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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou mikrostruktury defektního kovaného bloku 

z nástrojově oceli 40CrMnNiMo 8-6-4 vyrobeného konvenční technologií, který byl dodán 

ve zušlechtěném stavu a nevykazoval, při standartní kontrole ultrazvukovou metodou, 

známky vnitřního poškození. Při řezání došlo k odlomení části bloku. Pro určení příčin této 

vady byl odlomený segment podroben metalografickému a fraktografickému rozboru, 

kde byly odhaleny oblasti nehomogenit materiálu vedoucí ke křehkému porušení zkoumaného 

výkovku. Doplňující mikroanalytický rozbor byl proveden na vzorcích odebraných z řezné 

plochy bloku. Tato analýza prokázala, že vznik heterogenních oblastí v objemu materiálu 

je zapříčiněn lokálními změnami chemického složeni. V těchto oblastech docházelo 

k obohacení legujícími prvky, zejména chromem a manganem.  

 

Klíčová slova: nástrojová ocel, kovaný blok, segregace, metalografická analýza, 

fraktografický rozbor, liniová analýza. 

 

Abstract 

 

This diploma thesis deals with microstructure analysis of defective forged block 

made of 40CrMnNiMo 8-6-4 tool steel made by conventional technology. It was 

delivered in a refined state and showed no signs of internal damage with standard 

ultrasound control. Part of the block was broken during cutting. To determine the causes 

of this defect, the broken segment was subjected to metallographic and fractographic 

analysis. There were revealed areas of material inhomogeneities leading to a fragile 

breach of the forged piece. Supplementary microanalytical analysis was performed on 

samples taken from the block cutting surface. This analysis showed that the formation of 

heterogeneous regions in the volume of the material is due to local changes in the 

chemical composition. These areas were enriched with alloying elements, especially 

chromium and manganese. 

 

Keywords: tool steel, forged block, segregation, metallographic analysis, 

fractographic analysis, line analysis. 
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1. Úvod 

Na konečné vlastnosti nástrojových ocelí má vliv jejich chemické složení a parametry 

tepelného zpracování, které jsou voleny tak, aby zaručovaly vytvrzenou a temperovanou 

martenzitickou matrici s rovnoměrně rozloženými karbidy. Za těchto podmínek má matrice 

optimální poměr tvrdosti a houževnatosti. Primární karbidy příznivě ovlivňují odolnost proti 

abrazivnímu opotřebení a sekundární (pokud jsou obsaženy v matrici) zvyšují odpor proti 

plastické deformaci. Proto jsou nástrojové oceli legovány karbidotvornými prvky např. 

vanadem, wolframem, molybdenem a chromem, které tvoří tvrdší a tepelně stabilnější 

karbidy, než cementit. Některé druhy ocelí obsahují kobalt, který nevytváří karbidy, 

ale zvyšuje teplotu martenzitické transformace a tím podporuje větší rozpustnost legujících 

prvků. 

V teoretické části této práce je popsán vliv jednotlivých přísadových prvků 

na vlastnosti matrice, jakož i podmínky vzniku stabilnějších karbidů. Dále je zde věnována 

pozornost tepelnému zpracování a samotné výrobě nástrojových ocelí.  

Experimentální část přináší rozbor defektního kovaného bloku z nástrojové oceli, 

kde pomocí metalografické analýzy jsou detekovány oblasti nehomogenit v objemu materiálu, 

doplněné o fraktografický rozbor odlomené části bloku. Mikroanalytickým rozborem je zde 

prokázáno, že oblasti nehomogenit jsou zapříčiněny segregací legujících prvků. Tyto 

segregace pocházející pravděpodobně z nedostatečného ochlazování ingotu v průběhu 

konvenčního zpracování nebylo možné již dalším tepelným zpracováním odstranit. 
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2. Charakteristika nástrojových ocelí 

Mezi materiály používanými na výrobu nástrojů zaujímají nástrojové oceli stále 

nejdůležitější oblast. Poměrně široká databáze ocelí s prostudovanými vlastnostmi umožňuje 

výběr vhodného složení materiálu pro daný účel použití. V posledním období dovolil pokrok 

v technologii výroby oceli zefektivnění užitných vlastností jednotlivých druhů materiálů, 

z důvodu zvýšení jejich čistoty, homogenity a snížení rozptylu vlastností. Nové technologie 

výroby nástrojů, jako je např. povrchové povlakování (PVD, CVD), vícestupňové tepelné 

zpracování, které nadále zlepšují užitné vlastnosti a výkonnost nástrojů. 

