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Abstrakt  

Tato bakalářská práce hodnotí změny mechanických vlastností pružinových drátů, které 

podléhají umělému stárnutí. Tyto dráty jsou ohřívány na různé teploty v různých časových 

intervalech. Po vychladnutí vzorků následuje tahová zkouška. Z výsledků vyplývá, že u 

sledovaných pružinových drátů dochází v průběhu časového intervalu 0 – 120 minut vlivem 

teploty k výrazným změnám mechanických vlastností.  

Klíčová slova: difuze, umělé stárnutí, pružinový drát, mechanické vlastnosti, 

tahová zkouška    

 

Abstract 

This Bachelor's thesis evaluates mechanical behaviour changes of spring wires which 

are subject of artificial aging. These wires are heated to various temperatures in several time 

periods. After the samples are cooled down, the tensile tests follows. According to the spring 

wires observation results, there are temperature caused significant mechanical behaviour 

changes inside the time interval between 0 and 120 minutes, caused by temperature. 

Keywords: diffusion, artificial aging, spring wire, mechanical properties, tensile test. 
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1 ÚVOD 

Výroba drátů má dlouhou historii. První zmínky o drátech nebo drátcích najdeme již ve 

Starém Zákoně, konkrétně v druhé knize Mojžíšově 28. kapitole a 14. verši.    

V průběhu času se spoustu lidí pokoušelo o vylepšování kvality a produktivity výroby drátu, 

ale často byli limitováni právě tím, že neexistovaly technologie, které by jim umožnily vhodně 

zpracovávat materiál.  

Až s příchodem průmyslové revoluce, a konkrétně s vynálezem parního stroje se zvýšila 

jak kvalita, tak především produkce taženého drátu v důsledku nahrazení ručního tažení drátu 

tažením strojním. 

Už před 19. stoletím byl vývoj výroby drátu motivován požadavky dekorativních umění, 

armády a textilního průmyslu. První lano se datuje na rok (1820), telegrafní drát (1840), ostnatý 

drát (1868). V této době se vyvíjí první litinové a ocelové průvlaky.  

Ve 20. století se začíná běžně uplatňovat žíhání a další tepelná zpracování. Inženýři se 

začínají zabývat výzkumnou činnosti struktury a vlastnostmi oceli. Tento zájem vede k vývoji 

prvních slinutých karbidu a syntetických diamantů, který se připisuje dvěma německým 

vědcům se jmény Baumhauer a Schröter [1]. Co se týká vývoje pružin, tak mezi nejstarší patří 

pružné ocelové pásy, které byly součástí kuší, dále se používaly jednoduché pružiny 

v mechanismech dveřních nebo skříňových zámků. První stočený pružinový drát se datuje na 

rok (1879). S příchodem průmyslové revoluce se využití pružin rozšiřuje do mnoha oblastí 

života. 

Výroba drátů se neustále vyvíjí. Jsou kladeny čím dál větší nároky na kvalitu a 

specifické vlastnosti. V našem 21. století jsme schopni tato kritéria plnit díky vědeckému 

výzkumu napříč mnoha oblastmi života, který umožňuje vyspělým zemím posouvat hranice 

v oblasti technologií. Dnes představuje výroba drátu uzavřený plně automatizovaný systém 

řízení, který umožňuje vyrobit dráty s přesně danými parametry ať už v oblasti vlastnosti, 

tvarových možnosti, jakosti a množství. Díky tomu se daří naplňovat rozmanité požadavky 

zákazníků. 

V této práci se budeme zabývat procesy stárnutí, které jsou součástí živé i neživé 

přírody. Materiály ať už kovové či nekovové jsou vystavovány mnoha vlivům. My se zaměříme 

na vliv teploty v průběhu času, která je zásadní pro difuzi plynu, především dusíku v kovech.  
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Díky těmto materiálovým změnám dochází jednoznačně ke změnám především mechanických 

vlastností. A nás zajímá, o jak zásadní změny jde, v ocelových drátech určených pro výrobu 

pružin s různým chemickým složením a odlišným technologickým postupem zpracování.  

2 HISTORIE A SOUČASNOST ŽDB 

Historie tohoto podniku sahá až do roku 1885, kdy byl založen jako rourovna a 

postupem času se rozrostl o další provozy. V roce 1958 se oba samostatné podniky spojily a 

vznikl jeden podnik s názvem Železárny a drátovny Bohumín. V průběhu času tento podnik 

potkalo spoustu změn. Od 1. října 2012 až doposud je ŽDB Drátovna a.s. novou dceřinou 

společností Třineckých železáren – Moravia Steel. 

Produkce:  

1888 – Výroba litinových radiátorů  

1906 – Výroba pozinkovaného drátu 

1913 – Výroba měděných a ocelových lan z nízkouhlíkové oceli. 

1927 – Výroba patentovaného drátu 

1949 – Výroba drátu z martenzitické oceli a z oceli pro jehly, zahájení výroby pružin. 

1978 – Zavedení výroby ocelových kordů a patních lanových kordů do pneumatik. 

2003 – Rozdělení Závodu na pět dílčích závodů:  

- Drátovna tažírna patentovaného drátu 

- Drátovna tažírna nepatentovaného drátu 

- Lanárna 

- Ocelové kordy 

- Pérovna a průvlakárna 

Tento podnik má tedy více než 130-letou tradici.  

Drátovna má největší podíl na výrobě vysokouhlíkových a nízkouhlíkových drátů 

v České republice a řadí se mezi největší výrobce ve střední Evropě z hlediska produkce. 

Výrobky jsou směřovány především do široké oblasti průmyslu. Cílem závodu je vyrábět 

vysoce kvalitní výrobky, které vyhovují těm nejnáročnějším zákazníkům. Tato společnost je 

držitelem certifikátu dle normy EN ISO 9001:2008 a pro oblast výroby nepatentovaného drátu 

a výroby pružin také držitelem certifikátu ISO/TS 16949:2009 [2].  
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3 TAŽENÝ OCELOVÝ DRÁT PRO PRUŽINY 

Tažený ocelový drát je základem pro výrobu spirálových pružin. Pružiny jsou silně 

namáhány statickou i dynamickou energií, a slouží hlavně k akumulaci mechanické energie, 

tlumení rázů a chvění. Při správném fungování musí pružina 

vždy zaujmout původní tvar. Mluvíme-li o pružinách, potom 

je pro nás základní a zásadní tzv. Hookeův zákon popsán 

Robertem Hookem v roce 1676, který objasňuje pružné 

chování materiálu v závislosti deformace na napětí (lze vidět 

na obr. 1.1.). Pružiny aby plnily svůj účel, musí být 

dimenzovány tak, aby při zatížení nepřekročily vnější napětí, 

tedy Re. Abychom dosáhli požadovaných vlastností, je výroba 

taženého drátu složitá, protože zahrnuje v sobě spoustu 

technologických operací.    

Z pohledu výroby proto dělíme válcovaný a tažený drát do tří základních skupin: [3].  

 Dráty z oceli s nízkým obsahem uhlíku (do 0,25% uhlíku) nebo-li ocelový nepatentovaný 

drát. 

