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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá optimalizací tepelného zpracování tyčí ze 

šroubárenské oceli. Na tuto problematiku byla vybrána ocel 42CrMoS4. Tato bakalářská 

práce umožnila zmapovat jednotlivé vlivy teploty austenitizace, kalícího média a 

popouštěcích teplot pro optimalizaci vlastností spojovacích součásti dle normy 898-1. 

Klíčová slova: Nízkolegovaná ocel 42CrMo4, Kontijemná válcovací trať, kalení, ochlazovací 

prostředí, mechanické a strukturní vlastnosti. 

 

Abstrakt 

The bachelor thesis deals with the optimization of thermal processing of steel bars for 

fasteners. These issues were selected steel 42CrMoS4. This thesis allowed us to map the 

individual effects of austenitizing and tempering temperatures, quenching media to optimize 

the properties of fasteners according to european standard 898-1. 

 

Keywords: low-alloy steel 42CrMo4, Continuous light section mill, quenching,  

cooling environment, mechanical and structural properties. 
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1. ÚVOD  

Třinecké železárny a.s. patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby 

v České republice. Mezi její hlavní výrobní sortiment, patří především válcovaný materiál. 

K udržení vysokého standartu a konkurenceschopnosti společnosti je zapotřebí neustále 

zlepšovat kvalitu výroby, toto Třinecké železárny splňují především díky neustálým 

investicím do výrobního podniku. K důležitým investicím patřila rovněž modernizace 

Kontijemné tratě, která proběhla v letech 2003 – 2004. K hlavním cílům modernizace patřilo 

především; zvýšení přidané hodnoty vyráběných materiálu, rozšíření výrobního sortimentu, 

rozšíření rozměrové řady a zlepšení rozměrových tolerancí. V současné době je na trati 

vyráběná kruhová, čtvercová, šestihranná ocel v tyčích i ve svitcích a dále také ocel plochá.  

Tato bakalářské práce se zabývá posouzením vlivu austenitizační teploty na finální 

rozměr zpracování a nalezení optimálních režimů tepelného zpracování u nízkolegované oceli 

42CrMoS4. Ocel 42CrMoS4 se označuje jako nízkolegovaná ušlechtilá chrom-molybdenová 

ocel k zušlechťování a používá se zejména k výrobě spojovacích součástí, které spadají do 

normy ČSN EN ISO 898 - 1. 

Experimentální část práce se bude skládat ze dvou etap. První etapa bude zaměřena na 

posouzení vlivu různých austenitizačních teplot na prokalitelnost oceli. V druhé etapě bude 

navrženo optimální tepelné zpracování pro pevnostní třídy 8.8, 10.9 a 12.9 podle normy ČSN 

EN ISO 898 – 1 a ve finální části bude následovat porovnání tvrdosti HRC na povrchu a ve 

středu zkušební tyče a vyhodnocení vrubové houževnatosti KV při teplotě – 40 °C. 
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2.  NÍZKOLEGOVANÁ OCEL K ZUŠLECHŤOVÁNÍ 42CrMo4  

2.1. Označení a použití 

Ocel 42CrMo4 patří do skupiny legovaných ocelí se středním obsahem legujících 

prvků ≤ 5 %. Je to ušlechtilá chrom-molybdenová ocel, která patří k nejčastěji používané 

oceli k zušlechťování. Značka 42CrMo4 představuje značení oceli na základě chemického 

složení podle normy EN 10027-1 [1]. 

Ekvivalenty oceli 42CrMo4 jsou uvedeny v (tabulce č. 1). 

Tab. č. 1: Ekvivalenty oceli 42CrMo4 [2] 

Tato ocel s vyšší prokalitelností se používá pro výše namáhané strojní díly, kde se 

požaduje při vysoké pevnosti i vyšší houževnatost. Souhrn těchto vlastností platí zejména pro 

hřídele, spojovací součásti, součásti silničních motorových vozidel, nástroje pro lisování a 

tváření např. ohraňovací nástroje, vodící lišty apod. (viz. obr. č. 1 ) [3]. 

 

 

  

Hřídel Spojovací součásti 

Obrázek č. 1: Příklady použití chrom-molybdenové oceli [3] 

2.2.  Možnosti použití dle šroubárenské normy ČSN EN ISO 898 – 1 

 Norma 898-1 se vztahuje na jednotlivé pevnostní třídy, které se používají k výrobě 

spojovacích součástí. Norma nám slouží k určení chemického složení a mechanických a 

fyzikálních vlastností šroubárenské oceli. V (tabulce. č. 2) je uvedeno požadované chemické 

složení  jednotlivých pevností tříd oceli dle normy ČSN EN ISO 898 – 1 [4]. 

USA 
- 

Germany 
DIN,WNr 

Japan 
JIS 

England 
BS 

Italy 
UNI 

Spain 
UNE 

China 
GB 

Finland 
SFS 

Russia 
GOST 

4140 
4142 

42CrMo4 SCM440H 708M40 
CFS11 

42CrMo4 40CrMo4 
F1252 

42CrMo 42CrMo4 35KHM 
38KHM 
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Tab. č. 2: Chemické složení dle normy ČSN EN ISO 898 – 1 [4] 

V následující (tabulce č. 3) je souhrn mechanických a fyzikálních vlastností 

šroubarenské oceli pro příslušné pevnostní třídy 8.8, 10.9 a 12.9 dle normy ČSN EN ISO 

898 – 1 [4].  

Tab. č. 3: Mechanické a fyzikální vlastnosti dle normy ČSN EN ISO 898 – 1 [4] 

Mechanické a fyzikální vlastnosti mez. 

Třída pevnosti 

8.8 
10.9 12.9 

d > 16 mm 

Pevnost v tahu, Rm (MPa) min. 830 1040 1220 

Tažnost při přetržení, A (%) min. 12 9 8 

Nárazová práce při - 20, KV (J) min. 27 27 27 

Smluvní mez kluzu, Rp (N/mm2) min. 660 940 1100 

Tvrdost podle Rockwella, (HRC) min. 23 32 39 

2.3. Chemické složení oceli 42 CrMo4 

Chemické složení v hmotnostních procentech dle ČSN EN 10083-3:2007 je uvedeno v 

 (tabulce č. 4) [5]. 

Tab. č. 4: Chemické složení oceli 42CrMo4, (hm. %) [5] 

 

Přehled jednotlivých prvků a jejich vlastností je uveden níže. 

 Uhlík - Má zásadní vliv na vlastnosti oceli, ovlivňuje pevnost a tvrdost.  Výrazně také 

ovlivňuje teplotu solidu a difuzí aktivovaných dějů, především uzdravovacích procesů a  

 
Třída 

pevnosti 

 
Materiál 

Rozmezí chem. složení (%) 

C P S 

min. max. max. max. 

 
8.8 

Uhlíková ocel s přísadami (B, Mn, Cr) 0,15 0,40 0,025 0,025 

Uhlíková ocel zušlechtěná 0,25 0,55 0,025 0,025 

Legovaná ocel 0,20 0,50 0,025 0,025 

 
10.9 

Uhlíková ocel s přísadami (B, Mn, Cr) 0,20 0,55 0,025 0,025 

Uhlíková ocel 0,25 0,55 0,025 0,025 

Legovaná ocel 0,20 0,55 0,025 0,025 

 
12.9 

Uhlíková ocel s přísadami (B, Mn, Cr, 
Mo) 

0,28 0,50 0,025 0,025 

Legovaná ocel 0,30 0,50 0,025 0,025 

Prvek C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu 

min. 0,39 0,1 0,6 - - 0,90 - 0,15 - 

max. 0,45 0,4 0,9 0,025 0,020 1,20 0,7 0,30 0,30 
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 růst zrn.  Oceli s obsahem uhlíku pod 0,2 % se označují jako nezakalitelné, nad 0,35 % 

uhlíku jako dobře kalitelné. 

