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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním strukturních a mechanických vlastností 

výkovků z nástrojové oceli. Teoretická část obsahuje klasifikaci nástrojových ocelí. Jsou zde 

také popsány základní vlastnosti precipitátů, které se tvoří v nástrojových ocelích a nakonec je 

zde popsáno kování a tepelné zpracování, které se provádí na těchto materiálech. Hodnocení 

experimentálních vzorků nástrojové oceli bylo provedeno mikrostrukturní analýzou, pomocí 

zkoušek tahem za různých teplot a zkouškou tvrdosti. Dosažené výsledky ukázaly, že v daném 

případě neměly tvářecí operace zásadní vliv na pevnostní a plastické vlastnosti sledované oceli. 

Klíčová slova: nástrojová ocel, karbidy, kování, tepelné zpracování, metalografický rozbor, 

zkouška tahem 

Abstract 

This bachelor thesis deals with comparison of structural and mechanical properties of 

forgings from tool steel. The theoretical part covers the classification of tool steels. There are 

also described the basic properties of the precipitates formed in the tool steel and finally the 

forging and heat treatment performed on these materials. Evaluation of the experimental tool 

steel samples was performed with use of a microstructural analysis, tensile test and Vickers 

hardness test. Obtained results showed that forging ratio did not have a major influence on the 

strength and plastic properties of studied steel. 

Key words: tool steel, carbides, forging, heat treatment, metallographic analysis, tensile test
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Úvod 

Nástrojové oceli jsou skupina ocelí, která se používá na výrobu nástrojů převážně pro 

obrábění, tváření za tepla i za studena, měřidla či na formy používané k tlakovému lití a další. 

Hlavními požadavky na nástroje z těchto ocelí jsou vysoká tvrdost, pevnost, dostatečná 

odolnost proti otěru, vhodná prokalitelnost, odolnost proti rázu, odolnost proti popouštění a 

stálost rozměrů. Abychom dosáhli dostatečných hodnot těchto vlastností, musíme oceli legovat 

vhodnými karbidotvornými prvky, které zajišťují vysokou tvrdost. Musí být dosaženo 

požadovaného stupně protváření a provedeno příslušné tepelné zpracování. Nejčastější tepelné 

zpracování používané u těchto ocelí je žíhání, kalení a vícestupňové popouštění, které se 

provádí za účelem odstranění zbytkového austenitu.  

 Praktická část bakalářská práce se zabývá hodnocením vlivu stupně prokování na 

strukturní a mechanické vlastnosti výkovků z nástrojové oceli. Pro experimenty byla zvolena 

ocel 19 552, která byla odlita do ingotu. Ingot byl následně kován a dělen na vzorky 

s požadovaným stupněm prokování, které pak byly vyžíhány. Hodnocení jednotlivých vzorků 

bylo provedeno mikrostrukturní analýzou, pomocí zkoušek tahem za různých teplot a zkouškou 

tvrdosti. Dosažené výsledky jsou přehledně graficky zpracovány.  
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1. Klasifikace nástrojových ocelí 

Nástrojové oceli se klasifikují podle různých kritérií. Podle ČSN EN-10027-1 se dělí na 

legované, nelegované a rychlořezné. Dále je možné je dělit podle toho, k čemu se daný druh 

ocelí využívá, např. oceli pro řezné nástroje, pro tváření, pro stříhání a další. V této práci je 

uvedeno rozdělení nástrojových ocelí podle jejich použití – nástrojové oceli pro práci za studena 

a pro práci za tepla [1]. 

1.1 Nástrojové oceli pro práci za studena 

Tento druh nástrojových ocelí musí vykazovat vysokou tvrdost, odolnost proti 

opotřebení, pevnost v tlaku, rozměrovou a tepelnou stálost po tepelném zpracování, dobrou 

zakalitelnost a prokalitelnost, obrobitelnost a přiměřenou odolnost proti rázu. Pro práci za 

studena se používají oceli uhlíkové i oceli legované. Tyto oceli se používají pro výrobu nástrojů, 

které jsou určené ke stříhání, děrování, lisování za studena a tváření. Po zakalení se oceli 

nízkoteplotně popouštějí. Můžeme je dále rozdělit do podskupin na uhlíkové, legované, 

niklové, ledeburitické a rychlořezné [1]. 

1.1.1 Uhlíkové nástrojové oceli 

Tyto oceli obsahují 0,1 až 1,5 hm. %C a doprovodné prvky, které pochází ze vsázky, 

nebo z vlastního technologického procesu výroby. Na vlastnosti těchto ocelí má rozhodující 

vliv obsah C. Jejich charakteristickou vlastností je malá prokalitelnost, proto je nutné kalit 

uhlíkové oceli do vody. U malých průřezů lze použít jako kalící médium také olej, ale po kalení 

se dosáhne nižší tvrdosti asi o 4 až 8 HRC oproti hodnotám, které lze získat při kalení do vody. 

Tyto oceli jsou citlivé na dodržování kalící teploty, hlavně u výrobků, u kterých se kalí celý 

jejich průřez (malé rozměry) a jsou náchylné na vznik kalících trhlin. Používají se výhradně pro 

práci za studena, např. na výrobu nářadí pro ruční výrobu apod. [1]. 