 Dráty z oceli s nízkým obsahem uhlíku (do 0,25% uhlíku) nebo-li ocelový nepatentovaný 

drát. 

 Dráty z ušlechtilých ocelí se středním až vysokým obsahem uhlíku (0,3 – 1,0 % uhlíku), 

nebo-li ocelový patentovaný drát. 

 Dráty z ušlechtilých slitinových ocelí. 

 Pro pružinový drát se budeme soustředit především na tažené dráty s ušlechtilých ocelí 

s vyšším podílem uhlíku, tedy patentované dráty.  

Technické požadavky na tažené patentované dráty jsou: [3].  

 Co nejmenší podíl vnitřních vad  

 Maximální homogenita po průřezu 

 Vhodné chemické složení 

 Minimální rozměrová nepřesnost 

 Velikost zrna s ohledem na největší tvářitelnost 

 Vysoká povrchová jakost 

 Rovnoměrné mechanické, technologické a fyzikální vlastnosti po celé délce drátu 

 

Obr. 1.1 Grafické vyjádření 

Hookova zákona 
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3.1 Značení oceli podle EN norem 

Vznikem EU si státy vytvořily jednotný systém značení, který je odlišný od národních 

norem. Cílem této změny je sjednocení národních norem a předpisů v těch odvětvích průmyslu, 

kde je největší výměna zboží mezi členskými státy [4].  

3.1.1 Číselné značení oceli podle ČSN EN 10027-2 (42 0012) 

 Ke každé tvářené oceli je přiřazené jediné číslo, a to číslo je 1., za kterým je 

vždy tečka. 

 Další dvě čísla vyjadřují skupinu dané oceli. 

 Poslední dvojčíslí určuje pořadové číslo oceli. Toto číslo může být až čtyřmístné. 

Příklad: 1.4301 - korozivzdorná nestabilizovaná austenitická ocel 

3.1.2 Značení oceli podle chemického složení 

3.1.2.1 Nelegované jakostní oceli se středním obsahem manganu (Mn < 1 hm.%)  

Skládají se z velkého písmena C a dvojčíslí označující stonásobek střední hodnoty 

obsahu C v hm.%.  

Příklad: C35 - nelegovaná ocel se středním obsahem C = 0,35 hm.% 

 

3.1.2.2 Nelegované jakostní oceli se středním obsahem manganu (Mn > 1 hm.%), 
nelegované oceli se středním obsahem legujících prvků pod 5 hm.% 

Skládají se z dvojčíslí označující stonásobek střední hodnoty C v hm. %. Dále chemické 

značky legujících prvků seřazených podle klesajícího obsahu a je zakončeno čísly udávající 

střední obsah legujících prvků vynásobených koeficientem uvedeným v (tabulce 3.1) 

Výsledky jsou zaokrouhleny na celé číslo a od sebe odděleny čárkou. 

Tabulka 3.1 ČSN EN 10027-2 (42 0012) : 95 [5] 

Prvek Koeficient 

Cr, Co, Mn, Ni, Si, W 4 

Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr 10 

Ce, N, P, S 100 

B 1000 
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Příklad: 13CrMo4-5 - popisuje Cr-Mo ocel se středními obsahy 0,13 hm. % C, 1 

hm.% Cr (Cr má koeficient 4, pak 4/4 = 1) a 0,5 hm.% Mo (Mo má koeficient 10, proto 5/10 

= 0,5). 

3.1.2.3 Korozivzdorné a legované oceli (mimo rychlořezné) s obsahem jednoho 
legujícího prvku nad 5 hm. % 

Skládají se z písmena X, dále čísla odpovídající stonásobku obsahu C, písmen, která 

označují legující prvky seřazené podle sestupného obsahu prvků, a čísel udávajících skutečné 

střední obsahy legujících prvků. Jednotlivá čísla jsou oddělená čárkou. 

Příklad: X30NiCr15-1-N5 - popisuje ocel se středními obsahy: 0,03 hm. % C, 15 hm.% 

Ni, 1 hm.% Cr a 0,5 hm.% N 

3.1.3 Oceli používané pro výrobu pružin 

Pružinové oceli a jejich podrobný popis je v ČSN EN 10089: 2006 [6], která určuje 

technické dodací podmínky těchto výrobku: Tyče kruhové a ploché, pružinová ocel s pérem a 

drážkou, válcovaný drát určený pro výrobu za studena nebo za tepla tvářených a poté tepelně 

zpracovaných pružin. Oceli jsou určeny k výrobě listových, kuželových, šroubových, 

spirálových, talířových a jiných pružin, jejichž užitných vlastností se dosahuje kalením a 

popouštěním.  

Pružinové oceli by měly mít schopnost velké elastické deformace, abychom těchto 

vlastností dosáhli, tak zvyšujeme obsah uhlíku, přidáváme přísady, jako jsou Mn, Mo, V, Si, 

Cr, a oceli tepelně upravujeme. Podle toho dělíme oceli z hlediska prokalitelnosti a chemického 

složení. [6]. Více v (tabulce 3.2). 

Tabulka 3.2 Legující prvky a jejich pozitivní vliv na mechanické a fyzikální vlastnosti 

v pružinových ocelích  

Legující prvek Pozitivní vliv 

Cr Zvyšuje prokalitelnost, otěruvzdornost a tvrdost 

Mn (do 2%) Zvyšuje pevnost, tvrdost, snižuje tažnost a zvyšuje prokalitelnost  

Si (1-2%) Zvyšuje elasticitu a omezuje vývin nízkoteplotní popouštěcí křehkosti 

Cr + V Zjemňuje zrno 

 



- 14 - 

 

Tabulka 3.3 Nejčastěji používané oceli pro pružiny [6] 

ČSN EN 10089 

Dle ČSN Účel použití 

Značka oceli Číselné označení 

52CrMoV4 1.7701  
Vysoce namáhané pružiny pro 

dopravní prostředky 

51CrV4 1.8159 15 260 Pruž. pro doprav. prostředky 

61SiCr7 1.7108  Zkrutné tyče, kroužkové pružiny 

54SiCr6 1.7102 14 260 
Listové pružiny, méně namáhané 

vinuté pružiny 

 

3.2 Rozdělení pružinových ocelí 

Pružinové oceli můžeme rozdělit do tří skupin, podle nároků na jejich použití [7]. 

3.2.1 Pro jednoduché použití 

Tyto pružiny jsou dodávány v přírodním stavu, takže se tepelně nezpracovávají. Více 

namáhané pružiny jsou kaleny a následně popouštěny.  

Nejčastěji se jedná o uhlíkové oceli s 0,5 – 0,6 % C, popř. manganové oceli s obsahem 

okolo 1 % Mn, nebo také křemíkové oceli s obsahem 0,5 – 0,6 % C a více než 1,5 % Si. 

3.2.2 Pro náročnější použití 

Tyto pružiny se vždy kalí při teplotách ohřevu okolo 800 °C a poté se popouštějí 

v teplotním rozmezí okolo 300 – 600 °C dle chemického složení.  

Jedná se nejčastěji o oceli chrom-křemíkové, chrom-vanadové, mangan-chromové. 