 Křemík - Zvyšuje pevnost a tvrdost. Zhoršuje tvařitelnost, elektrickou vodivost a 

tepelnou vodivost. Má příznivý vliv na omezení nízkoteplotní popouštěcí křehkosti, 

v kombinaci s Mn zajistí vysokou hodnotu meze pružnosti. 

 Mangan - Zvyšuje pevnost a tvrdost při malém snížení tažnosti. Má vynikající 

dezoxidační účinek, snižuje tepelnou vodivost a zvyšuje náchylnost k přehřátí. 

Důležitou vlastností manganu je odstranění křehkosti za tepla.   

 Fosfor - Má velmi silný feritotvorný účinek. Vyvolává popouštěcí křehkost, zhoršuje 

vrubovou houževnatost a tvařitelnost.  

 Síra - Výrazně ztěžuje podmínky tváření za tepla i za studena. Tvoří sulfidy, oslabuje 

soudržnost austenitických zrn ale má příznivý vliv na obrobitelnost.  

 Chrom - Náleží do skupiny feritotvorných  prvků a patří k nejpoužívanějším legujícím 

prvkům. Zvyšuje prokalitelnost, pevnost a otěruvzdornost. Snižuje tvařitelnost, tepelnou 

vodivost, zvyšuje deformační odpory za tepla, především zbrzďováním kinetiky 

uzdravovacích procesů a dynamickými precipitačními procesy. 

 Nikl - Zajišťuje velké hodnoty vrubové houževnatosti při normální a snížené teplotě. 

V kombinaci s Cr se zvyšuje prokalitelnost, plasticitu a houževnatost. 

 Molybden - Je karbidotvorný, se slabou afinitou k uhlíku. Má silnější feritotvorný 

účinek než chrom.  Zvyšuje prokalitelnost (zvláště v kombinaci s Cr), snižuje vývin 

odstranitelné popouštěcí křehkosti. Zvyšuje žárupevnost, řezivost, odolnost proti korozi 

a chemickým vlivům. 

 Měď - Zlepšuje kalitelnost, ale naopak zhoršuje svařitelnost a houževnatost [6, 7]. 

2.4. Základní technologické aspekty výroby výrobků z oceli 
42CrMo4 

Tato ocel se doporučuje tvářet v rozmezí teplot od 1 100 do 850 °C. Obrábí se ve stavu 

žíhaném na měkko a není náchylná k popouštěcí křehkosti. Kalí se do méně razantního 

kalicího prostředí, poněvadž je náchylná ke vzniku kalicích trhlin v místech s vrubovým 
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 účinkem nebo povrchových vad. V kaleném stavu dobře odolává opotřebení. Tepelné 

zpracování je uvedeno v (tabulce č. 5) [5].  

Tab. č. 5: Doporučené teploty pro tepelné zpracování oceli 42 CrMo4, (°C) [5] 

Normal. žíhání Žíhání na měkko Izotermické žíhání Kalení Popouštění 

850 až 880 680 až 720 800 až 900 820 až 860 540 až 680 

křivky prokalitelnosti oceli 42CrMo4  

Jak už bylo zmíněno v podkapitole 2.1., ocel 42CrMo4 patří do skupiny ocelí s vyšší 

prokalitelností, což je způsobeno především vyšším obsahem  chrómu  a molybdenu 

v kombinaci s niklem. V (tabulce č. 6) jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro stanovení křivky 

prokalitelnosti oceli 42CrMo4, ta je zobrazena na (obr. č. 2) [5]. 

Tab. č. 6: Prokalitelnost oceli 42CrMo4 [5] 

T
v
rd

o
s
t 

(H
R

C
) 

Vzdálenost od plochy kaleného čela zkušebního tělesa (mm) 

Druh meze 1,5 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 45 50 

+H max. 61 61 61 60 60 59 59 58 56 53 51 48 47 46 45 

min. 53 53 52 51 49 43 40 37 34 32 31 30 30 29 29 

+HH max. 61 61 61 60 60 59 59 58 56 53 51 48 47 46 45 

min. 56 56 55 54 52 48 46 44 41 39 38 36 36 35 34 

+HL max. 58 58 58 57 56 54 53 51 49 46 44 42 41 40 40 

min. 53 53 52 51 49 43 40 37 34 32 31 30 30 29 29 

+H – normální hodnoty pro celý pás prokalitelnosti chemického složení 
+HH – zúžený pás prokalitelnosti směrem k horní hranici chemického složení 
+HL – zúžený pás prokalitelnosti směrem ke spodní hranici chemického složení 

 

 

Obrázek č. 2: Tvrdost HRC v závislosti na vzdálenosti od kalené plochy  
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2.5. Mikročistota oceli 42CrMo4  

 Zkoušení nečistot v oceli se zaměřením na nekovové vměstky dle obrazových předloh 

se provádí dle normy DIN 50 602. Norma popisuje zkoušku ušlechtilých ocelí na výskytu 

nekovových vměstků, především sulfidů a oxidů. Ke zkoušení se používají dva postupy; 

makroskopický a mikroskopický. Mikroskopické zkoušení se provádí za pomocí 

metalografického mikroskopu a automatických přístrojů. Tato norma nám udává postup 

mikroskopického hodnocení, který se zakládá na systému obrazových etalonů a umožňuje 

popis typu vměstků (velikost a četnost vměstků) [8]. 

Stupeň znečištění: V této normě jsou specifikovány dvě metody, které nám určují údaj 

o obsahu sulfidů a oxidů ve zkoušeném materiálu. 

a) Metoda M: Stanovuje maximální velikost různých typů vměstků.  

b) Metoda K: Určuje hodnotu plošného podílu nekovových vměstků, zjištěnou ze všech 

měřených polí, vztažených k ploše 1 000 mm
2
. Zjištěná hodnota je měřítkem obsahů 

vměstků v celém výrobku [8]. 

Vměstky  

Vměstky se rozdělují na exogenní a endogenní. Endogenní vměstky jsou zplodiny 

desoxidace a reakce mezi tekutou ocelí a struskou. Exogenní vměsky jsou cizího původu, jako 

např. mechanicky stržené částice žáruvzdorného materiálu, strusky apod. Vměstky snižují 

tvařitelnost za tepla, plastické vlastnosti a při řádkovitém uspořádání zvětšují anizotropii 

mechanických vlastností [7]. 

Sulfidické vměstky (SS): (obr. č. 3a) jsou velmi dobře tvařitelné a to téměř bez zřetele 

k teplotě tváření [9, 10]. 

 

Obrázek č. 3a: Sulfidické vměstky [10] 
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Oxidické vměstky (OA, OS):  

Hlinitany (OA): (obr. č. 3b vlevo) se vylučují v tekuté oceli poměrně vysoko nad 

teplotou likvidu. V oceli jsou zpravidla rozptýleny, ale mohou vytvářet shluky, zejména 

v podpovrchových vrstvách [9, 10]. 