1.1.2 Legované nástrojové oceli 

 Legované nástrojové oceli pro práci za studena obsahují prvky, které vytváří nejtvrdší 

karbidy. Obsahují nad 1 až 2 hm. %C, 2 až 12 %Cr, W, V, Mo. Dále se do těchto ocelí přidává 

Ni, Mn a Si, které dodávají ocelím potřebné vlastnosti jako je řezivost, odolnost proti 

opotřebení, odolnost proti popouštění a prokalitelnost [1]. 

1.1.3 Niklové nástrojové oceli  

 Tyto oceli se vyznačují vysokou odolností proti rázu, dobrou houževnatostí a 

prokalitelností. Obsahují 3 až 4 hm. %Ni. U ocelí, které jsou cyklicky namáhány, se jako 

legující prvek přidává Si, který zlepšuje odolnost proti únavě [1]. 
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1.1.4 Ledeburitické chromové nástrojové oceli 

Tato skupina nástrojových ocelí se vyznačuje vysokou prokalitelností a odolností proti 

opotřebení. Tyto oceli obsahují kolem 2 hm. %C, který zajišťuje vysokou odolnost proti 

opotřebení a dále pak až 12 hm. % speciálních ledeburitických karbidů Cr, které jsou u 

jednosměrně tvarovaných tyčových polotovarů uspořádány do typických řádků, což má za 

následek anizotropii mechanických vlastností. Jako legury se do těchto ocelí přidává Mo a V. 

Tyto prvky zlepšují prokalitelnost [1]. 

1.1.5 Rychlořezné nástrojové oceli 

 Rychlořezné nástrojové oceli se používají pro obrábění kovů a nekovových materiálů 

jako jsou dřevo, plasty, apod. Při obrábění vznikají na břitech vysoké teploty v důsledku 

nemožnosti použití chladicí kapaliny. Tyto oceli obsahují čtyři typické legující prvky: W, V, 

Mo a Co. Ty zajišťují vysokou tvrdost, odolnost proti opotřebení a řezivost. Tyto vlastnosti jsou 

zachovány i při intenzivním obrábění, při kterém se na břitech díky velkým rychlostem a úběru 

tvoří vysoké teploty (až 550 °C), které ještě nezpůsobují jejich popuštění [1]. 

1.2 Nástrojové oceli pro práci za tepla 

Tyto nástrojové oceli jsou při provozu vystaveny mechanickému i tepelnému namáhání, 

které se cyklicky opakují. Musí vykazovat vysokou tvrdost a pevnost i za zvýšených teplot, 

vysokou prokalitelnost, odolnost proti popouštění při provozních teplotách nástroje, vysokou 

otěruvzdornost při pracovních teplotách nástroje, dodatečnou odolnost proti rázu, odolnost proti 

tepelným šokům a tepelné únavě, malou tepelnou roztažnost a co nejvyšší tepelnou vodivost. 

Používají se na výrobu zápustek, silných trnů pro děrování oceli při výrobě bezešvých trubek, 

na výrobu forem pro tlakové lití a na výrobu kovacích nástrojů [1, 2]. 

1.3 Značení nástrojových ocelí 

 Značení nástrojových ocelí dle normy ČSN 42 0002 se skládá ze základní číselné značky 

a doplňkového čísla, které je oddělené tečkou (značí druh tepelného zpracování). Základní 

značení je pětimístné číslo. První číslo 1 vyjadřuje, že se jedná o ocel, druhá číslice 9 značí 

jakostní skupinu oceli. Spojení těchto číslic vzniká dvojčíslí, které značí třídu oceli. Označení 

používané pro nástrojové oceli je uvedeno v tab. č.1. [3]. 
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Tabulka 1 - Číselné označení nástrojových ocelí třídy 19 dle normy ČSN 42 0002[3] 

Číselné označení  Význam 3. číslice (kombinace přísadových prvků) 

19 0XX Nástrojové oceli uhlíkové  

19 1XX 

19 2XX 

19 3XX Nástrojové oceli manganové, křemíkové, vanadové 

19 4XX Nástrojové oceli chromové  

19 5XX Nástrojové oceli chrom-molybdenové  

19 6XX Nástrojové oceli niklové  

19 7XX Nástrojové oceli wolframové  

19 8XX Nástrojové oceli rychlořezné  

19 9XX Volné, neobsazené  

Dále je možno značit oceli dle ČSN EN 10027-2 jak je uvedeno na obr. č.1.  

 

Obrázek 1 - Číselné značení nástrojových ocelí dle normy ČSN EN 10027-2 [2] 

 Nástrojové oceli nelegované mají číslo skupiny 1.15 XX až 1.19 XX 

 Legované a rychlořezné oceli mají číslo skupiny 1.20. XX až 1.33 XX [2]  
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2. Karbidy v nástrojových ocelích  

Složení nástrojových ocelí je z velké části založeno na legování oceli karbidotvornými 

prvky jako jsou například chrom, wolfram, vanad a molybden. Tyto prvky se rozdělují během 

tuhnutí, tepelného zpracování, žíhaní a austenitizací mezi karbidy a austenitickou matrici. 