3.2.3 Pro nejnáročnější použití 

Jsou určeny pro vysoký stupeň namáhání a pro použití za vyšších teplot. Vysoký stupeň 

meze pružnosti je dosažen legováním Mo, Cr, Co, Ti, Ni, Nb v různých kombinacích. 
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3.3 Typy pružin a jejich konstrukce 

Pružiny mají mnoho podob. Podíváme se na pružiny z několika hledisek [7]. 

3.3.1 Rozdělení podle průřezu výchozího materiálu 

Dělíme na pružiny, které jsou vyráběny z drátu, známé nejčastěji jako šroubovité (obr. 

3.1), válcovaného plechu, nejčastěji pružné podložky (obr. 3.2) nebo z pásu, známé třeba jako 

hodinové pružiny (obr. 3.3). 

   

Obr. 3.1 Pružina z drátu Obr. 3.2 Pružina z plechu Obr. 3.3 Pružina z pásu 

 

3.3.2 Rozdělení šroubovitých pružin podle směru namáhání 

Podle směru namáhání tyto pružiny rozdělujeme do tři základních skupin. Šroubovité 

pružiny tlačné (obr. 3.4), šroubovité pružiny tažné (obr. 3.5) a šroubovité pružiny zkrutné 

(obr. 3.6) 

  

 

Obr. 3.4 Pružina tlačná Obr. 3.5 Pružina tažná 
Obr. 3.6 Pružina 

zkrutná 

 

Pružiny tlačné bychom ještě mohli dělit podle směru zkrutu na pravotočivé a levotočivé, 

také podle stoupání, buďto s pravidelným, nebo proměnlivým stoupáním, a nakonec podle tvaru 

na válcové, kuželové, konvexní nebo konkávní. 
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4 TECHNOLOGIE VÝROBY PRUŽIN Z DRÁTU 

Výroba pružin se provádí v závodech, kterým se říká pérovny. Budeme-li se bavit o 

šroubovitých pružinách vyráběných z drátu, potom technologie jejich výroby spočívá 

v navíjení drátu na navíječkách. Dříve ručním způsobem navíjený drát a v dnešní době na plně 

automatizovaných vidličkových (obr. 4.1) nebo trnových automatech. 

Na vidličkových automatech se navíjejí šroubovice k výrobě tažných, zkrutných a 

tlačných pružin válcového či jiného tvaru se závěrnými závity nebo bez nich [8]. 

Automaty trnové se používají k navíjení šroubovic zakončených zahnutými nebo 

přímými rameny, ze kterých se vyrábějí tažné nebo zkrutné pružiny. 

Schéma vidličkového navíjecího systému: 

 

 

1. Vtahovací válce 

2. Vodítka drátu 

3. Vidličky 

4. Řídící palce 

5. Odstřihovací nůž 

6. Odstřihovací trn 

 

Obr. 4.1 Vidličkový navíjecí systém [8] 

 

Obecný postup výroby pružiny:  

 Příprava drátu, jeho rovnání, stříhání na požadovanou délku. 

 Navíjení a tvarování drátu na navíječkách. 

 Broušení závěrečných závitů (u tlačných pružin). 

 Kalibrování. 

 Povrchová úprava. 

 Zkoušení. 



- 17 - 

 

4.1 Principy tažení ocelového drátu 

Je založen na tváření materiálu za studena, které je charakterizované plastickou 

deformací ocelového drátu procházejícího otvorem kuželového tvaru, ze kterého vystupuje drát 

s menším průřezem (obr. 4.2). Kuželový otvor, kterým tvářený drát prochází, se nazývá 

průvlak, který je vystaven vysokým nárokům především na jeho tvrdost, geometrii a 

povrchovou jakost. Tento způsob tažení probíhá za teplot, při kterých zpevnění vyvolané 

tvářením drátu zůstává nepozměněno, takže neprobíhají žádné strukturotvorné procesy [3].  

Takto tváříme drát, když potřebujeme zmenšit plochu příčného průřezu, ale především 

když potřebujeme zvýšit pevnost, mez pružnosti a tvrdosti. Vlastnosti jako pevnost, mez 

pružnosti a tvrdost jsou kompenzovány snížením plastických vlastností. 

 

Obr. 4.2. Princip tváření [9] 

 

Deformaci drátu procházejícího průvlakem můžeme rozdělit do tří částí [3]: 

1) Část drátu, která ještě nevstoupila do pásma deformace, je charakterizována 

vstupním průměrem a úhlem tažného kužele. 

2) Část tvoří plynulý přechod deformační rychlosti mezi průřezem, kde deformace 

nenastává, a průřezem, kde je deformaci vystaven celý průřez drátu. 

3) Úsek je místo, které ještě spadá do geometrického pásma deformace. Zde však končí 

redukce průřezu taženého drátu. 
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Celý proces tažení drátu za studena probíhá na zařízeních nazývaných drátotahy. 

Výrobci a uživatelé drátotahů se zaměřují na tyto technickoekonomické parametry [3]:  

 Zajištění požadované jakosti taženého drátu 

 Zvýšení kapacity strojů 

 Zajištění vysoké provozní spolehlivosti 

 Zajištění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníku 

 Zvýšení produktivity práce a snížení nákladu 

4.2 Tepelné zpracování oceli 

Každé tepelné zpracování se skládá ze tří částí: ohřev na danou teplotu, výdrž na teplotě 

a ochlazování. Postupy tepelného zpracování se nejčastěji vykreslují pomocí grafu, jehož 

souřadnice na ose x a y jsou závislosti teploty na času.  

Hlavní činitel, který ovlivňuje vlastnosti oceli, je teplota. Strukturní změny, které při 

ohřevu a ochlazování oceli nastávají, se ve své podstatě řídí rovnovážným diagramem Fe – 

Fe3C, který v oblasti oceli obsahuje tyto strukturní složky [10]:  

Ferit – rozpustnost uhlíku je v této struktuře pouze 0,025 %. Ferit je měkký, tvárný a 

magnetický do teplot 768 °C 

Perlit – je to eutektoid s obsahem uhlíku 0,8 %, který se vylučuje při teplotě 723 °C. 

Skládá se ze směsi feritu a cementitu  

Cementit – jedná se o karbid železa Fe3C, je tvrdý, křehký a otěruvzdorný. 

Austenit – jedná se o tuhý roztok uhlíku v železe γ, je schopen v sobě rozpustit až 2,11 

% uhlíku i značné množství jiných legujících prvku. Austenit je tvárný, houževnatý a vzniká 

při teplotě vyšší než 723 °C [10]. 

Oceli dělíme podle struktury na: 

 Podeutektoidní – obsah uhlíku je menší než 0,77 % 

 Eutektoidní – s obsahem uhlíku 0,77 % 

 Nadeutektoidní – s obsahem uhlíku nad 0,77 % 

Způsoby tepelného zpracování jsou popsány v tabulce 4.1. 
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Tabulka 4.1 Způsoby tepelného zpracování [10] 

Žíhání 

bez překrystalizace 

ke snížení pnutí 

rekrystalizační 

na měkko 

protivločkové 

k odstranění křehkosti po 

moření 

s překrystalizací  
normalizační 

homogenizační 

kombinované izotermické  

Kalení 

přímé  

přerušované 

termální 

izotermické, izotermické zušlechťování 

Popouštění napouštění, zušlechťování 

Povrchové kalení indukcí, plamenem 

 

4.3 Tepelné zpracování pružinových ocelí 

Technologie výroby pružinových ocelí je charakteristická tím, že se při jeho výrobě 

zavádí tepelná úprava izotermickým kalením neboli patentováním k dosažení vysoké plasticity. 