Silikátové vměstky (OS): (obr. č. 3b vpravo) mají teploty tavení závislé na chemické 

složení, takže se mohou vylučovat v blízkosti teplot likvidu, jejich vznik podporuje při lití 

přítomnost kyslíku [9, 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3b: Oxidické vměstky [10] 

 

Globulární vměstky (OG): (obr. č. 3c) vylučují se při vysokých teplotách nad 

likvidem. Tyto vměstky se vyskytují u některých vysoce legovaných ocelí např. ložiskových 

oceli [9, 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3c: Globulární vměstky [10] 
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2.6. Mikrostruktura oceli 42CrMo4   

Vzhledem k chemickému složení je základní struktura feriticko-perlitická, ale protože 

ocel 42CrMo4 je samokalitelná na vzduchu tak se v ní často vyskytují struktury bainit a 

martenzit [11].  

Ferit: je intersticiální tuhý roztok uhlíku v železe α. Nachází se v krychlové prostorově 

centrované mřížce (KSC). Při eutektoidní teplotě (727 °C) je rozpustnost uhlíku ve feritu 

0,02 %. Vzniká během difúzní přeměny austenitu, při teplotách pod Ac3. Ferit je měkký a 

tvárný [11]. 

Perlit: jedná se o směs feritu a cementitu, která vzniká rozpadem austenitu při dosažení 

transformační teploty 723 °C [11].  

Bainit: mikrostruktura bainitu je tvořena částečně difůzí a částečně i bez ní. Jemná 

nelamelární struktura obsahuje cementit s feritickými oblastmi s vysokou koncentrací disloka-

cí [11]. 

 Na (obr. č. 4) je zobrazena struktura oceli 42CrMo4 při 0 % deformaci při ochlazovací 

rychlosti 0,07 K
.
s

-1
, což je o něco méně, než odpovídá kritické rychlosti ochlazování, struktura 

je tvořena převážně perlitem (60 %), bainitem (36 %) a také feritem (4 %) [12]. 

 
Obrázek č. 4: Mikrostruktura oceli 42CrMo4 při 0 % deformaci [12] 

Martenzit: tvoří se z austenitu při rychlém ochlazování na nízké teploty. Ze všech 

mikrostruktur disponuje martenzit nejvyšší tvrdostí [11]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cementit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferit_alfa
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dislokace&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dislokace&action=edit&redlink=1
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Na (obr. č. 5) vidíme mikrostrukturu oceli 42CrMo4 při 0 % deformaci s rychlostí 

ochlazování 15 K
.
s

-1
, při této rychlosti ochlazování je struktura tvořena výhradně martenzit 

(100 %). [12]. 

 
Obrázek č. 5: Mikrostruktura oceli 42CrMo4 [12] 
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3. MECHANICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZKOUŠKY OCELI 

Prokalitelnost 

Je schopnost oceli dosáhnout při kalení v určité hloubce pod povrchem tvrdosti 

odpovídající kalitelnosti dané oceli při 50 % martenzitu ve struktuře. Prokalitelnost závisí na 

výši ochlazovací rychlosti v dané podpovrchové vrstvě oceli, která musí být vyšší, než je 

kritická rychlost ochlazování pro danou ocel. Na prokalitelnost má také značný vliv velikost 

austenitického zrna. Čím je jemnější zrno, tím je vyšší kritická rychlost a naopak [13, 14]. 

  Zkouška prokalitelnosti 

K určení prokalitelnosti oceli používáme tzv. čelní zkoušku prokalitelnosti, která je 

označována také jako Jominiho zkouška (obr. č. 6), normovaná zkouška dle ČSN EN ISO 

642. Zkouška prokalitelnosti probíhá při teplotě 850 °C s teplotní odchylkou 5 °C. Podstata 

zkoušky spočívá vtom, že se čelo standardního válcového zkušebního vzorku, který se v peci 

ohřeje na teplotu kalení, ochlazuje ve zvláštním přípravku proudem vody. Rychlost 

ochlazování je největší na kaleném čele a se vzrůstající vzdáleností od čela se plynule 

zmenšuje [14].  

 

Obrázek č. 6:  Jominiho zkouška [13] 

Po zakalení se na povrchu vzorku vybrousí podélné plošky v hloubce 0,4 mm, na níž se 

zjišťuje tvrdost HV v postupně se zvětšujících vzdálenostech od kaleného čela. Zjištěné 
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hodnoty tvrdosti v jednotlivých bodech se zaznamenávají do tabulky a následně jsou 

vyneseny do diagramu, jejich spojením dostaneme tzv. křivku prokalitelnosti [13, 14]. 

Mechanické zkoušky 

Zkouška tahem 

Tuto zkoušku řadíme k základním a také k nejdůležitějším zkouškám vůbec. Je 

předepsaná normou ČSN 42 0310. Zkušební vzorky, musí odpovídat předepsaným normám, 

resp. požadavkům zákazníka. Zkouškou tahem (obr. č. 7) se zjišťují napěťové a deformační 

charakteristiky, mezi které patří pevnost v tahu (MPa), mez kluzu (MPa), tažnost (%) a 

kontrakce (%), tyto hodnoty pak jsou zaznamenány na tahovém diagramu [15, 16].  

 

Obrázek č. 7: Zkouška tahem[16] 

Zkouška rázem v ohybu  

Řadí se k nejpoužívanějším prováděným zkouškám a je velmi dobrým ukazovatelem 

houževnatosti nebo křehkosti materiálu. Nejběžnější je zkouška vrubové houževnatosti 

stanovená normou (ČSN EN 10045-1(42 0381):1998), zkouška je prováděná na Charpyho  

kladivu [16]. 
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Zkouška podle Rockwella   

Základem této zkoušky je měření hloubky vtisku vytvořeného vtlačením diamantového 

kužele nebo kalené ocelové kuličky do povrchu kovového materiálu. Zkušební přístroj je 

opatřen hloubkoměrem se stupnicemi k přímému odečítání hodnot tvrdosti. Největší přednosti 

zkoušky podle Rockwella je její rychlost [16]. 

Normalizované zkoušky tvrdosti 

V České republice jsou normalizovány tři zkoušky tvrdosti podle Rockwella. Tvrdost 

zjištěnou při těchto zkouškách označujeme HRA, HRB, HRC. Liší se od sebe druhem 

vnikajícího tělíska. Na (obr. č. 8a – 8b) níže vidíme porovnání měření tvrdosti HRB a HRC 

[16]. 

HRA – Zkušebním tělískem je diamantový kužel, na něhož působí zatížení 600 N. 

HRB – V tomto případě je zkušebním tělískem ocelová kulička, na kterou působí zatížení 

1 000 N. 

HRC – Zkušebním tělískem je diamantový kužel, na něhož působí zatížení 1 500 N [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 8a:  HRB [16] Obrázek č. 8b: HRC[16] 
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4. VÝROBNĚ TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY V TŽ, A.S  

4.1. Průběh výroby oceli 42CrMo4 

Technologie výroby této oceli probíhá v několika na sebe navazujících etapách. Schéma 

technologického toku výroby v TŽ. a.s., je na (obr. č. 9) [17]. 

 

Obrázek č. 9: Schéma technologického toku výroby v T. Ž. a.s.[17] 

 Na obrázku vidíme, že v Třineckých železárnách se používají tři výrobní cesty. 

Nejčastěji používaná výrobní cesta je přes ZPO2, ta slouží i k výrobě oceli 42CrMo4 (obr. č. 

10) [17]. 