Během vytvrzování jsou karbidy vytvořené v austenitické matrici zachovány a austenitická 

matrice se přemění na martenzit. Karbidy v nástrojových ocelích zajišťují zpevnění a odolnost 

proti opotřebení. Karbidy přechodových kovů mají velmi vysokou tvrdost, vysoké teploty 

tavení a jedinečné elektrické vlastnosti. Obr. č.2 znázorňuje, jaké karbidy vytvářejí přechodové 

kovy.  Přehled karbidů a jejich základní vlastnosti jsou uvedeny v tab. č.2. [2, 4, 5]. 

 

Obrázek 2 - Karbidy přechodových kovů  

Tabulka 2 - Přehled karbidů v nástrojových ocelích 

 

 Množství a typ karbidů v nástrojových ocelích závisí na obsahu uhlíku, legujících prvků 

a teplotě. Karbidy lze identifikovat pomocí různých experimentálních metod, jako jsou např. 
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metalografie, rentgenová difrakce, chemický rozbor extrahovaných karbidických zbytků, 

řádkovací elektronová mikroskopie a další [5]. 

3. Zpracování nástrojových ocelí 

3.1 Požadavky na nástrojové oceli 

 Každá skupina nástrojových ocelí má charakteristické vlastnosti, ze kterých jsou 

nejdůležitější mechanické a technologické vlastnosti – tvrdost, pevnost, odolnost proti otěru, 

prokalitelnost, odolnost proti rázu, odolnost proti popouštění, stálost rozměrů, a další [1].  

 Tvrdost je závislá především na obsahu C v oceli a na tepelném zpracování. Dále lze 

zvýšit tvrdost přidáním prvků (Cr, W, V, Mo, popř. Ti), které tvoří s uhlíkem stabilní karbidy. 

Vysoká tvrdost je požadována u nástrojů, které jsou používány pro obrábění a pro tváření, které 

probíhá plynule. Naopak u nástrojů, které jsou namáhány rázy se tvrdost snižuje [6]. 

 Pevnost je spojena s pevností základní matrice, která je nejčastěji tvořena martenzitem 

a malým množstvím zbytkového austenitu. Dále pak na množství, velikosti, uspořádání a tvaru 

karbidů [2]. 

 Odolnost proti otěru hodnotí odolnost materiálu proti mechanickému opotřebení, a tím 

i celkovou životnost nástrojů. Je závislá především na obsahu C a na tvrdosti karbidů, které jsou 

vytvářeny díky přidávání karbidotvorných prvků jako jsou V, Mo, W a Cr [1]. 

 Prokalitelnost je závislá na rozměrech nástroje a na jeho chemickém složení. Velká 

prokalitelnost je klíčovým faktorem pro nástroje, které kromě povrchu musí být tepelně 

zpracovány i do hloubky např. u zápustek, forem pro tlakové lití apod. Prokalitelnost se dá 

zvýšit přidáním takřka všech prvků kromě Co a Al [1]. 

 Odolnost proti rázu je požadována u nástrojů, které jsou namáhány kombinovanými 

silami v tahu, tlaku, ohybu, krutu a dynamickými rázy. Většinou se jedná o nástroje pro tváření 

[1]. 

 Odolnost proti popouštění je důležitá hlavně pro nástroje, které se na povrchu stýkají 

s ohřátým materiálem. Tato odolnost je zajišťována především karbidotvornými prvky a u 

rychlořezných ocelí také nekarbidotvorným Co [1]. 

 Stálost rozměrů se vyžaduje při i po tepelném zpracování. Během tepelného zpracování 

dochází ke změně tvaru i rozměrů. Toto je způsobeno teplotní roztažností materiálu, nebo 

dilatací, kterou vyvolávají strukturní přeměny během změn teplot při práci nástroje. Pro 
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omezení deformací se provádí žíhání na odstranění pnutí, kalení v prostředí s malou ochlazovací 

rychlostí, nebo se nahrazuje martenzitické kalení bainitickým kalením [1]. 

 Kromě výše uvedených základních požadavků je podstatné u nástrojových ocelí 

sledovat odolnost proti tepelné únavě, odolnost proti korozi roztavenými kovy, tepelnou 

vodivost, tvařitelnost za tepla i za studena a obrobitelnost.  

3.2 Tváření nástrojových ocelí 

Mezi nejčastější tvářecí operace se řadí válcování a kování. Tváření probíhá v několika 

krocích, např. ingot → polotovar - tyčová ocel, válcovaný drát za tepla → výkovek, vývalek. 