Požadavky kladené na nástrojové oceli jsou vysoké a často protichůdné. Mezi základní 

požadavky na vlastnosti nástrojových ocelí řadíme především tvrdost, houževnatost, 

plasticitu, kalitelnost a prokalitelnost, odolnost proti tepelné únavě nebo rozměrovou stálost 

při teplotních změnách.  

Podle obsahu chemických prvků rozdělujeme nástrojové oceli na uhlíkové, středně 

legované, vysoce legované a oceli rychlořezné s vyšším obsahem uhlíku (samokalitelné). Dále 

je můžeme dělit dle druhu kalícího média a způsobu použití. Tyto oceli jsou určeny pro 

výrobu nástrojů k zpracování (tváření a obrábění) jiných kovových i nekovových materiálů. 

Pro tváření jsou vyráběny z nástrojových ocelí formy pro výrobu plastů, zápustky 

pro zápustkové kování, dále matrice pro protlačování, razníky a další. Příkladem nástrojů 

na obrábění mohou být pily, pilníky, vrtáky frézy soustružnické nože atd. [1]. 
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2.1. Rozdělení nástrojových ocelí 

S ohledem na široký rozsah využití nástrojových ocelí a pro dokonalejší přehled jejich 

specifických vlastností je můžeme dělit podle různých kritérií. 

Dělení nástrojových ocelí dle kalícího média na: 

 oceli kalitelné do vody, 

 oceli kalitelné do oleje, 

 oceli kalitelné na vzduchu. 

Dalším kritériem je rozdělení ocelí podle použití, které je uvedeno v dnes již neplatné 

normě ČSN 420075 na: 

 oceli pro řezné nástroje (NA), 

 oceli na nástroje pro stříhání (NB), 

 oceli na nástroje pro tváření (NCS – za studena, NCT – za tepla), 

 oceli na formy (ND), 

 oceli na nástroje pro drcení a mletí (NE), 

 oceli na ruční nástroje a nářadí (NF), 

 oceli na měřidla (NG), 

 oceli na upínací nářadí (NH). 

Podle chemického složení dělíme nástrojové oceli dle normy ČSN EN – 10027 – 1 na: 

 nelegované nástrojové oceli 

- s nízkým obsahem uhlíku (0,3 – 0,6 hm % C) 

- se středním obsahem uhlíku (0,5 – 1,1 hm. % C) 

- s vysokým obsahem uhlíku (1.0 – 1.5 hm % C) 

 legované nástrojové oceli 

- nízkolegované (obsah legovacích prvků do 5 hm. %) 

- střednělegované (obsah legovacích prvků 5 – 10 hm. %) 

- vysokolegované (obsah legujících prvků nad 10 hm. %) 
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 rychlořezné oceli 

- oceli pro běžné použití 

- výkonné oceli 

- vysoce výkonné oceli (legované kobaltem) [2]. 

Nelegované nástrojové oceli – se nejčastěji používají na ruční nástroje pracující 

v nepříliš náročných podmínkách a při nízkých teplotách dosahujících maximálně 250 °C. 

Jsou vhodné pro svou nižší prokalitelnost a tím vyšší houževnatost nástroje. Pro řezné 

nástroje se volí oceli s větším obsahem uhlíku kolem 0,7 – 1,4 hm. %, pro nástroje ke stříhání 

oceli se obsah uhlíku pohybuje mezi 0,5 – 1,2 hm. %. Pilníky se vyrábí především 

z nelegované uhlíkové oceli a jen v některých případech se používá nízkolegovaná ocel. 

Obsah uhlíku je obvykle nižší u nástrojů určených na obrábění dřeva než u nástrojů 

na obrábění kovů. U nástrojů pracujících rázem, kde je zapotřebí vysoké tvrdosti, ale zároveň 

dostatečně houževnaté se volí obsahy uhlíku do 1 hm. %.  

Protože se menší obsah legovacích prvků může vyskytovat i u nelegovaných ocelí, 

byla pro tyto ocele stanovena horní mez jednotlivých obsahů prvku. Překročí-li obsahy prvků 

uvedených v tab. 1 stanovenou hranici považuje se ocel za legovanou [3].  

 

Tab. 1 Maximální přípustné množství prvků [2]. 

Prvek Mn Si Cr W Mo V Ni Co Al Ti 

Maximální 

obsahy v hm. % 
0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,1 

 

Legované nástrojové oceli – jsou slitinové oceli pro více namáhané nástroje, 

za zvýšených teplot, které mohou být legované vanadem, chromem, wolframem, 

molybdenem, manganem, křemíkem a niklem. Jedná se o prvky karbidotvorné, zejména 

chrom, vanad a wolfram, a také o prvky zlepšující prokalitelnost. Legované nástrojové oceli 

obsahují buď jeden, nebo více z uvedených legujících přísad v měnící se koncentraci, které 

různě zlepšují jejich požadované vlastnosti. Přísada karbidotvorných prvků zvyšuje 

trvanlivost ostří řezných nástrojů pro obrábění kovů.  