 

Obrázek č. 10: Grafický popis výroby oceli 42CrMo4 

4.2. Kontijemná trať (KJT) 

Kontijemná trať v TŽ a.s, slouží zejména k výrobě tyčové oceli. Roční výroba KJT je 

cca. 530 000 t/rok. Vyrábějí se svitky hmotnosti 2 000 kg nebo 1 000 kg [17]. 

Výrobní sortiment KJT 
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Tyčová ocel: 

 kruhová  Ø 15-80 mm 

 čtvercová 15 - 45 mm 

 šestihranná 15 – 45 mm 

 plochá (oblinová) 50x15, 80x22, 80x24, 80x19, 90x20 mm 

Ocel ve svitcích: 

   Ø 16 – 50 mm 

Rovnoramenné úhelníky: 

 30x30 – 50x50 mm 

Plochá ocel: 

 25x5 – 50x10 mm 

Betonářská sbírková ocel: 

 Ø 10 – 32 mm 

Hlavní agregáty KJT 

Na (obr. č. 11) je zobrazeno schéma kontijemné tratě [17]. 

 
1. Nakládací rošt 11. Vodní box WB.1 21. Vodní box WB.3 

2. Kroková pec  12. Nůžky 22. Navíječky 

3. Ostřik okují 13. Ostřik okují 23. Tunely 

4. Čtyřstolicové pořadí SMS 14. Dvoustolicový ASC blok 24. Lisy 

5. Izolovaný valník 15. Nůžky 25. Nůžky 

6. Kyvadlové nůžky 16. Vodní box WB.2 26. Levé hotovní pořadí 

7. Ostřik okují 17. Pravé chladící lože 27. Chlazení Termex 

8. Předválcovací pořadí  8.st 18. Pily Braun 28. Nůžky 

9. Nůžky 19. Vazač sund 29. Levé chladící lože 

10. Pravé hotovní pořadí 20. Nůžky N6 30. 800t Nůžky 

 

Obrázek č. 11: Schéma Kontijemné tratě[17] 
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Kroková pec 

Kroková pec o výkonu 120 t/hod., je konstruována pro ohřev sochorů rozměrů 150x150 

mm nebo 160x160 x 5850 až 12000 mm na válcovací teplotu cca. 1150°C. Hmotnost sochoru 

je maximálně 3000 kg. Jako palivo se používá směsný a zemní plyn. Sochory jsou v peci 

pohybovány pomocí pohyblivých trámů. Stěny pece jsou vyrobeny z ocelových tlustých 

plechů a konstrukce stropu je z nosníku. Spaliny 

z pece jsou odtahovány do rekuperátoru, který ohřívá 

vzduch na teplotu max. 480°C [18]. 

Čtyřstolicové pořadí SMS 

Toto pořadí je sestaveno z horizontálních a 

vertikálních stolic v uspořádání H-V-H-V, o průměru 

620 mm, délce těla válců 850 mm a výkonu 1100 a 

795 kW. Přípravné pořadí (obr. č. 12) umožňuje 

válcovat z nápichu 150 mm provalek  kruhového 

průřezu ø 100 mm [18].  

Předtrať dvoužílová osmistolicová    

Předtrať je složena osmi stolic s horizontálně uspořádanými válci o průměru 480 až 420 

mm a délce těla válců 800 až 700 mm. Kalibrace je ovál-kruh, kdy liché stolice válcují ovál a 

sudé kruh. Válcovací rychlost se pohybuje v rozmezí 0,3 až 0,5 m/s. Za předtratí se trať dělí 

na pravé a levé hotovní pořadí [18]. 

Pravé hotovní pořadí 

Hotovní pořadí začíná smyčkovacím stolem a šopovacími nůžky pro odstřih předních a 

zadních konců provalku, případně slouží ke šrotování. Uspořádání stolic je 8H-9H-10V-11H-

12V-13H-14V-15H o průměru válců 320 mm a délce těla válců 600 až 400 mm, max. rychlost 

je 15m/s [18]. 

Vodní chlazení 

Vodní chlazení zvané Thermex v délce šest metrů před blokem ASC slouží pro snížení 

teploty provalku [18]. 

 

 

Obrázek č. 12: Přípravné pořadí 
SMS 
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ASC Stolice  

Tento válcovací blok se skládá z dvou stolic, 24V-25H o průměru válců 360 mm a 

výkonu 1500kW. Účelem tohoto bloku je přesné doválcování provalku. ASC systém je nová 

kalibrovací technologie, kterou vyvinula firma SMS Meer. K hlavním výhodám ASC systému 

patří vynikající konečné tolerance pro všechny konečné průřezy, konstantní válcovací mezera 

a optimální a reprodukovatelné podmínky válcování [18]. 

Defectomat  

Slouží pro kontrolu povrchových vad a vad černých tyčí (cirkoflux) a loupaných tyčí 

(cirkograf). Pro kontrolu povrchových vad slouží ultrazvuková linka Starmans [18]. 

Pila Braun 

Teplota materiálu při dělení se pohybuje v rozmezí 20 až 450°C, průměrný výkon pily 

je 70 t/hod. Nůžky mají hmotnost 800 tun [18]. 

Levé hotovní pořadí 

Začíná za předtratí převáděcím valníkem k levé žíle, smyčkovým stolem a šopovacími 

nůžkami. Uspořádání stolic je následující; 16H – 17H – 18V – 19H – 20V – 21H – 22V – 

23H. Průměr válců je 335 až 350 mm a délka těla válců je 600 až 400 mm. Za výstupní stolicí 

jsou umístěny 2 chladící sekce Thermex, dále následují rotační nůžky a levé chladící lože 

(obr. č. 13) v délce 130 m a šířky 14 m [18]. 

 

Obrázek č. 13: Chladící lože 



 

 

17 

 

5.  TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

Tepelným zpracováním rozumíme všechny postupy, při nichž předmět nebo materiál 

záměrně ohříváme a ochlazujeme určitým způsobem tak, aby získal požadované vlastnosti. 

V podstatě jde vždy o souhrn těchto operací: ohřev určitou rychlostí na danou teplotu, výdrž 

na této teplotě a ochlazování určitou rychlostí na konečnou teplotu. Tepelným zpracováním 

ovlivňujeme vlastnosti mechanické, technologické ale i vlastnosti fyzikální [14]. 

5.1. Žíhání  

 Žíhání je druh tepelného zpracování, který používáme např. ke zlepšení povrchové 

jakosti materiálu, k dosažení stejnoměrnějších vlastností v celém průřezu a k odstranění 

vnitřního pnutí. Základním znakem žíhání je stejnoměrný ohřev materiálu na teplotu žíhání, 

setrvání na stanovené teplotě po určitou dobu, a následné pomalé, až velmi pomalé 

ochlazování. Přehled jednotlivých způsobů žíhání je zpracován v (tabulce č. 7) [19]. 