Tato operace předchází povrchové úpravě (moření) a poté následuje tažení. Válcované dráty 

určené k patentování (bez řízeného ochlazování) mají tvářitelnost okolo 50 %, dráty 

patentované a normalizačně žíhané mají tvářitelnost mezi 60 – 70 % [3] 
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Výpočet poměrné deformace při tažení je definován tímto vztahem:  

Ɛ𝒑 = 𝐥𝐧
𝑺𝟎

𝑺𝒏
∙ 𝟏𝟎𝟎 (1.1) 

Kde 

Ɛp – je poměrná deformace (%) 

S0 – je počáteční průřez drátu (mm2) 

Sn – je průřez drátu po deformaci (mm2) 

 

Pokud vyrábíme malé průměry drátů z uhlíkových ocelí ušlechtilých, je potřeba zařadit 

do technologického procesu výroby druhé nebo třetí patentování pro obnovení plasticity 

potřebné k dalšímu tažení na nižší průměr.  

Dalším specifikem tepelného zpracování pružinových ocelí je takzvané napouštění 

pružin. 

Napouštění pružin spočívá v nahřívání oceli na teploty do 350 °C, což se často také 

používá u nástrojových ocelí. Napouštění bývá označováno jako nízkoteplotní popouštění. 

Účelem je snížení vnitřních pnutí po kalení, snížení podílu zbytkového austenitu, zlepšení 

houževnatosti popřípadě stabilizace rozměrů [10]. 

4.3.1 Patentování 

Patentování spočívá v ohřevu 

drátu nad teplotu Ac3 a rychlým 

ochlazením nejčastěji v olověné lázni, 

při teplotách od 450 až 580 °C 

s následným dochlazením buďto ve 

vodě, nebo na vzduchu. Průchodem 

austenitizovaného drátu převážně 

olověnou lázní získá drát pevnou 

strukturu jemně lamelárního perlitu a 

horního bainitu (obr. 4.3). Jemně 

lamelární perlit vzniklý rozpadem 

podchlazeného austenitu odolává 

morfologickým změnám až do 600 °C. 

 

Obr. 4.3 Oblast horního bainitu v patentovaném 

drátu. [11] 
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 Drát s touto strukturou je tažitelný celkovým plošným úběrem přes 90 %, kde dochází ke 

zpevnění na dvojnásobek i více hodnoty pevnosti a při vysokém úběru vykazuje výborné 

plastické vlastnosti.  

Přeměna austenitu, na kterém je závislá také jakost tažených patentovaných drátů je 

ovlivněna těmito faktory[10]: velikost zrn austenitu, chemické složení, průřez patentovaného 

drátu, teplota a rychlost ohřevu, teplota a rychlost ochlazování drátu. 

Jakost patentovaného drátu je hodnocená provedením rozboru struktury oceli a 

hodnocením rozptylu dosažených mechanických a technologických vlastností. 

Patentování se provádí jak pro vstupní, tak mezioperační tažení u ocelí s obsahem uhlíku 

od 0,3 do 1,0 %, a to na svítcích v komorových pecích, v průtažných patentovacích pecích 

s plynovým ohřevem nebo vícežilových pecích [10]. 

Kvalita provedeného postupu patentování se projeví v mezilamelární vzdálenosti 

(obr. 4.4). Čím jsou lamely blíže k sobě, tím bylo patentování účinnější. 

 

Obr. 4.4 Podoba perlitických lamel v závislosti na průřezu patentovaného drátu [12] 

 

4.3.1.1 Austenitizační ohřev 

Při austenitizačním ohřevu potřebujeme dosáhnout:  

 Homogenizovaného austenitu s rozpuštěnými karbidy. 

 Určité velikosti austenitického zrna. 

 Nezokujeného a neoduhličeného povrchu. 

Rychlost růstu austenitického zrna je řízená difuzí. Růst teploty má intenzivnější účinek 

než prodloužení ohřevu na jedné teplotě. Pro představu - dvouminutový ohřev na teplotě 900 °C 



- 22 - 

 

má na velikost zrna stejný účinek, jako 12 sekund na teplotě 960 °C. Proto je lepší volit vyšší 

teplotu ohřevu, než prodlužovat jeho dobu [10]. 

Maximální teplota austenitizačního ohřevu se určuje podle chemického složení oceli. 

V potaz se bere obsah uhlíku a manganu, přičemž manganu jen tehdy, je-li v oceli obsažen nad 

0,7 %. 

4.3.1.2 Rozpad austenitu 

Pokud jde o ideální podmínky přeměny austenitu na jemně lamelární perlit, potom 

přeměny dosáhneme teplotami okolo 550 °C u uhlíkových ocelí. Jde tedy o oblast perlitického 

nosu diagramu IRA. Teplotu chladicí lázně ale může ovlivnit také průměr drátu. Čím větší 

průměr, tím je potřebná nižší teplota lázně. Udržení rovnoměrné teploty v počáteční části 

olověné lázně je zkomplikováno přidáním tepla ohřátého drátu. Vzhledem k tomu, že rozpad 

austenitu trvá jen několik sekund, je prvních 10 sekund ochlazování nejdůležitějších pro 

výslednou strukturu a vlastnosti po patentování [10]. 

4.3.2 Nízkoteplotní popouštění (napouštění) 

Hlavní předností nízkoteplotního popouštění je zlepšení houževnatosti, snížení podílu 

zbytkového austenitu, snížení pnutí po kalení a stabilizace rozměrů. 

Tento způsob tepelné úpravy je používán u patentovaných drátů a pružin vyrobených 

z patentovaného drátu. Nízkoteplotní popouštění především ovlivňuje závislost napětí na 

protažení, zlepšuje odolnost proti creepu, příznivě ovlivňuje pevnost a mez kluzu.  

Pevnost v tahu (Rm) zvyšuje o 5 – 10 % [10]. 

Na obr. 4.5 vidíme 

rozdíl mezi tečením materiálu 

nepopouštěného drátu a drátu 

popouštěného po dobu 

5 minut při teplotě 350 °C. 

Jedná se o tažený ocelový drát 

s pevností v  tahu 1910 MPa. 

 

Obr. 4.5 Creep pro nepopouštěný (křivka 1) a popouštěný 

(křivka 2) 5mm patentovaný drát [10] 
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Na obr. 4.6 vidíme 

mez únavy v ohybu. Pro 

nepopouštěný drát a drát 

popouštěný po dobu 5 minut 

při teplotě 350 °C. Jedná se o 

tažený ocelový drát 

s pevností v  tahu 1910 MPa. 

 

 

Zařízení k popouštění drátu mají různé typy konstrukce. Používají se zařízení 

k popouštění drátu v olovu, v soli, indukčním ohřevem, teplým vzduchem, odporovým 

ohřevem a popouštění drátu v trubkových plynových pecích [10].  