Měřící nástroje nesmí při zušlechťování a během provozu měnit své rozměry, proto se 

provádí jejich stabilizace buď popouštěním (nízkolegované oceli), nebo chlazením v proudu 

vzduchu (vysoce legované oceli). Volí se také oceli dobře obrobitelné a leštitelné, odolávající 

stárnutí. V některých případech se provádí úprava povrchu měřidla chromováním. 
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Nože pro stříhání hrubých plechů, které jsou namáhány na tlak a ohyb, musí být 

odolné proti opotřebení, a proto se nejčastěji legují chromem, niklem, vanadem, manganem. 

Zároveň se však u nich vyžaduje houževnatost. Obsahy uhlíku se v těchto ocelích pohybují do  

7 hm. %. Na nástroje namáhané střídavě rázem (pneumatické nářadí) se volí méně 

prokalitelné oceli mající nižší obsah uhlíku legované hlavně křemíkem a chromem, pro velké 

namáhání ještě wolframem. 

Pro nástroje určené k protahování a ražení, které jsou méně namáhány na ohyb a mají 

menší nároky na opotřebení, se volí oceli méně prokalitelné s vysokým obsahem uhlíku, 

legované chromem a vanadem. Vedle tvrdosti se požaduje i značná houževnatost a odolnost 

proti popouštění. 

Nástroje, které pracují za tepla, musí mít dostatečnou pevnost a tvrdost v intervalu 

pracovních teplot. Časté výkyvy teplot se nesmějí nepříznivě projevit na změnách jejích 

rozměrů a vlastností. Pro značně tepelně namáhané zápustky se používají tvrdé a houževnaté 

oceli s obsahy uhlíku v rozmezí 0,3 – 0,5 hm. %, legované chromem, vanadem, wolframem, 

molybdenem, případně i křemíkem nebo niklem. Vysoce tepelně namáhané součástky se 

vyrábějí ze zušlechtěných ocelí obsahujících až 10 hm. % wolframu, které jsou velmi odolné 

proti popouštění. 

U ocelí na formy pro tlakové lití se obsah uhlíku pohybuje pod 5 hm. %. Vysoký 

obsah wolframu a přísada chromu a vanadu zaručují dobrou odolnost vůči popouštění [2, 3].  

Rychlořezné oceli – jsou určeny pro obrábění vysokými rychlostmi, při kterých se 

nástroj intenzivně ohřívá. Tyto oceli mají nejvyšší odolnost proti popouštění. Hlavními 

legujícími přísadami jsou wolfram, chrom, vanad a v některých případech i kobalt. Wolfram 

zvyšuje řezivost nástroje, chrom zvyšuje prokalitelnost, vanad příznivě ovlivňuje odolnost 

proti opotřebení a popouštění. Pro vytvoření optimálního množství karbidů podporujících 

dostatečnou tvrdost oceli se volí obsahy uhlíku v rozmezí 0,7 – 1,3 hm. %. Přísada kobaltu 

zabraňuje přehřátí oceli při ohřevu na vysokou kalící teplotu a umožňuje tak lepší rozpouštění 

karbidů. Z rychlořezné oceli se vyrábějí nástroje určené pro značné namáhání, jako jsou 

soustružnické a hoblovací nože, frézy, pilové kotouče, závitníky atd. [3]  
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2.2. Vlastnosti nástrojových ocelí 

Vlastnosti nástrojových ocelí lze chápat jako souhrn materiálových charakteristik, 

které umožňují bezproblémové zpracování oceli na nástroj a mají vliv na jeho optimální 

funkci. Materiálová charakteristika se vždy váže ke konkrétní technologii výroby nástrojů 

a daným podmínkám, kterým je nástroj během provozu vystaven. Změnou pracovních 

podmínek, nebo odlišnou technologií výroby se může původně kvalitní ocel stát pro nové 

podmínky zcela nevyhovující. 

 Velký vliv na vlastnosti oceli mají chemické složení, struktura a zbytkové pnutí. Ocel 

o stejném chemickém složení daném normou se může výrazně lišit strukturou i zbytkovým 

pnutím v závislosti na druhu použité technologie hutní výroby nebo způsobu konečného 

tepelného zpracování.  