Mezi těmito operacemi se provádí kontrola a čištění polotovaru před konečným tepelným 

zpracováním. Při jednosměrném tváření je struktura uspořádána do hlavního směru tváření, což 

způsobuje anizotropii vlastností. Z hlediska strukturního uspořádání, které ovlivňuje vlastnosti, 

jsou vhodnější výkovky, které se tváří ve více směrech (např. všestranným kováním). Způsob 

tváření je závislý na druhu oceli a je určován tvařitelností, rozměrem a tvarem výrobku. Tyče, 

které jsou vyrobeny z obtížně tvařitelných ocelí a tyče větších průměrů se vyrábějí převážně 

kováním. Kováním se rozruší licí struktura materiálu a zlepší se tak tvařitelnost. To umožňuje 

dále zpracovávat kováním vyrobený polotovar. Kovaný polotovar lze dále zpracovávat na 

menší průřezy válcováním. Pro získání optimální struktury tvářené oceli je důležitým 

ukazatelem stupeň protváření, který je vyjadřován poměrem průřezu slitku (např. ingotu) 

k průřezu výkovku (popř. vývalku). Minimální stupeň protváření je závislý na druhu oceli a 

zaručuje požadované vlastnosti. Vyšší stupeň protváření se požaduje u ocelí s vyšším sklonem 

k segregacím [7]. 

 Tvářecím procesům předchází ohřev na tvářecí teplotu, při které probíhá tváření 

s největším efektem a s nejmenším rizikem případného vzniku vad. Režim ohřevu se 

přizpůsobuje typu oceli. U nástrojových ocelí se obvykle skládá z pozvolného, stupňovitého 

ohřevu na tvářecí teplotu. Velmi důležité je prohřát materiál na tvářecí teplotu v celém jeho 

průřezu [8, 9]. 

Kování je objemové tváření materiálu za tepla. Provádí se úderem, nebo působící silou 

kovadla na materiál. Kováním lze vyrábět polotovary požadovaných rozměrů, ale i zlepšovat 

mechanické a strukturní vlastnosti. Účelem prokování je odstranění nestejnorodé hrubé licí 

struktury a metalurgických vad u ingotů, které snižují tvárnost, fyzikální a mechanické 

vlastnosti kovu. Kováním se rozrušuje licí struktura, hrubé dendrity a vměstky se protahují a 
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drobí, díky čemuž vzniká charakteristická vláknitost. Kování také ovlivňuje velikost zrna a tím 

i mechanické vlastnosti oceli [8, 9]. 

3.3 Tepelné zpracování  

Většina nástrojových ocelí má stejný způsob tepelného zpracování, nejčastěji se liší 

v rozdílných teplotách ohřevu, nebo ochlazování v různých prostředích. Mezi základní tepelné 

zpracování nástrojových ocelí patří žíhání na odstranění pnutí, austenitizace, kalení a 

popouštění. Na obr. č.3 lze vidět schéma tepelného zpracování nástrojových ocelí [2]. 

 

Obrázek 3 – Příklad tepelného zpracování nástrojových ocelí, kde: Liquid – tekutý, Cast – odlitek, Reheating - ohřívání, Hot-
Compression – komprese za tepla, Annealing - žíhání, Furnace cooling – ochlazování v peci, Quenching - kalení, Air cooling – 
ochlazování na vzduchu, Tempering – popouštění [10] 

3.3.1 Žíhání 

 Žíhání je prováděno zejména pro odstranění vnitřních pnutí v materiálu a zajištění 

požadované struktury – velikosti a rovnoměrnosti zrna. Materiál je ohřát na žíhací teplotu, 

následně se provede výdrž na teplotě a pomalé ochlazení na vzduchu nebo v jiném prostředí. 

Na obr. č.4 můžeme vidět rozmezí žíhacích teplot pro uhlíkové nástrojové oceli [1, 2].

 

Obrázek 4 - Rozmezí žíhacích teplot pro uhlíkové nástrojové oceli [12] 
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 Žíhání na odstranění vnitřního pnutí se používá pro odstranění vnitřních pnutí bez 

záměrné změny struktury a bez podstatných změn původních vlastností oceli. Vnitřní pnutí 

vzniká nerovnoměrným chladnutím po svařování, tváření za tepla, ale také po tváření za 

studena. Provádí se při teplotách kolem 600 až 650 °C s výdrží cca 1 hodiny na teplotě a 

pomalým ochlazováním. Nejčastěji se používá po obrábění nástroje nahrubo, nebo jako 

mezioperační žíhání při výrobě přesných a rozměrných nástrojů komplikovaných tvarů, kde se 

požadují minimální změny tvaru po kalení [1, 11]. 

 Žíhání na měkko se provádí za účelem snížení tvrdosti materiálů pro následné obrábění, 

nebo tváření za studena. Dále se provádí za účelem získání vhodných mechanických, 

fyzikálních vlastností a pro získání vhodné struktury pro následující kalení. Toto žíhání probíhá 

při teplotách těsně pod Ac1 (kolem 780 °C), následuje výdrž na teplotě a poté řízené ochlazení 

v peci [2, 11]. 

3.3.2 Kalení 

 Kalením a následným nízkoteplotním, nebo vysokoteplotním popouštěním se získávají 

konečné vlastnosti nástroje. Kalení se provádí na úplně, nebo téměř zhotoveném nástroji, proto 

je jakákoliv změna tvaru nástroje znehodnocení výrobku. 