Tab. č. 7: Přehled druhů žíhaní [3] 

Způsob žíhání Teplota žíhání (°C) 

bez překrystalizace 

Na měkko 680-790 

Protivločkové 650-700 

Rekrystalizační 550-700 

K snížení pnutí 500-650 

K odstranění křehkostí po moření 200-350 

K stabilizaci rozměrů 100-150 

s rekrystalizací 

Homogenizační 1000-1300 

Normalizační 30-80 nad Ac3 

Izotermické 700-850 

 

Normalizační žíhání 

Hlavním úkolem normalizačního žíhání je zjemnění hrubého zrna. Zjemnění zrna je 

způsobeno překrystalizací, a je tím výraznější, čím rychlejší byl ohřev na normalizační teplotu 

a čím rychlejší bylo ochlazování. Základem tohoto žíhání je ohřev na teploty o 30 až 50 °C 

vyšší než teplota Ac3 nebo Acm, následuje ochlazení na teplotu místnosti, které probíhá na 

klidném vzduchu [9, 19]. 
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Izotermické žíhání 

 Je to nejnovější způsob žíhání. Základem tohoto žíhání je ohřev na teplotu obvykle o 

30 až 50°C vyšší než je teplota  Ac3, resp.Accm, následuje výdrž na této teplotě, ochlazení na 

teplotu perlitické přeměny a výdrž na této teplotě až do ukončení přeměny austenitu v perlit a 

následující ochlazování. Je vhodné pro součásti střední velikosti z nelegovaných a hlavně 

nízkolegovaných ocelí [9]. 

Žíhání na měkko  

Účelem tohoto žíhání je snížení tvrdosti, získání požadovaných mechanických a 

fyzikálních. Žíhání na měkko se skládá z ohřevu na teplotu těsně bod bodem Ac1, nebo se 

několikrát střídavě opakuje ohřev těsně na teplotu Ac1, pak následuje pozvolné ochlazování 

těsně pod tuto teplotu.  Žíhání na měkko vyžaduje dlouhých výdrží na teplotě; potom 

následuje pomalé ochlazování. Tento způsob žíhání se používá zejména u nástrojových ocelí a 

u některých konstrukčních legovaných ocelí [9, 19]. 

5.2. Kalení 

Účelem kalení je zvýšit tvrdost oceli. Kalení se skládá z ohřevu součástí nad teplotu 

Ac3, popř. Ac1, výdrž na této teplotě a ochlazování kritickou rychlostí, čímž se potlačí vznik 

feritu a perlitu a zachovaný nestabilní austenit při teplotách pod 500 °C se přemění na bainit 

nebo martenzit. Správná austenitizační teplota se volí 30 až 50 °C nad Ac3 u ocelí 

podeutektoidních nebo 30 až 50 °C nad Ac1 u ocelí nadeutektoidních. Protože pro kalení je 

charakteristickým rysem vznik martenzitu nebo bainitu, musí být rychlost ochlazování větší 

než kritická rychlost ochlazování [14]. 

Přímé kalení 

Patří mezi nejčastější používané kalicí techniky. Skládá se z kalení součástí 

z asutenitizační teploty na teplotu místnosti a následného ponoření do odpařitelného kalícího 

roztoku. Mezi nejčastěji používané roztoky patří petrolejové roztoky nebo vodné roztoky 

polymerů. Po vychladnutí předmětu následuje popouštění. Hlavní výhodou tohoto způsobu 

kalení je technologická nenáročnost a relativně nízká cena kaleného výrobku. Hlavní 

nevýhodou je vysoká úroveň vnitřních pnutí, deformace a praskání kalených předmětů. Na 

(obr. č. 14) níže je zobrazen diagram přímého kalení [20, 13].  
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Obrázek č. 14: Transformační diagram přímého kalení [20] 

Přerušované kalení    

Skládá se z rychlého ochlazení z austenitizační teploty na teplotu těsně nad Ms, 

následuje setrvání na této teplotě, tak dlouho dokud neproběhne žádoucí přeměna, pak 

následuje ochlazení na vzduchu. Jako ochlazovací prostředí se nejvíce používají roztavené 

solné lázně a speciální oleje.  Tento způsob kalení se používá u legovaných ocelí a u tvarově 

složitých a rozměrných výrobků (např. lomené hřídele) [20, 9]. 

Termální kalení  

Skládá se z ohřevu na požadovanou kalicí teplotu, ochlazení předmětu v lázni, kde je 

teplota o něco málo vyšší než je teplota bodu Ms, následuje výdrž na této teplotě, která musí 

být kratší, než je doba počátku izotermické přeměny na bainit, ale musí být zároveň 

dostatečné dlouhá, aby se vyrovnala teplota na povrchu a uvnitř kaleného předmětu. Pak 

následuje ochlazení v intervalu martenzitické přeměny, z pravidla na vzduchu. Termálním 

kalením (obr. č. 15) se snižuje pnutí a deformace v kaleném předmětu. Používá u ocelí 

s vyšším obsahem slitinových prvků, zpravidla ocelí nástrojových [9, 14]. 

 

Obrázek č. 15: Transformační diagram termálního kalení [20] 
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Izotermické kalení  

Účelem je získat požadované mechanické hodnoty ihned po kalení bez následného 

popouštění, diagram izotermické kalení je na (obr. č. 16). Takto kalené oceli se vyznačují 

vyšší vrubovou houževnatostí. Vnitřní pnutí a nebezpečí vzniku trhlin je při tomto kalení 

minimální. Skládá se z ohřevu na kalicí teplotu, následuje ochlazení v lázni ohřáté na teplotu, 

při níž vzniká bainit požadované pevnosti. Pro ochlazování a výdrž na teplotě se používá 

především solných lázní nebo lázní roztavených kovů [20]. 

 

Obrázek č. 16: Transformační diagram izotermického kalení [20] 

5.3. Ochlazovací prostředí 

Prostředí vhodná pro kalení musí zajistit získání nerovnovážné martenzitické popř. 

martenziticko - bainitické struktury na povrchu ale i ve středu průřezu, tím pádem musí být 

jejich ochlazovací rychlost větší než kritická rychlost ochlazování. Rychlost ochlazování 

závisí na rozměrech součástí, tvaru součástí, tepelné vodivosti kaleného předmětu a na 

intenzitě odvodu tepla z povrchu výrobku do kalicího prostředí. V (tabulce č. 8) jsou uvedeny 

jednotlivé rychlosti ochlazování v odlišných ochlazovacích prostředích [21]. 

Tab. č. 8: Rychlost ochlazování v různých kalicích prostředích v °C/s [22] 

 
Ochlazovací prostředí 

Rychlost ochlazování v °C/s v rozmezí teplot 
 

550-650°C                              250-350°C 

Voda 18 °C 600 270 

Voda 50 °C 100 270 

Minerální olej 150 30 

Klidný vzduch 3 1 
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Ochlazování ve vodě 

Voda používaná v kalírnách musí být čistá, prostá kalu a jiných nečistot. Nejvhodnější 

teplota vody se pohybuje v rozmezích teplot 20 – 40 °C. Význam má také přísada solí nebo 

louhu, používají se kuchyňské soli (chlorid sodný) v množství 5 - 10 %. Kalí-li se do vody ze 

solné lázně, pak se voda samočinně obohacuje solemi. Účinek přísad snižuje rozpustnost 

plynů ve vodě. Kalení do vody je spojeno se značným vznikem vnitřního pnutí. Používá se 

zejména pro předměty z nelegovaných ocelí a pro větší součásti z nízkolegovaných ocelí  

[21,14]. 

Ochlazování v olejích 

U tohoto způsobu je ochlazovací účinek nižší než u vodní lázně, již proto, že oleje 

mají horší tepelnou vodivost a nízké výparné teplo.  Ve srovnání s vodou ochlazují 3 - 4 krát 

pomaleji v oblasti teplot 650 - 550 °C a téměř 10 krát pomaleji při teplotách martenzitické 

přeměny, což podstatně snižuje výskyt deformací a trhlin po kalení. Ke kalení se používají 

převážně minerální oleje, jejichž vhodnost pro kalení je určena hlavně jejich viskozitou, dále 

se pak používají oleje rostlinné (např. řepkový olej). Olej se používá především ke kalení 

legované oceli [21, 22]. 