5 PRINCIPY PROCESŮ STÁRNUTÍ 

V případě, že hovoříme o stárnutí, máme na mysli dlouhodobé a nevratné změny za 

určitých podmínek u kovů v pevném stavu. Změny, které provází stárnutí, jsou závislé 

především na teplotě a času [13]. Stárnutí představuje stejný proces jako precipitační 

vytvrzování. O stárnutí jde ale v případě, když se jedná o nežádoucí jev. V případě, že jsme 

tímto procesem dosáhli požadovaných výsledků, potom mluvíme o precipitačním vytvrzování. 

Za normálních teplot způsobuje stárnutí difuze dusíku v kovu, pokud se jedná o teploty vyšší, 

např. nad 100 °C, potom se do procesu zapojuje také difuze uhlíku. Abychom si udělali 

představu, tak při 20 °C je vliv dusíku na stárnutí přibližně 20x větší než vliv uhlíku. Je to dáno 

tím, že rychlost difuze dusíku při standardní teplotě je dvakrát vyšší než u atomu uhlíku a také 

tím, že obsah volného dusíku ve feritu při standardní teplotě je přibližně 10x vyšší než u uhlíku. 

Na procesu stárnutí se podílí jen ty atomy dusíku a uhlíku, které jsou atomárně rozpuštěny ve 

feritu. Ty, které jsou ve formě nitridů nebo karbidů, nemají na stárnutí vliv.  

Při difuzi v pevných látkách rozlišujeme, jestli jsou v pohybu substituční nebo 

intersticiální atomy. Podle toho dělíme difuzní mechanismy na substituční nebo intersticiální 

[14]. Na obr. 5.1 vidíme schéma difuze substitučních atomů a na obr. 5.2 schéma difuze 

intersticiálních atomů. 

 

Obr. 4.6. Mez únavy v ohybu pro nepopouštěný (křivka 1) a 

popouštěný (křivka 2) 5 mm patentovaný drát [10] 
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Obr. 5.1 Mechanismus difuze substitučních 

prvků [14] 

Obr. 5.2 Mechanismus difuze 

intersticiálních prvků [14] 

 

Pokud se podíváme na difuzi z hlediska krystalografického, potom můžeme říct, že 

difuze v krystalických materiálech probíhá snadněji v oblastech krystalové mřížky tam, kde se 

vyskytuje více poruch než v bezvadných částech krystalové mřížky. Mezi nejdůležitější 

poruchy podporující difuzi patří vakance, dislokace a hranice zrn.  

5.1 Rozpustnost dusíku v železe 

Dusík je v kovech méně aktivním plynem než vodík nebo kyslík, protože stupeň 

disociace molekul dusíku je za běžně používaných teplot malá. Rozpouštění dusíku v železe je 

endotermickým procesem [15]. Teplotní závislost rozpustnosti dusíku v čistém železe 

znázorňuje (obr. 5.3). 

 

Obr. 5.3 Rozpustnost N v čisté oceli. 
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Již jsme výše uváděli, že se za určitých podmínek na difuzi podílí také uhlík. Hlavním 

rozdílem mezi zpevňovacím efektem dusíku a uhlíku je teplota rozpustnosti, která je pro každý 

prvek jiná. Vliv uhlíku na stárnutí je mezi teplotami 730 °C až 585 °C zato pro dusík mezi 585 

°C až po teplotu místnosti.  

Rozpustnost C se snižuje přibližně z 200 ppm při 730 °C na méně než 0,001 ppm při 

teplotě místnosti. Rozpustnost N je při 585 °C okolo 1000 ppm a při teplotě místnosti 0,1 ppm 

[16]. Při rozpustnosti menší než 1 ppm C / N probíhá stárnutí za pokojové teploty[17]. Pokud 

jde o stárnutí dynamické, potom je nutné méně než  10 ppm intersticiálně rozpuštěných látek 

k tomu, aby se uskutečnil tento mechanismus [16].  

Existují dva typy stárnutí, které se od sebe odlišují. Jedním z nich je statické stárnutí 

(SS) a druhým je dynamické stárnutí (DS). Oba mají za následek vytvrzení materiálu, který byl 

plasticky deformován a poté nechán stárnout. V dalším oddíle si budeme charakterizovat jejich 

hlavní rozdíly  

5.2 Statické stárnutí (SS) 

Proces stárnutí se může objevit během, nebo po deformaci materiálu. Stárnutí, které 

probíhá po deformaci je známo jako statické stárnutí (SS). Obecné znaky SS můžeme vidět na 

obr. 5.4, kdy křivka (a) představuje nevystárnutou ocel a křivka (b) představuje vystárnutou 

ocel. Je zde vidět vyšší zpevnění oceli vlivem stárnutí [18].  

 

Obr. 5.4. Křivky napětí a deformace.[19]  

Křivka (a) - ocel nevystárnutá 

Křivka (b) – ocel vystavená stárnutí 
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SS ovlivňuje tyto vlastnosti: pevnost v tahu, tažnost, přechod ze stavu tvárného ke 

křehkému, únavovou pevnost, elektrické a magnetické vlastnosti. SS je způsobeno migrací 

rozpuštěných atomů do dislokací, kde jsou následně uzavřeny. Obecně platí, že SS se účastní 

intersticiální atomy, které jsou schopné podporovat účinky stárnutí při nízkých teplotách.  

Některé teorie říkají, že proces stárnutí má dva stupně. V prvním stupni jde o difuzi 

rozpuštěných částic do oblasti dislokací. A druhý stupeň zahrnuje tvorbu precipitátu v oblastech 

dislokací, jejichž prostor tvoří ideální místa pro nukleaci precipitátu[18]. 

5.3 Dynamické stárnutí (DS) 

Dynamické stárnutí (DS) je proces, který se objevuje během deformace, interakcí 

rozpuštěných atomů s pohybujícími se dislokacemi. Intersticiální nebo substituční rozpuštěné 

atomy se pohybují společně s dislokacemi a blokují je v jejich pohybu. DS se vyvíjí v určitém 

rozsahu teplot, kde difuzivita rozpuštěných atomů a precipitátu je dostatečná pro narušování 

pohybu dislokací. Výsledkem DS je zoubkovaný průběh grafu závislosti napětí na deformaci. 

Zoubkovaný průběh byl poprvé pozorován LeChatelierem v roce 1909 při studiu vlastností 

měkké oceli za zvýšených teplot. Tento zoubkovaný efekt se později začal označovat jako PLC 

(Portevin–Le Chatelier) efekt [18].  

Oblast teplotního rozsahu, ve kterém se zoubkování nachází, je známá jako PLC oblast. 

Nad tímto teplotním rozsahem je difuzivita atomů dostatečně rychlá na to, aby držela krok 

s pohybem dislokací. Pod touto teplotou je difuzivita atomů příliš nízká [18]. 

Existují dvě třídy legujících prvků, které můžeme rozdělit s ohledem na DS.  

V první třídě se setkáme s prvky, které přispívají k DS rozptýlením se do oblasti 

dislokací. Účinnost prvků na stárnutí je funkcí charakteristik, jako je rozpustnost, difuzní 

koeficient a interakční energie [18]. 

Druhá třída obsahuje prvky, které mění chování první třídy, takže ovlivňují DS nepřímo. 