 Ohřev na kalící teplotu musí postupovat pomalu, zejména u velkých nástrojů. Při 

nerovnoměrném ohřevu může docházet ke pnutí, které přesáhnou mez pevnosti a způsobí tak 

vznik trhlin. Často se proto používá stupňovitý ohřev, při kterém se materiál ohřeje na určitou 

teplotu a poté se zastaví ohřívání do doby, dokud se nevyrovnají povrchové a vnitřní teploty 

materiálu. Doba ohřevu potřebná pro dosažení kalící teploty v celém průřezu nástroje je závislá 

na průřezu nástroje, na výši kalící teploty a použitém prostředí, ve kterém se ohřev provádí. 

Nejrychleji lze materiál ohřát v solných lázních, pomaleji pak v komorových pecích 

s ochrannou atmosférou a nejpomaleji ve vakuových pecích. Kalící teplota se mění s použitím 

legujících prvků.  

 U podeutektoidních uhlíkových ocelí se kalí do vody, někdy se přidává kyselina, nebo 

zásada za účelem zvýšení kalící rychlosti. Teplota vody by neměla být vyšší než 30 °C. Pouze 

předměty malých rozměrů je možno kalit i v oleji.  

Legované oceli se kalí v oleji, při vyšších obsazích legujících prvků je možno ochlazovat 

na vzduchu, nebo ve vakuových pecích s atmosférou N2. U legovaných ocelí je kritická rychlost 

ochlazování snížena posunutím ARA křivek k delším časům. I ta nejnižší rychlost ochlazování 
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musí být nad-kritická, ale neměla by být příliš vysoká, aby zbytečně v nástroji nevznikala 

vnitřní pnutí. Na obr. č.5 můžeme vidět, jak schematicky probíhá kalení [1].  

 

Obrázek 5 - Schématické znázornění kalení nástrojových ocelí: nepřetržité (přímé), lomené, termální, se zmrazením [12]. 

 U nástrojových ocelí je také možnost provádět zmrazování. Zmrazování je prováděno 

hned po kalení. Dochází při něm vždy ke zvýšení vnitřních pnutí kaleného nástroje. Toto pnutí 

se odstraňuje okamžitým popouštěním na teploty cca 150 °C, což ještě nezpůsobuje snížení 

tvrdosti. Zmrazování snižuje množství vzniku zbytkového austenitu u ocelí. Používá se u 

nástrojů, u kterých je požadována vyšší stálost rozměrů a co nejvyšší hodnota tvrdosti (např. 

měrky, kuličková ložiska, kalibry, apod.). Zmrazování se také využívá ke zvýšení řezných 

vlastností (např. u chirurgických nástrojů). Většinou se provádí zmrazování na -80 °C, kterého 

se docílí pomocí směsi lihu a suchého CO2. U vysokolegovaných ocelí se používá zmrazování 

v tekutém N2 o teplotě -192 °C [1]. 

3.3.3 Popouštění 

Je prováděno po kalení a určuje konečné vlastnosti nástroje. Pokud má být zachována 

co nejvyšší tvrdost dosažená po kalení, nesmí popouštěcí teplota překročit 150 °C. Do této 

teploty se tvrdost nemění, ale dochází ke snížení vnitřního pnutí. Při popouštění nad teplotu 150 

°C klesá tvrdost a zvyšuje se houževnatost. V rozmezí teplot 200 až 300 °C klesá rovnoměrně 

tvrdost, ale houževnatost se snižuje. Popouštění na teploty nad 200 °C se projeví na vzhledu 

struktury, kde martenzitické jehlice jsou méně zřetelně ohraničeny a při vyšších popouštěcích 

teplotách jsou patrné jemné karbidy vyloučené z martenzitu. Tato struktura se nazývá sorbit, 

nebo popuštěný martenzit. U ocelí se zvýšeným obsahem karbidotvorných prvků, hlavně W, 



 
 

12 
 

Mo, Cr, a V, nastává při vyšších teplotách, při kterých je umožněna difúze (kolem 400 °C) 

vylučování karbidů. Tyto karbidy jsou jemně rozptýleny a zvyšují tvrdost základní feritické 

matrice a tím i tvrdost nástroje. Takto dosažená tvrdost se nazývá sekundární tvrdost. Změny 

tvrdosti při popouštění můžeme pozorovat na obr. č.6. Obr. č.7 znázorňuje tvrdost nástrojových 

ocelí v závislosti na rostoucí teplotě [11]. 

 

Obrázek 6 - Změna tvrdosti při popouštění nástrojových ocelí s vyšším obsahem karbidotvorných prvků [11] 

 

Obrázek 7 - Tvrdost nástrojových ocelí v závislosti na teplotě: a) Nelegovaná ocel, b) Rychlořezná ocel, c) Slinutý karbid [12] 

3.3.4 Chemickotepelné zpracování nástrojových ocelí 

Podstatou chemickotepelného zpracování je změna chemického složení oceli 

v povrchových vrstvách, která se projeví zvýšením tvrdosti. Hlavním účelem 

chemickotepelného zpracování je zvýšení tvrdosti povrchu, odolnosti proti opotřebení a zvýšení 
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odolnosti vůči únavě.  Jádro součásti má nižší tvrdost a je houževnatější.  