Ochlazování vzduchem 

Chladící účinek je ještě mírnější než při použití oleje. Používá se ke kalení např. 

rychlořezné oceli. K zvýšení ochlazovacího účinku se vzduch obvykle dmýchá pod tlakem asi 

10 kPa tak, aby byl kalený předmět ze všech stran stejnoměrně ochlazován. Vnitřní pnutí je 

velmi malé, neboť rozdíly teplot na povrchu a v jádře jsou malé [14]. 

Ochlazování v roztavených solných lázních 

Tento způsob ochlazování se vyznačuje plynulým ochlazováním, to znamená, že jejich 

rychlost ochlazování bude v prvním stadiu vyšší a postupně bude klesat. Solné lázně budou 

tedy z počátku ochlazovat intenzivněji než olej, avšak v oblasti martenzitické přeměny již 

pomaleji. Při ochlazování v roztavených solných lázních se dosahuje nejmenších vnitřních 

pnutí [14].   

5.4. Popouštění  

Účelem popuštění je snížení tvrdosti za současného zvýšení plastických vlastností, toto 

platí pro konstrukční ocel. Pro oceli nástrojové je hlavním úkolem odstranit vnitřní pnutí a 
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zvýšit houževnatost. Popuštění se skládá z ohřevu na určitou (popouštěcí) teplotu pod Ac1, 

výdrže na této teplotě a následného ochlazení vhodnou rychlostí [9]. 

Popouštěcí křehkost 

U ocelí chromniklových a chromových se po popouštění na teploty okolo 500°C snižuje 

vrubová houževnatost. Čím pomalejší je ochlazování z popouštěcí teploty, tím je snížení 

houževnatosti výraznější. Mezi prvky, které zvyšují popouštěcí křehkost, patří především 

chrom, mangan a fosfor. Naopak popouštěcí křehkost snižuje molybden a wolfram. 

Popouštěcí křehkost lze snížit rychlým ochlazením oceli po popouštění, stanovením vhodné 

popouštěcí teploty a použitím oceli s přídavkem molybdenu nebo přídavkem asi 

trojnásobného množství wolframu [9]. 

    Stádia popouštění  

1. stádium popuštění (150 - 200°C) 

V prvním stádiu popouštění dochází k rozpadu tetragonálního martenzitu na martenzit 

s nižším obsahem uhlíku (0,25 hm. % C) a na přechodný hexagonální ɛ-karbid. První stádium 

je spojeno pouze s mírným poklesem tvrdosti [23]. 

2. stádium popouštění (200 - 300°C) 

V tomto stádiu dochází k rozpadu zbytkového austenitu na ferit a karbidy, procesy 

probíhají jak v martenzitických, tak i bainitických strukturách. Toto stádium je doprovázeno 

růstem měrného obejmu, uvolněním tepla a snížením úrovně vnitřních pnutí [23, 22].   

3. stádium popouštění (250 - 450°C) 

Toto stádium je charakterizováno úplným rozpadem martenzitu na ferit a karbidy a 

kubický ɛ-karbid se rozpouští a dochází ke vzniku cementitu. Deskové karbidy se také 

rozpouští a dochází ke vzniku tzv. lobulárních karbidů. V tomto stádiu klesá vnitřní pnutí a 

zmenšuje se objem. Také dochází k výraznému snížení tvrdosti a pevnosti za současného 

zvýšení tvárnosti a houževnatosti [23, 22]. 

4. stádium popouštění (450-600°C)  

Toto stádium je charakterizováno hrubnutím částic cementitu a feritu. Tvárnost a 

vrubová houževnatost neustále rostou [22]. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část práce byla provedena v areálu Třineckých železáren a.s., konkrétně 

pak především v kalírně a metalografických zkušebnách. 

6.1. Popis experimentu a cíle práce 

Pro experimentální část byla použita nízkolegovaná ušlechtilá chrom-molybdenová ocel 

k zušlechtění s řízeným obsahem síry 42CrMoS4, které se stanovuje podle normy 1.7227. 

Jedná se o ocel s vyšší prokalitelnosti pro výše namáhané strojní díly. Její základní chemickou 

bázi je možné vyjádřit následujícím chemickým složením s řízeným obsahem síry 

(viz.tabulka č. 9).  

Tab. č. 9: Požadované a skutečné hodnoty chemického složení zkoumané oceli 42CrMoS4, 
(hm. %) 

Prvek C S Cr Mo Mn Si 

Požadované 0,38-0,45 0,020-0,040 0,90-1,20 0,15-0,40 0,6-0,9 0,1-0,4 

skutečná hod. 0,42 0,025 1,16 0,195 0,82 0,289 

Použité legující prvky nám zaručují dobrou prokalitelnost a dostatečnou houževnatost 

materiálu. 

Experimentální část této bakalářské práce byla založena na ověření a posouzení 

optimálního vlivu autentizační teploty a návrhu optimálních variant tepelného zpracování pro 

pevnostní vlastnosti spojovacích součásti dle normy ČSN EN ISO 898 - 1. 

První část rozboru byla zaměřena na vliv austenitizační teploty na křivku prokalitelnosti 

a také na vliv jednotlivých teplot na velikost zrna a mikrostrukturu. 

V druhé části byly navrženy optimální varianty tepelného zpracování pro dosažení 

hlavně pevnostních vlastností odpovídající třídám šroubů 8.8, 10.9 a 12.9 dle ČSN EN ISO 

898 – 1. Na základě návrhu bylo provedeno tepelné zpracování a vyhodnocení měření tvrdosti 

HRC a také vyhodnocení vrubové houževnatosti KV (-40 °C). 

6.2. Vliv austenitizační teploty na křivku prokalitelnosti dle ČSN EN 
10083-1 

Základní technologické informace k vlastnostem oceli 42CrMoS4 – 1.7227. 

Základní chemické složení oceli je uvedeno v (tabulce č. 9). 
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Teploty fázových přeměn oceli 42CrMoS4 dle materiálového listu jsou následující: 

Ac1 = 745 °C / Ac3 = 790 °C 

Ms = 335 °C / Mf = 120 °C 

Stanovení vlivu austenitizační teploty na prokalitelnost dané oceli bylo provedeno 

pomocí Jominiho zkoušky při austenitizačních teplotách 800, 840, 880 a 920 °C. Vzorky se 

připravovaly z dodaných tyčí o průměru 42 mm a byly osoustruženy na zkušební vzorky o 

rozměrech Ø 25 mm a délce100 mm (viz. obr. č. 17).  

 

 

Obrázek č. 17: Zkušební vzorek pro Jominiho zkoušku 

 

Vzorky se vkládaly do předehřáté pece jednotlivě za dané teploty. Výdrž v peci byla 

50 min, následně byl vzorek vyndán z pece a uchycen v přípravku tak, aby na jeho čelo 

proudila voda o tlaku přibližně 65 ± 10 mm vodního sloupce. Tento proces je znázorněn na 

(obr. č. 18).  

 

Obrázek č. 18: Průběh Jominiho zkoušky 
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Po ochlazení proběhlo přebroušení povrchu a na těchto místech byla v předepsaných 

vzdálenostech změřena tvrdost podle Rockwella a následně bylo provedeno vyhodnocení 

prokalitelnosti dle příslušné normy. Výsledky Jominiho zkoušky a graf prokalitelnosti 

zpracovány níže. 