Mezi ně patří substituční prvky, jako titan, niob, zirkon. Tyto prvky reagují jak s uhlíkem tak 

dusíkem a tvoří s nimi karbidy, nitridy nebo karbonitridy. Přítomnost těchto prvků posouvá 

oblast DS k vyšším teplotám [18]. 

Existuje spoustu rozsáhlých prací, zejména pokud jde o vliv intersticiálních prvků 

v oceli. Jednou z oblastí, která zůstává nejasná a neprobádaná je vliv substitučních prvků v oceli 

na DS.  
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6 EXPERIMENT 

V této části se budeme věnovat testování vzorků jednoho nízkouhlíkového drátu a třech  

vysokouhlíkových pružinových drátů stejného chemického složení ale různých průměrů 

s různou povrchovou úpravou. Tyto dráty jsme vystavili umělému stárnutí. Vzorky byly 

temperovány na tři teploty v pěti až sedmi časových intervalech. Naším cílem je zjistit, jak se 

mění mechanické vlastnosti těchto drátů vlivem konstantní teploty a proměnného času. 

6.1 Testovaný materiál 

Pro experiment byly vybrány dvě odlišné oceli:  

První z použitých ocelí je nízkouhlíková ocel značky P2-04B, chemické složení je 

uvedeno v tabulce 6.1. Drát byl tažen z průměru 6,0 mm na průměr 3,92 mm.  

Druhá z použitých ocelí je vysokouhlíková ocel značky C78, která má chemické složení 

popsané v tabulce 6.2. Dráty z této oceli jsme testovali ve třech průměrech:  

1. Patentovaný drát pozinkovaný tažený z 6,0 mm na 2,2 mm 

2. Patentovaný drát fosfátovaný, tažený z 6,5 mm na 2,5 mm 

3. Patentovaný drát fosfátovaný, tažený z 8,0 mm na 3,5 mm 

Tabulka 6.1 Chemické složení oceli P2-04B v hm % 

C  Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Ti Al 

0,0

4 
0,31 0,04 0,009 

0,01

8 
0,03 0,02 0,04 

0,00

8 

0,00

3 

0,000

5 

0,00

4 

W Nb B N As Sn Co Sb Pb Zn  

0,0

1 

0,00

1 

0.004

2 

0,002

4 

0,00

2 

0,00

3 

0,00

3 

0,00

2 
0,007 0,001  

 

Tabulka 6.2 Chemické složení oceli C78 v hm % 

C Si Mn Pmax Smax Crmax 

0,76 - 0,80 0,10 – 0,30 0,50 – 0,70 0,020 0,025 0,10 

Nimax Momax Cumax Almax Nmax  

0,10 0,03 0,15 0,01 0,007  
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6.2 Příprava vzorků a průběh experimentu 

Pro každý časový interval a teplotu jsem měl k dispozici tři vzorky daného typu drátu 

(obr. 6.1), z jejichž výsledků se vypočítal průměr. Vzorky určené pro teplotu 200 °C byly 

testovány v sedmi časových intervalech. Vzorky testované při teplotě 150 °C a 100 °C byly 

testovány v pěti časových intervalech.  

Na celý experiment jsem použil 216 kusů vzorků, které jsem si zkrátil na požadovanou 

délku pomocí kleští a elektrických nůžek. Když byly vzorky takto připravené, proběhlo rovnání 

(obr. 6.2).  

  

Obr. 6.1 Čtyři typy testovaných drátu.  Obr. 6.2 Vzorky před a po narovnání 

 

Vyrovnané vzorky byly tříděny podle (obr. 6.3). Během třídění byla horkovzdušná pec 

rozehřívána na požadovanou teplotu. (obr. 6.4) a (obr. 6.5),  

  

Obr. 6.3 Třídění a značení vzorků Obr. 6.4 Ovládací panel pece 
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Po temperování se vzorky nechaly vychladnout na teplotu okolí a následně proběhla 

tahová zkouška (obr. 6.6). 

 
 

Obr. 6.5 Temperovací pec Obr. 6.6 Čelisti trhacího zařízení 

 

6.3 Zkoumané vlastnosti a hodnocení experimentu 

Zkouška kovových materiálů tahem se řídí národní normou ČSN EN 10002 [20]. Na 

základě výsledků tahové zkoušky jsme se zabývali těmito vlastnostmi. 

1) Mez pevnosti (Rm) 

Jedná se o napětí, které odpovídá podílu největší síly k počátečnímu průřezu drátu. 

𝑹𝒎 =
𝑭𝒎

𝑺𝟎
    (𝑴𝑷𝒂) (1.2) 

Fm – maximální síla…………………………(N), 

S0 – počáteční průřez drátu před zkouškou….(mm2). 

 

2) Tažnost (At ) 

Jde o trvalé poměrné prodloužení drátu po přetržení, tažnosti je vyjádřena 

v procentech. 

𝑨𝒕 =
𝑳𝒏 − 𝑳𝟎

𝑳𝟎
 × 𝟏𝟎𝟎   (%) (1.3) 

Ln – délka drátu po přetržení…..(mm), 

L0 – počáteční délka drátu……..(mm). 
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3)  Kontrakce (Z) 

Jde o poměrné zúžení průřezu po přetržení drátu dané poměrem zúžení průřezu drátu 

po přetržení k průřezu drátu před zkouškou. Kontrakce je vyjádřena v procentech.  

𝒁 =
𝑺𝟎 − 𝑺𝒌

𝑺𝟎
× 𝟏𝟎𝟎   (%) (1.4) 

S0  – průřez tyče před zkouškou…..(mm2), 

Sk – průřez tyče po přetržení……...(mm2). 

 

4) Smluvní napětí v tahu (Rp 0,2) 

Hodnota charakterizující začátek plastické deformace, která způsobuje trvalou 

deformaci drátu v tahu o 0,2 % 

 

5) Podíl smluvního napětí pro 0,2 % k mezi pevnosti (Rp 0,2 / Rm ) 

Jedná se o napětí v tahu pro trvale prodloužený drát o 0,2 %, které je poděleno 

napětím na mezi pevnosti.  

 

Všechny výše popsané vlastnosti byly měřené a zaznamenávané automaticky, kromě 

zjišťování kontrakce. V tomto případě bylo potřeba měřit krček u každého přetrženého vzorku 

pomocí optického měřicího přístroje (obr. 6.7). Naměřené průměry krčku byly zadány do 

softwaru, který následně kontrakci vypočítal.  

 

Obr. 6.7 Optický měřící přístroj 
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6.3.1 Výsledky pevnosti (Rm) 

V tabulce 6.3 a na obr. 6.8, sledujeme změny pevnosti u zkoušených drátu. U drátu 

oceli C78 vidíme výrazný nárůst meze pevnosti v průběhu deseti minut při teplotě 200 °C. 

Okolo 10. minuty dosahuje mez pevnosti maxima a poté pozvolně klesá. 

Při teplotě 150 °C u oceli C78 pevnost narůstá výrazně pomaleji než při teplotě 200 °C. 