Ke změnám chemického složení povrchové vrstvy dochází při ohřevu materiálu v aktivním 

prostředí, kde se povrch obohacuje uhlíkem (cementování), dusíkem (nitridování), apod. [11]. 

4. Charakteristika experimentálního materiálu  

 Cílem této práce bylo vyhodnocení vlivu stupně prokování na strukturu a mechanické 

vlastnosti nástrojové oceli třídy 19 552 pomocí mikrostrukturní analýzy a statické zkoušky 

tahem.  

Pro experiment byl zvolen výkovek z nástrojové oceli jakosti 19 552, se stupněm 

prokování 5, 10. Pro srovnání byl hodnocen i vzorek oceli v litém stavu. Chemické složení 

výkovku jakosti 19 552 je uvedeno v tab. č.3 

Tabulka 3 - Chemické složení materiálu jakosti 19 552 [hm.%] 

ocel C Mn Si P S Cr Mo V 

19 552 0,37 0,31 0,93 0,019 0,005 4,68 1,17 0,41 

Materiál pro experiment byl vyroben z ingotu o hmotnosti 125 kg. Odlitý ingot byl 

vykován na bucharu při kovacích teplotách v intervalu 1180 – 900 °C. Bylo kováno na více 

kovářských operací, dle potřebného cílového stupně prokování. Vzorky byly značeny, jak je 

uvedeno v tab. č.4.  

Tabulka 4 - Značení zkoušených vzorků nástrojové oceli 

Stav materiálu Označení  

Litý L 

Stupeň překování 5 K5 

Stupeň překování 10 K10 

Všechny tři typy vzorků byly pouze žíhány na měkko – ohřáty na 840 °C, rychlost 

ohřevu byla 50 °C/h, následovala 5h výdrž na teplotě, poté ochlazení v peci do 400 °C a 

dochlazení na vzduchu.  
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5. Metalografický rozbor 

Zkoušený vzorek je nejprve broušen na řadě brusných papírů se zrnitostí od nejhrubšího 

k nejjemnějšímu. Brusný papír se připevní na kotouč metalografické brusky. Při broušení je 

vzorek zlehka přitlačován na brusný papír, abychom zabránili deformaci povrchové vrstvy 

výbrusu. Vzorek je při broušení chlazen vodou. Směr broušení na brusném papíře o jedné 

zrnitosti se nesmí měnit, při přechodu na jemnější brusný papír se vzorek pootočí o 90°. Dále 

je důležité, aby byl povrch výbrusu při přechodu na jemnější brusný papír očištěn, abychom 

odstranili zbytky brusiva z předchozího broušení. Cílem broušení dosažení rovinné plochy 

s minimální drsností.   

Po broušení následuje leštění. Leštění se provádí na kotouči, který je pokryt leštícím 

povlakem – plátno, vlněné sukno, samet, umělý semiš apod. Leštění se provádí za mokra, 

nejčastěji s přídavkem emulze oxidu hlinitého, nebo diamantové pasty vlhčené smáčidlem. Při 

leštění se se vzorkem otáčí a pohybuje v různých směrech. Po skončení leštění se vzorek umyje 

vodou, opláchne lihem a osuší se.  

Broušený a vyleštěný vzorek je dále leptán, což vyvolá zviditelnění struktury materiálu. 

Leptání je prováděno tak, že se ponoří vyleštěný povrch do leptacího roztoku. Leptání je 

ukončeno, když leštěný povrch vzorku zmatní. Po skončení leptání je vzorek opláchnut 

destilovanou vodou, lihem a je osušen proudem horkého vzduchu [13]. 

6. Hodnocení mechanických vlastností 

Mechanické vlastnosti hodnotí chování materiálu za působení vnějších mechanických 

sil. Mezi základní mechanické vlastnosti patří pevnost, pružnost, plasticita houževnatost, 

tvrdost, odolnost proti únavě, a další. Základními zkouškami pro hodnocení mechanických 

vlastností jsou: zkouška tahem, zkouška rázem v ohybu podle Charpyho, únavové zkoušky 

(např. zkouška ohybu za rotace), zkoušky tvrdosti (podle Brinella, Rockwella, Vickerse), 

zkoušky tečení apod. V této práci byla použita zkouška tvrdosti podle Vickerse a tahová 

zkouška [14].  
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6.1. Zkouška tvrdosti podle Vickerse 

Podstatou této zkoušky tvrdosti je vtlačování diamantového indentoru ve tvaru 

pravidelného čtyřbokého jehlanu s vrcholovým úhlem 136° do povrchu tělesa. Indentor je do 

materiálu vtlačován rovnoměrnou silou. Zatížení pro zkoušku se volí v rozmezí 10 až 1000 N 

po dobu 10 až 15 s. Velikosti zátěžové síly závisí na tloušťce vzorku. Tvrdost podle Vickerse 

se značí HV a určuje se výpočtem jako poměr zkušebního zatížení a povrchu vtisku. Další 

možností je změření úhlopříček vtisku u1 a u2, ze kterých je určena střední hodnota a tvrdost je 

následně určena pomocí tabulek. Výhodou této metody měření tvrdosti je, že vtisky jsou velmi 

malé a plytké, takže lze měřit tvrdost bez porušení povrchu hotových výrobků. Dále je možno 

touto metodou měřit tenké povrchové vrstvy (cementované, nitridované, apod.) [15]. Schéma 

zkoušky podle Vickerse je vyobrazeno na obr. č.8 

 

Obrázek 8 - Měření tvrdosti podle Vickerse [15]. 