Vyhodnocení Jominiho zkoušky proběhlo v rámci zobrazení jednotlivých pásů 

prokalitelnosti, v grafu je vyznačen horní pás (+HH) a dolní pás (+H). Tyto jednotlivé pásy 

jsou odvozeny od chemického složení. 

Pro +HH a +H pas je zřejmé, že hodnoty tvrdosti HRC jsou rovnoměrné ve všech 

požadovaných vzdálenostech. Vyšší hodnoty HRC jsou pozorovány ve vzdálenostech 20 až 

40 mm od kaleného čela a jsou ovlivněny vyšší teplotou 880 a 920 °C. Jak je vidět na (obr. č. 

19) a (tabulce č. 10). 

Tab. č. 10: Vyhodnocení tvrdosti HRC pro různé teploty austenitizace a její srovnání 
s teoretickými pásy prokalitelnosti 

 

 Teplota/č.vzorku Teoretické pásy prokalitelnosti [5] 

800 840 880 920 H min.   H max. 

VOC (mm) 1 2 3 4 HL min. HL max. HH min. HH max. 

1,5 60,6 60,3 60 60,4 53 58 56  

3 60 59,7 59,2 60,2 53 58 56 61 

5 59 58,7 58,6 59,4 52 58 55 61 

7 58,3 58,2 58,1 58,8 51 57 54 60 

9 58 57,5 57,9 58,6 49 56 52 60 

11 57,2 56,7 57,3 57,6 43 54 48 59 

13 55,9 55,6 56,5 57 40 53 46 59 

15 54,6 54,3 55,1 56,4 37 51 44 58 

20 50,1 49,6 51,7 52,1 34 49 41 56 

25 46,8 47,2 48,8 48,7 32 46 39 53 

30 44,7 45,1 46,2 46,2 31 44 38 51 

35 43,8 43,5 44,5 44,6 30 42 36 48 

40 42,8 42,2 43,2 44 30 41 36 47 

45 41,9 41,5 41,7 42 29 40 35 46 

50 40,5 39,6 40,4 41,2 29 40 34 45 
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Obrázek č. 19: Naměřené křivky prokalitelnosti srovnané s teoretickými pásy prokalitelnosti 

oceli 42CrMoS4  

Výsledky prokalitelnosti odpovídají vstupnímu chemickému složení, kdy důležité prvky 

C, Mn, Cr a Mo jsou na horní hranici požadovaného složení jednotlivých prvků dle dané 

normy EN 10083. Nepatrné zvýšení prokalitelnosti při teplotách 880 až 920 °C jsou 

způsobeny posunutím křivek v ARA diagramu doprava, vlivem zvětšení austenitického zrna. 

Toto zvýšení prokalitelnosti se projeví širším pásmem prokalitelnosti cca o 2 mm, ze 14 mm 

na 16mm. Znamená to, že struktura bude tvořena vyšším podílem martenzitu a bainitu než při 

menším austenitickém zrnu před kalením. Hrubší austenitické zrno před kalením ale může 

vést ke vzniku hrubších jehlic a desek martenzitu, což může mít za následek pokles 

houževnatosti po popouštění. Na tuto problematiku se zaměříme při následném tepelném 

zpracování. 

6.3. Vliv austenitizačních teplot na velikost zrna a mikrostrukturu 

Na vzorcích po kalení při různých teplotách byla hodnocena mikrostruktura a velikost 

austenitického zrna dle ČSN EN ISO 643, toto hodnocení bylo provedeno na vzorcích 12 a 

42. Výsledky jsou uvedeny v (tabulce č. 11). Mikrostruktura vzorků kalených na 800 °C a 

840 °C je jemnozrnná, u vzorků kalených na teplotu 880 °C a 920 °C je patrné hrubnutí 

martenzitických jehlic, což má souvislost s hrubnutím austenitického zrna. Mikrostruktura 

vzorků je převážně martenzitická s podílem bainitu. Na povrchu do hloubky cca 2 mm je ve 

struktuře výrazně menší podíl bainitu do cca 5%, za uvedenou „hranicí“ podíl bainitu ve 
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struktuře roste. Ve středech vzorků jsou výrazné segregace, struktura středů vzorků není 

homogenní. 

Tab. č.11: Vyhodnocení mikrostruktury a velikosti zrna 

Označení 
Mikrostruktura [%] Velikost aust. Zrna 

Povrch Střed Povrch Střed 

11 – 800°C 15B 85M 40B 60M 11; 10 10 

21 – 840°C 10B 90M 40B 60M - - 

31 – 880°C 10B 90M 40B 60M - - 

42 – 920°C 5B 95M 40B 60M 7; 5 7; 5 

 

Na (obr. č. 20) níže můžeme vidět snímek austenitického zrna v oblasti středu při 

teplotě 920 °C a na (obr. č. 21) pak srovnání mikrostruktury povrchu při teplotách 800 °C 

(obrázek vlevo) a 920 °C (obrázek vpravo) tyto mikrostruktury se od sebe liší podílem bainitu 

a martenzitu viz.tabulka č. 11 výše. 

  

Obrázek č. 20: Austenitické zrno v oblasti středu při teplotě 920°C, zvětšeno 100x a 500x 

  

Obrázek č. 21: Mikrostruktura povrchu při teplotách 800 °C (vlevo) a 920°C (vpravo), 

zvětšeno 500x  
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6.4. Simulace kalení a popouštění tyčí o průměru 42 mm 

6.4.1. Návrh tepelného zpracování pro spojovací součásti z hlediska 
pevnostních tříd dle ISO 898-1  

V první řadě byly vzorky připravovány pro proces tepelného zpracování tak, že povrch 

byl osoustružen na požadovaný rozměr 42 mm a délku 250 mm. V rámci zjištěných 

zkušeností byla navržena optimální technologie tepelného zpracování s použitím 

austenitizačních teplot v rozsahu 800 – 840 – 880 a 920 °C. Popouštěcí teploty byly použity 

dle dlouhodobých zkušeností výrobců šroubů pro požadovaný vstupní rozměr zpracování. 

Jako kalící médium byl použit olej Durixol V35, který se používá pro kalení velkých rozměrů. 

Teplota kalícího media byla 50 °C a bylo použito intenzivní míchání. V (tabulce č. 12) jsou 

znázorněny jednotlivé navržené technologie tepelného zpracování. 

Tab. č. 12: Tepelné zpracování zkušebních vzorků v [°C] 

Austenitizační teplota  
č. vzorku / kalicí teplota (°C) 

1/800 2/840 3/880 4/920 

Kalicí médium olej Durixol  V35 

Popouštecí teplota 

Pevn. Třída č. vzorku/popouštěcí teplota 

8.8 
640°C 

1.1/640 2.1/640 3.1/640 4.1/640 

10.9 
540°C 

1.2/540 2.2/540 3.2/540 4.2/540 

12.9 
460°C 

1.3/460 2.3/460 3.3/460 4.3/460 

Na (obr. č. 22) jsou zobrazeny požadované tvrdosti (HB) pevnostních tříd 8.8, 10.9 a 

12.9 při konkrétní popouštěcí teplotě. 