V prvních 10 minutách se nárůst pohybuje okolo 45 % oproti nárůstu při teplotě 200 °C. Své 

maximální pevnosti dosahuje drát 2,2 mm a 2,5 mm až při 120. minutě. Drát průměru 3,5 mm 

dosahuje maximální pevnosti už v 90. minutě a poté pomalu klesá. 

Pevnost oceli při teplotě 100 °C narůstá pozvolna, při 120. minutě dosahuje zpevnění 

teprve 60 % z maxima, kterého bylo dosaženo při teplotě 200 °C v 10. minutě. 

Ocel P2-04B nevykazuje žádný trend, pevnost v jednotlivých časových intervalech 

kolísá v rozsahu maximálně 33 MPa, tyto změny můžeme připsat statistické chybě.  

 

Tabulka 6.3 Rozdíl mezi počáteční a maximální hodnotou pevnosti. 

Ocel C78; 2,2mm; pozinkovaný C78; 2,5mm; fosfátovaný 

Pro teplotu (°C) 100 150 200 100 150 200 

Pevnost počáteční (MPa) 2049 2049 2049 2039 2039 2039 

Pevnost maximální (MPa) 2127 2243 2240 2119 2221 2221 

Pevnostní rozdíl (MPa) 78 194 191 80 182 182 

Ocel C78; 3,5mm; fosfátovaný P2-04B; 3,92mm 

Pro teplotu (°C) 100 150 200 100 150 200 

Pevnost počáteční (MPa) 1887 1887 1887 560 560 560 

Pevnost maximální (MPa) 1935 2028 2038 580 586 581 

Pevnostní rozdíl (MPa) 48 141 151 20 26 21 
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Obr. 6.8 Mez pevnosti zkoušených drátů 
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6.3.2 Výsledky tažnosti (At) 

V tabulce 6.4 a na obr. 6.9, sledujeme změny tažnosti u zkoušených drátů. Při teplotě 

200 °C u oceli C78 se tažnost rychle snižuje v průběhu deseti minut s rozdílem 1 – 1,5 %. Po 

deseti minutách k dalšímu poklesu tažnosti u drátu průměru 2,2 mm a 2,5 mm nedochází. U 

drátu průměru 3,5 mm tažnost mírně klesá až do svého minima, které se nachází v časovém 

intervalu 90 minut.  

Pokles tažnosti při teplotě 150 °C u oceli C78 je mírnější, kdy svého minima dosahuje 

v časovém intervalu 60 až 90 minut. Rozdíl v poklesu tažnosti oproti teplotě 200 °C je nižší, a 

to v rozsahu 0,8 – 1,1 %   

Teplota 100 °C u oceli C78 nemá na tažnost v časovém intervalu 120 minut vliv. 

Skokové rozdíly v tažnosti u oceli P2-04B jsou dány prokluzem některých vzorků drátu 

v čelistech trhacího zařízení. Proto tento graf nemá žádnou vypovídací hodnotu. 

 

Tabulka 6.4 Rozdíl mezi počáteční a minimální hodnotou tažnosti 

Ocel C78; 2,2mm; pozinkovaný C78; 2,5mm; fosfátovaný 

Pro teplotu (°C) 100 150 200 100 150 200 

Tažnost počáteční (%) 2,5 2,5 2,5 2,8 2,8 2,8 

Tažnost minimální (%) 2,2 1,7 1,5 2,4 1,7 1,5 

Tažnostni rozdíl (%) 0,3 0,8 1,0 0,4 1,1 1,3 

Ocel C78; 3,5mm; fosfátovaný P2-04B; 3,92mm 

Pro teplotu (°C) 100 150 200 100 150 200 

Tažnost počáteční (%) 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 

Tažnost minimální (%) 2,6 2,0 1,5 0,9 1,3 0,7 

Tažnostni rozdíl (%) 0,4 1,0 1,5 2,2 1,8 2,4 
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Obr. 6.9 Tažnost zkoušených drátů 
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6.3.3 Výsledky kontrakce (Z) 

V tabulce 6.5 a na obr. 6.10 pozorujeme změny kontrakce u zkoušených drátů. Při 

teplotě 200 °C u oceli C78 dochází k prudkému snížení kontrakce v průběhu prvních deseti 

minut. Další snížení je viditelné v 90. minutě jen u drátu průměru 3,5 mm kdy se ale na 120. 

minutě tento propad opět vyrovnává. Pravděpodobně se bude jednat o statistickou chybu. 

Procentuální rozdíl kontrakce u této oceli při teplotě 200 °C, nebudeme-li brát v potaz hodnotu 

statistické chyby, se pohybuje od 4,4 – 5,1 %.  

Hodnoty kontrakce pro teplotu 150 °C u oceli C78 klesají pomalu. Svého minima 

dosahují v 60. minutě, kromě drátu průměru 2,5 mm, u kterého minimum nacházíme až při 120. 

minutě. Procentuální rozdíl kontrakce pro tuto teplotu se pohybuje v rozmezí 3,0 – 7,6 %.  

Snížení kontrakce pro teplotu 100 °C u oceli C78 v průběhu 120 minut se pohybuje 

v rozmezí 1,2 – 2,5 % (tabulka 6.6). 

Kontrakce pro ocel P2-04B nevykazuje žádný trend. Kontrakce kolísá v maximálním 

rozsahu 2,2 %. Tyto změny můžeme připsat statistické chybě.   

 

Tabulka 6.5 Rozdíl mezi počáteční a minimální hodnotou kontrakce 

Ocel C78; 2,2mm; pozinkovaný C78; 2,5mm; fosfátovaný 

Pro teplotu (°C) 100 150 200 100 150 200 

Kontrakce počáteční (%) 54,7 54,7 54,7 56,5 56,5 56,5 

Kontrakce minimální (%) 53,5 52,3 50,3 54,0 51,1 51,4 

Kontrakční rozdíl (%) 1,2 2,4 4,4 2,5 5,4 5,1 

Ocel C78; 3,5mm; fosfátovaný P2-04B; 3,92mm 

Pro teplotu (°C) 100 150 200 100 150 200 

Kontrakce počáteční (%) 54,0 54,0 54,0 73,2 73,2 73,2 

Kontrakce minimální (%) 51,6 46,8 46,8 71,5 71,0 71,7 

Kontrakční rozdíl (%) 2,4 7,2 7,2 1,7 2,2 1,5 
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Obr. 6.10 Kontrakce zkoušených drátů  
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6.3.4 Výsledky smluvního napětí v tahu (Rp 0,2) 

V tabulce 6.6 a na obr. 6.11 pozorujeme změny smluvního napětí, které způsobuje 

trvalou deformaci 0,2 % v tahu u zkoušených drátů. Dráty oceli C78 vykazují prudký nárůst 

napětí v průběhu prvních deseti minut při teplotě 200 °C, poté napětí mírně klesá. Rozdíl mezi 

minimálním a maximálním napětím se u této oceli pohybuje v rozsahu 336,6 – 370,3 MPa.  