Vzorce pro výpočet tvrdosti [15] 

𝐻𝑉 =
𝐹

𝐴
= 0,189 ∙

𝐹

𝑢2
 (rov. 1)  

𝑢 =
𝑢1+𝑢2

2
 (rov. 2)  

Kde: F je síla [N], u je délka úhlopříčky [mm], A je plocha vtisku [mm2] 
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Při této zkoušce mohou vznikat vtisky deformované (obr. č.9). U nezpevněných materiálů 

mohou být strany vtisku vyduté, naopak u zpevněných materiálů vypouklé.  

 

Obrázek 9 - Deformace okrajů vtisku při Vickersově metodě [16] 

a) Pro nezpevněný materiál 

b) Pro zpevněný materiál 

6.2 Tahová zkouška 

Tato zkouška je nejčastější mechanickou zkouškou kovových materiálů. Je prováděna 

na trhacích strojích tak, že zkušební materiál je zatěžován tahovým napětím až do doby, kdy 

dojde k přetržení. Pomocí této zkoušky lze u materiálu stanovit: mez kluzu, mez pevnosti v tahu, 

tažnost a kontrakci. Na obr. č.10 je znázorněné schéma trhacího stroje a na obr. č.11 je 

znázorněno schéma zkušební tyče. [17, 18]. 

Mez kluzu (Rp) je napětí, při jehož překročení vzniká v materiálu plastická deformace viz. rov.3. 

𝑅𝑝 =
𝐹𝑝

𝑆0
 [MPa] (rov. 3) [19] 

Kde: Fp je síla na mezi kluzu [N], S0 je počáteční průřez vzorku [mm] 

Mez pevnosti v tahu (Rm) odpovídá největšímu zatížení, při kterém nedochází k porušení 

zkoušené tyče, viz. rov. 4. 

𝑅𝑚 =
𝐹𝑚

𝑆0
 [MPa] (rov. 4) [19] 

Kde: Fm je síla na mezi pevnosti [N],  

Tažnost (A) je podélná trvalá deformace, viz. rov. 5. 

𝐴 =
𝐿𝑢−𝐿0

𝐿0
∙ 100 [%] (rov. 5) [19] 

Kde: L0 je počáteční měřená délka tyče [mm], Lu je měřená délka tyče po přetržení [mm] 
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Kontrakce (Z): je největší trvalé zúžení průměru, měřené po přetržení v místě lomu [%], viz. 

rov. 6. 

𝑍 =
𝑆0−𝑆𝑢

𝑆0
∙ 100 [%] (rov. 6) [19] 

Kde: S0 je počáteční průřez vzorku [mm2], Su je plocha průřezu v místě lomu [mm2] 

 

Obrázek 10 - Schéma trhacího stroje[17] 

 

Obrázek 11 - Zkušební tyč před a po zkoušce[17] 

 d0 je počáteční průměr zkušební tyče 

 S0 je počáteční průřez zkušební tyče 

 L0 je počáteční délka tyče  

 Lc je zkoušená délka tyče 

 Lt je celková délka zkušebního tělesa 

 Su je minimální průřezová plocha po lomu 

 Lu je konečná měřená délka po lomu 
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7. Dosažené výsledky  

7.1 Mikrostrukturní analýza 

Hodnocení struktury bylo provedeno po naleptání vzorků 4% kyselinou dusičnou, 

případně leptadlem Vilella-Bain.  

Mikrostruktura vzorků K5 a K10 byla v oblastech mezi osami dendritů tvořená feritem, 

zvýšeným množstvím globulárních karbidů a v určitém množství lamelárním perlitem. 

Mikrostruktura základní matrice byla tvořena čistě feritickou strukturou s jemnými 

precipitáty. Hranice feritických zrn byly lemovány hrubými karbidickými částicemi. 

Snímky mikrostruktury jsou vyobrazeny na obr. 12 až 18. 

 

Obrázek 12 - Struktura vzorku K5 (zv. 100x) 
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Obrázek 13 - Vzorek K5 - detail struktury (zv. 500x) 

 

Obrázek 14 - Struktura vzorku K10 (zv. 100x) 
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Obrázek 15 - Vzorek K10 - detail struktury (zv. 500x) 

 

Obrázek 16 - Struktura vzorku L - v litém stavu (zv. 100x) 
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Obrázek 17 - Struktura vzorku L - v litém stavu (zv. 100x) 

 

 

Obrázek 18 - Detail struktury vzorku v litém stavu - L (zv. 500x) 
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Velikost původního austenitického zrna u tvářených vzorků byla stanovena dle normy 

ASTM E112-88. U materiálu se stupněm prokování 5 bylo G 6 až 7. U materiálu se stupněm 

prokování 10 bylo G 9.  