 

Obrázek č. 22: Požadovaná tvrdost (HB) pro pevnostní třídy 8.8, 10.9 a 12.9 při konkrétní 

popouštěcí teplotě 



 

 

29 

 

6.4.2. Vyhodnocení dosažených výsledků po navrženém tepelném zpracování 

Byl navržen experiment, který jsme si nadefinovali v předchozí kapitole, tzn. nastavení 

jednotlivých důležitých faktorů ovlivňující požadované vlastnosti tvrdosti HRC, strukturní 

vlastnosti a vrubovou houževnatost KV. U vrubové houževnatosti bylo nastaveno požadované 

zkoušení při -40 °C. 

Experiment byl proveden na tavbě T32702, značka zkoumané oceli 42CrMoS4 o průměru 42  

mm po soustružení. Přesné chemické složení po soustružení je uvedeno v (tabulce č. 13). 

Tab. č. 13: Chemické složení oceli 42CrMoS4 po soustružení (hm.%) 

Prvek C Mn Si P S Cr Al Mo Ni 

ø 42mm 0,42 0,82 0,289 0,018 0,025 1,16 0,023 0,195 0,009 

 

V rámci připravené technologie tepelného zpracování byla vybrána tavba na horní 

hranici požadovaného chemického složení. Samotný proces tepelného zpracování probíhal 

jednotlivě dle navržených austenitizačních teplot a vzorky byly kaleny jednotlivě do 

speciálního oleje Durixol V35 při teplotě 50 °C a následně intenzivně míchány. Ohřátí na 

popouštěcí teploty bylo provedeno v žíhacích pecích (bez ochranné atmosféry). Vzorky po 

vyžíhání byly volně ochlazovány na vzduchu 

6.4.3. Výsledky tvrdosti HRC a vrubové houževnatosti KV při teplotě -40°C   

Jednotlivé vyhodnocení probíhalo na připravených vzorcích. Pro zkoušky tvrdosti byl 

připravený vzorek na měření tvrdosti v podélném směru (povrchová vrstva) a v příčném 

směru (středová oblast). Pro zkoušku vrubové houževnatosti byly připraveny tři vzorky dle 

normy a zkouška byla provedena při extrémní teplotě ochlazování - 40 °C. Připravené vzorky 

jsou zobrazeny na (obr. č. 23). 

 

Obrázek č. 23: Vzorky pro vyhodnocení tvrdosti HRC a KV (-40 °C) 
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Vyhodnocení HRC je rozděleno do dvou grafů z pohledu povrchové tvrdosti na (obr. č 

24) a středové tvrdosti na příčném řezu (obr. č. 25). Jednotlivé grafy jsou rozděleny do třech 

skupin popouštění pro jednotlivé austenitické teploty. Z jednotlivých grafů je patrné, že 

rozdílná austenitická teplota nemá zásadní vliv na tvrdost při popouštěcí teplotě 640 °C. Při 

popouštěcí teplotě 540 °C je největší naměřená tvrdost při austenitické teplotě 880 °C a 

odpovídá naším předpokladům. Při teplotě popouštění 460 °C jsou výsledky velmi nestabilní 

a vyšší hodnota tvrdosti při technologii 800/460 °C neodpovídá naším předpokladům.  

 

Obrázek č. 24: Vyhodnocení tvrdosti HRC / povrch 

 
Obrázek č. 25: Vyhodnocení tvrdosti HRC / střed 
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Vyhodnocení nárazové práce KV (J) při teplotě -40 °C bylo provedeno na třech 

vzorcích při každé teplotě popuštění 640 °C – 540 °C – 460 °C a různých teplotách 

austenitizace. V rámci vyhodnocení jednotlivých teplot popouštění byly dosaženy zajímavé 

výsledky při teplotě austenitizace (kalení) 800 °C, kdy u této teploty bylo dosaženo nejlepších 

výsledků nárazové práce (J). Požadované výsledky 27 J byly dosaženy při popouštěcí teplotě 

640 a 540 °C.  Při popouštěcí teplotě 460 °C nebyly tyto požadavky dosaženy. Jednotlivé 

grafy jsou zobrazeny na (obr. č. 26, 27 a 28). 

 

Obrázek č. 26: Vyhodnocení nárazové práce (J) za různých austenitizačních teplot při 

teplotě popouštění 640 °C 

  

 

Obrázek č. 27: Vyhodnocení nárazové práce (J) za různých austenititačních teplot při 

teplotě popouštění 540 °C 
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Obrázek č. 28: Vyhodnocení nárazové práce (J) za různých austenitizačních teplot při 

teplotě popouštění 460 °C 
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7. ZÁVĚR 

Bakalářská práce pojednává o problematice tepelného zpracování a možnostech jak 

optimalizovat teploty austenitizace, teploty popouštění a v neposlední řadě je důležitým 

parametrem typ kalícího média. Hlavním cílem bylo ověřit a navrhnout optimální tepelné 

zpracování, které by vedlo k dosažení požadovaných mechanických vlastností a strukturní 

homogenity zušlechtěného materiálu. 

V rámci vyhodnocování vlivu austenitické teploty na prokalitelnost oceli 42CrMoS4 

nebyly zaznamenány velké rozdíly v tvrdosti HRC mezi jednotlivými experimenty. Drobné 

zvýšení tvrdosti bylo zaznamenáno při teplotě 880 a 920 °C, kde ve vzdálenostech 20 až 40 

mm byla tvrdost vyšší o 2 HRC. Toto nepatrné zvýšení prokalitelnosti při teplotách 880 až 

920 °C bylo způsobeno posunutím křivek v ARA diagramu doprava, vlivem zvětšení 

austenitického zrna. Teorie vlivu velikosti zrna nebyla podrobně zkoumána a bude 

v Třineckých železárnách podrobena dalšímu zkoumání. 

Vliv austenitizačních teplot na pevnostní třídy šroubů 8.8, 10.9 a 12.9 byl prozkoumán 

v oblastech tvrdosti HRC na povrchu a v oblasti středu. Při popouštěcí teplotě 540 °C je 

nejvyšší tvrdost při austenitické teplotě 880 °C a odpovídá našim předpokladům. Při teplotě 

popouštění 460 °C jsou výsledky velmi nestabilní a vyšší hodnoty trdosti byly dosaženy při 

technologii (kalící teplota 800 °C / popouštěcí teplota 460°C) a (880 / 460 °C).  Vyšší teplota 

odpovídá naší teorii o lepších mechanických vlastnostech (tvrdosti), ale velkým překvapením 

byly výsledky při teplotě 800 °C, kdy byly získány stejné hodnoty tvrdosti jak na povrchu, tak 

i ve středu materiálu. Pro teplotu popouštění 640 °C byly všechny výsledky tvrdosti 

vyhovující. Vlastnosti tvrdosti HRC odpovídají požadavkům normy ČSN EN ISO 898-1 pro 

všechny vybrané třídy pevnosti pro spojovací součásti. 

V rámci vyhodnocení vrubové houževnatosti KV (-40 °C) byly posuzovány jednotlivé 

teploty popouštění a zajímavé výsledky byly dosaženy při teplotě austenitizace (kalení) 

800 °C, kdy u této teploty byly hodnoty nárazové práce (J) vyšší než je požadovaná hodnota 

27 J při popouštěcí teplotě 640 a 540 °C. U ostatních teplot austenitizace byly hodnoty nižší a 

nebylo dosaženo požadované nárazové práce při popouštěcí teplotě 460 °C. 

Tato bakalářská práce umožnila zmapovat jednotlivé vlivy teploty austenitizace, 

kalícího média a popouštěcích teplot pro optimalizaci vlastností spojovacích součásti dle 

normy ČSN EN ISO 898-1.  
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