LAHOTI, 

G. D., GROCHE, P., YANAGIMOTO, J., TSUJI, N., ROSOCHOWSKI, A., 

YANAGIDA, A. Severe plastic deformation (SPD) processes for metals. CIRP Annals 

- Manufacturing Technology. 2008, vol. 57, issue 2, s. 716-735. 

[13] KANTOR, J. Modifikace strukturních a mechanických charakteristik slitiny Al při 

ECAP procesu. Diplomová práce. 2012. Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava 

[14] Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa 

Metali Nieżelaznych [online]. 2013 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~mrichert/JR/Spec_metody.htm 

[15] SILBERNAGEL, A., et al. Struktura, vlastnosti, zkoušení a použití kovů. Vyd. 1. 

Ostrava: Kovosil, 2011, 284 s. ISBN 978-80-903694-6-7.  

[16] SILBERNAGEL, A., JECH, J. Nauka o kovech: pro stření školy hutnické 1. část. 

Praha: SNTL, 1975. 

[17] Tepelné zpracování oceli - teorie. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

[online]. [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/fm_tepelne_zprac_oceli/teorie2.htm 

[18] FABÍK, R. Tváření kovů. Ostrava, 2012. Učební text. Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, 

Katedra tváření materiálu. ISBN 978-80-248-2572-4. 

[19] ELFMARK, J. Tváření kovů. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické 

literatury, 1992, 524 s. Technický průvodce. ISBN 80-030-0651-1. 

[20] SCHINLER, I., KAWULOK, P., LEGERSKI, M. Metalurgická tvařitelnost. Ostrava, 

2008. Studijní opora. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

metalurgie a materiálového inţenýrství, Katedra tváření materiálu.  

[21] JONŠTA, Z. Nauka o kovech II. 1. vyd. Ostrava: VŠB, 1990, 117 s. ISBN 80-707-

8085-1. 

[22] VÁŇOVÁ, P. Základy tepelného zpracování. Ostrava, 2011. Studijní opora. Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového 

inţenýrství. 

[23] SILBERNAGEL, A., JECH, J. Nauka o kovech: pro stření školy hutnické 2. část. 

Praha: SNTL, 1975. 



  Literatura 

 

34 
 

[24] Vysoká škola chemicko-technologická v Praze [online]. [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/fm_tepelne_zprac_oceli/fec.htm 

[25] PÍŠEK, F., JENÍČEK, L., RYŠ, P. Nauka o materiálu I. Praha: ACADEMIA, 1975. 

[26] JECH, J. Tepelné zpracování oceli: metalografická příručka. 1. vyd. Praha: SNTL, 

1969, 342 s. 

[27] Izotermické premeny v kovových materiáloch. Materials engineer | Materiálový   

inţinier [online]. 2009 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

http://www.materialing.com/izotermicke_premeny 

[28] SCHINDLER, I., KAWULOK, P. Aplikační možnosti plastometru Gleeble 3800 se 

simulačním modulem Hydrawedge II na VŠB-TU Ostrava. Hutnické listy, roč. 66, 

2013, č. 4, s. 85-90. ISSN 0018-8069. 

 

 