Při teplotě 150 °C ocel C78 vykazuje mírnější nárůst napětí. V 10. minutě napětí 

dosahuje 30 % ze svého maxima. Vrcholu dosahuje až při 120. minutě. Pouze drát průměru 3,5 

mm dosahuje vrcholu již v 90. minutě. Vrchol při této teplotě je v průměru o 10 % nižší než 

vrchol při teplotě 200 °C.  Rozdíl mezi minimálním a maximálním napětím se při této teplotě 

pohybuje v rozmezí 310,0 – 314,6 MPa 

Vzrůstající trend napětí při teplotě 100 °C u oceli C78 je mírný. V časovém intervalu 

120 minut dosahuje napětí okolo 23 % z maxima dosaženého v prvních deseti minutách při 

teplotě 200 °C. 

Napětí u oceli P2-04B nevykazuje žádný trend. Rozptyl napětí kolísá v rozmezí 30 MPa. 

 

Tabulka 6.6 Rozdíl mezi minimální a maximálním napětím 

Ocel C78; 2,2mm; pozinkovaný C78; 2,5mm; fosfátovaný 

Pro teplotu (°C) 100 150 200 100 150 200 

Rp 0,2 počáteční (MPa) 1840,7 1840,7 1840,7 1824,7 1824,7 1824,7 

Rp 0,2 maximální (MPa) 1928,7 2154,7 2177,3 1902,7 2139,3 2164,7 

Rp 0,2 rozdíl (MPa) 88 314 336,6 78 314,6 340 

Ocel C78; 3,5mm; fosfátovaný P2-04B; 3,92mm 

Pro teplotu (°C) 100 150 200 100 150 200 

Rp 0,2 počáteční (MPa) 1610,7 1610,7 1610,7 549,3 549,3 549,3 

Rp 0,2 maximální (MPa) 1677,3 1920,7 1981,0 573,0 579,0 576,7 

Rp 0,2 rozdíl (MPa) 66,6 310 370,3 23,7 29,7 27,4 
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Obr. 6.11 Smluvní napětí zkoušených drátů 
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6.3.5 Výsledky Rp 0,2 / Rm 

V tabulce 6.7 a na obr. 6.12 pozorujeme změny Rp 0,2/Rm u zkoušených drátů. Pro 

teplotu 200 °C a ocel C78 je nárůst prudký v prvních deseti minutách, kdy se nám tento podíl 

blíží 100 % a dále už téměř nestoupá ani neklesá. Procentuální rozdíl u této oceli se pohybuje 

mezi 8,3 – 12,7 %. 

Při teplotě 150 °C u oceli C78 je nárůst podílu Rp 0,2 / Rm pomalejší a ve svém vrcholu 

dosahuje nižších hodnot než u teploty 200 °C v průměru o 20 %. Svého vrcholu dosahuje při 

90. minutě, u drátu průměru 2,5 mm až při 120. minutě. Procentuální rozdíl se pohybuje 

v rozmezí 6,6 – 10,0 %. 

Podíl Rp 0,2 k Rm pro teplotu 100 °C u oceli C78 v časovém intervalu 120 minut narůstá 

v rozmezí 0,4 - 2 %.  

Ocel P2-04B nevykazuje žádný trend. 

 

Tabulka 6.7 Rozdíl mezi minimálním a maximálním podílem Rp 0,2 k Rm pro zkoušené dráty  

Ocel C78; 2,2mm; pozinkovaný C78; 2,5mm; fosfátovaný 

Pro teplotu (°C) 100 150 200 100 150 200 

Rp 0,2/ Rm počáteční (%) 89,7 89,7 89,7 89,3 89,3 89,3 

Rp 0,2/ Rm maximální (%) 90,7 96,3 98,0 89,7 96,3 97,7 

Rp 0,2/ Rm rozdíl (%) 1 6,6 8,3 0,4 7 8,4 

Ocel C78; 3,5mm; fosfátovaný P2-04B; 3,92mm 

Pro teplotu (°C) 100 150 200 100 150 200 

Rp 0,2/ Rm počáteční (%) 85,0 85,0 85,0 98,0 98,0 98,0 

Rp 0,2/ Rm maximální (%) 87,0 95,0 97,7 99,0 99,3 100 

Rp 0,2/ Rm rozdíl (%) 2 10 12,7 1 1,3 2 
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Obr. 6.12 Poměr Rp0,2 /Rm zkoušených drátů 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit, jestli ocel C78 podléhá procesům stárnutí, a pokud ano, tak 

za jakých podmínek. Pro srovnání jsme zvolili k oceli C78 jednu nízkouhlíkovou ocel P2-04B.  

Z výsledků jsme zjistili, že eutektoidní ocel C78 podléhá procesům umělého stárnutí. 

Se zvyšující se teplotou stárnutí probíhá rychleji. Dochází ke změnám pevnosti (Rm), meze 

kluzu (Rp 0,2), tažnosti (At ), kontrakce (Z) a poměru meze kluzu k  pevnosti (Rp 0,2 / Rm). 

U nízkouhlíkové oceli P2-04B ani při vyšších teplotách nebylo ve sledovaných 

časových intervalech stárnutí pozorováno. Pravděpodobně bychom museli zvolit kratší časy 

temperování. Je možné, že ocel vystárla během deformace, a to vzhledem k vysokému poměru 

meze kluzu a pevnosti. 

Vysokouhlíková pružinová ocel C78 při teplotách 200 °C se zpevňuje velmi rychle. Pro 

tuto ocel jsme použili tři různé průřezy drátu s rozdílnou povrchovou úpravou (dva dráty 

fosfátované a jeden byl pozinkovaný). Nicméně se ukázalo, že úprava povrchu neměla na 

průběh stárnutí vliv. 

Největší zpevnění po vystárnutí oceli C78 proběhlo u pozinkovaného drátu průměru 2,2 

mm, a to o celých 194 MPa, pro drát průměru 2,5 mm šlo o 182 MPa. Nejmenší nárůst pevnosti 

je u drátu průměru 3,5mm, jedná se o 151 MPa. Z těchto výsledků můžeme říct, že 

s narůstajícím průměrem drátu se jeho zpevnění snižuje. Toto zpevnění je kompenzováno 

snížením tažnosti (At) a kontrakce (Z).  

Tak jak se s narůstajícím průměrem drátu C78 snižoval rozdíl ve zpevnění, tak se 

s narůstajícím průměrem drátu zvyšuje rozdíl v poklesu tažnosti a kontrakce. Maximální rozdíl 

v tažnosti pro drát 2,2 mm je 1,0 %; pro drát 2,5 mm 1,3 % a pro drát 3,5 mm 1,5 %. Pro 

kontrakci je maximální rozdíl v poklesu pro drát 2,2 mm 4,4 %; pro drát 2,5 mm 5,1 % a pro 

drát 3,5 mm 7,2 %. 

Zásadním poznatkem a přínosem této bakalářské práce, a to především vzhledem k užití 

výše uvedených drátů oceli C78 jsou hodnoty poměru Rp 0,2/Rm. Před stárnutím se tento poměr 

pohybuje okolo hodnoty 0,9, nicméně po vystárnutí se tato hodnota vyšplhá až k hodnotě 

0,98. U těchto hodnot hrozí prasknutí drátu při dalším zpracování, kterým může být např. 

navíjení pružin nebo jejich další použití. Z tohoto hlediska pružiny z oceli C78 nejsou vhodné 

do prostředí, kde hrozí zvýšení provozních teplot.   
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