U tvářených vzorků byla změřena tvrdost podle Vickerse. U vzorku se stupněm 

prokování 5 byla stanovena průměrná tvrdost na 215 HV30. u vzorku se stupněm prokování 10 

byla průměrná tvrdost 203 HV30.  

7.2 Stanovení mechanických vlastností 

Pro stanovení mechanických vlastností byla provedena standardní zkouška tahem. 

Zkušební tyče byly kruhového průřezu o průměru 6 mm a měřené délce 30 mm. Zkouška byla 

provedena na zkušebním zařízení MTS 100 kN v režimu konstantního pohybu příčníku 

rychlostí 1 mm při laboratorní teplotě a 0,3 mm zkoušky za zvýšených teplot. Zkušební tyče 

byly opatřeny snímačem deformace s bází 25 mm. Zkoušky tahem byly prováděny v rozmezí 

teplot 20 až 800 °C. Při každé zkušební teplotě byly přetrženy dvě zkušební tyče z každé 

skupiny sledovaných materiálu. V průběhu každé zkoušky byla zaznamenávána závislost síly 

na deformaci. Po ukončení každé zkoušky byly vyhodnoceny mez kluzu, mez pevnosti modul 

úměrnosti, tažnost a kontrakce. Získané hodnoty jsou v závislosti na zkušební teplotě pro každý 

stav materiálu zobrazeny na obr. 19 až 26. 

 

Obrázek 19 - Teplotní závislost mechanických vlastností oceli 19 552 - litý stav 
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Obrázek 20 - Teplotní závislost mechanických vlastností oceli 19 552 - stupeň překování 5 

 

Obrázek 21 - Teplotní závislost mechanických vlastností oceli 19 552 - stupeň překování 10 
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Obrázek 22 - Porovnání závislostí meze kluzu pro litý stav a tvářený stav K5 a K10 

 

Obrázek 23 - Porovnání teplotní závislosti meze pevnosti pro litý stav a tvářený K5 a K10 
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Obrázek 24 - Porovnání teplotní závislosti tažnosti pro litý stav a tvářený K5 a K10 

 

Obrázek 25 - Porovnání teplotní závislosti kontrakce pro litý stav a tvářený K5 a K10 
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Obrázek 26 - Porovnání teplotní závislosti modulu pružnosti pro litý stav a tvářený K5 a K10 

Z výše uvedených výsledků zkoušek tahem můžeme usoudit, že všechny sledované 

mechanické vlastnosti se významně neliší. Lze konstatovat, že tvářecí operace neměly zásadní 

vliv na pevnostní a plastické vlastnosti materiálu. Struktura tvářených vzorků se lišila pouze 

velikostí původního austenitického zrna.  
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8. Závěr 

V teoretické části této práce byly nástrojové oceli rozděleny do tříd podle jejich použití 

a bylo popsáno jejich chemické složení a možné způsoby využití jednotlivých typů ocelí. Byly 

zde také popsány karbidy, vyskytující se v nástrojových ocelích a jejich základní vlastnosti. 

Dále zde bylo prezentováno základní tepelné zpracování, které se provádí při výrobě 

nástrojových ocelí – žíhání, kalení a popouštění.  

 V praktické části byly sledovány strukturní a mechanické vlastnosti výkovků 

z nástrojové oceli jakosti 19 552 se stupněm prokování K5, K10 a v litém stavu. Pro stanovení 

strukturních vlastností materiálu byl proveden klasický metalografický rozbor, ve kterém byla 

zjištěna mikrostruktura oceli. U ocelí se stupněm prokování K5 a K10 byla struktura mezi osami 

dendritů tvořená feritem, globulárními karbidy a v určitém množství lamelárním perlitem. 

Mikrostruktura základní matrice byla tvořena feritickou strukturou s jemnými precipitáty. 

Hranice feritických zrn byly lemovány hrubými karbidickými částicemi. Velikost původního 

austenitického zrna byla u materiálu se stupněm prokování 5 G 6 až 7, u materiálu se stupněm 

prokování 10 odpovídala G 9. 

 Pro stanovení mechanických vlastností byla provedena zkouška tvrdosti podle Vickerse 

a zkouška tahem. U vzorků se stupněm prokování K5 byla stanovena průměrná tvrdost na 215 

HV30 a u vzorku se stupněm prokování K10 byla průměrná tvrdost 203 HV30. Zkouška tahem 

byla prováděna v rozmezí teplot 20 až 800 °C. U tahových zkoušek byla vyhodnocována mez 

kluzu, mez pevnosti v tahu, modul pružnosti, tažnost a kontrakce. Naměřené hodnoty 

mechanických vlastností byly graficky porovnány. Ze zjištěných výsledků můžeme usoudit, že 

všechny sledované mechanické vlastnosti se výrazně neliší. Je tedy možno konstatovat, že 

v daném případě neměly tvářecí operace zásadní vliv na pevnostní a plastické vlastnosti 

studované oceli 19 552. Rovněž struktura tvářených vzorků se lišila pouze velikostí původního 

austenitického zrna a současně odpovídala zrnu stupni překování daného vzorku.  
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