Mezi základní materiálové charakteristiky požadované u nástrojových ocelí řadíme 

pevnost, tvrdost, houževnatost, zakalitelnost, prokalitelnost, odolnost proti popouštění, 

rozměrovou stálost, odolnost proti opotřebení atd. [4]  

Pevnost - je schopnost materiálu odolávat mechanickým silám, které se snaží porušit 

celistvost materiálu. U nástrojových ocelí závisí pevnost na základní matrici, kterou obvykle 

tvoří martenzit, vyloučené karbidy a malé množství zbytkového austenitu. 

Tvrdost – odolnost povrchových oblastí materiálu proti místnímu porušení cizím 

tělesem. Tvrdost u nástrojových ocelí závisí na obsahu uhlíku a způsobu tepelného 

zpracování. S vyššími obsahy uhlíku roste odolnost proti opotřebení. Vysoká tvrdost se 

vyžaduje převážně u nástrojů určených pro obrábění, kdežto nástroje pro tváření jsou obvykle 

vystaveny účinkům mechanických rázů a vyžadují nižší tvrdost. 

Houževnatost - je vlastnost materiálu odolávat vnějšímu napětí aniž by došlo k tvorbě 

a šíření trhlin. Je ovlivněna chemickým složením, tepelným zpracováním, výslednou strukturou 

a její stejnoměrností, velikostí zrna a obsahem nečistot (vměstků a nežádoucích prvků). Z hlediska 

houževnatosti je nežádoucí hrubozrnná struktura s výrazným karbidickým řádkováním, 

zapříčiněným nerovnoměrným rozložením a shlukováním karbidů, což má za následek anizotropii 

mechanických vlastností nástroje. Toto řádkování lze z velké části odstranit vhodným tepelným 

zpracováním nebo protvářením nástroje [5]. 
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Zakalitelnost - je definice schopnosti oceli získat kalením maximální možnou tvrdost 

a pevnost martenzitické matrice. Patří mezi jednu ze základních charakteristik nástrojových 

ocelí, protože ovlivňuje odolnost proti opotřebení a řezivost nástrojů. Tvrdost zakalené oceli 

závisí hlavně na obsahu uhlíku, tato závislost je uvedena v diagramu na obr. 1. 

 

Obr. 1 Vliv obsahu uhlíku na tvrdost zakalené oceli [6]. 

 

 

Legenda: 

 

A - maximální teoretická 

tvrdost martenzitu. 

 

B - reálně dosažitelná tvrdost 

oceli (křivka zakalitelnosti). 

 

C - tvrdost oceli s 50% podílem 

martenzitu ve struktuře. 

 

D - tvrdost lamelárního perlitu. 

 

Prokalitelnost - je schopnost oceli získat po zakalení tvrdost odpovídající její 

zakalitelnosti v určité hloubce pod povrchem kaleného předmětu. Kritériem prokalitelnosti je 

struktura s 50% podílem martenzitu ve středu průřezu. Je závislá na chemickém složení, 

rychlosti ochlazování a velikosti původního austenitického zrna. U nástrojových ocelí je 

obvyklým požadavkem prokalení celého průřezu. Má-li být vyšší tvrdost pouze na povrchu 

a jádro zůstat houževnaté, je vhodnější používat oceli nelegované nebo určené k cementaci 

[6]. 

Rozměrová stálost - je důležitým faktorem u měřidel a tvarových nástrojů pro přesné 

obrábění. Rozměrové i tvarové změny jsou způsobeny tepelným a strukturním pnutím, 

ke kterým dochází při změnách teplot a v důsledku transformace zbytkového austenitu 

na martenzit. Pro omezení rozměrových změn a tvarových deformací se provádí pozvolnější 

ohřev nástrojů na kalící teploty s kalením do mírnějšího prostředí (vzduch, teplá lázeň) nebo 

ochlazováním v přípravku zatíženým lisem. 
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Odolnost proti popouštění - je schopnost materiálu zachovat si tvrdost a dobré 

mechanické vlastnosti po delší dobu za zvýšených teplot. Tato vlastnost je důležitá především 

u ocelí pro výrobu řezných nástrojů, forem pro tlakové lití, nástrojů pro lisování za tepla apod. 

Pro tyto aplikace se používají nástrojové oceli, které obsahují kobalt a karbidotvorné přísady, 

jako jsou například chrom, molybden, wolfram a vanad. Dosahují-li tyto prvky vyššího 

množství, dochází v nástrojové oceli k sekundární tvrdosti. K tomuto efektu dochází 

vylučováním velmi jemných částic karbidů těchto přísad za velmi vysokých teplot  

(u rychlořezných ocelí). Proto nástroje určené pro práci za tepla obsahují malé množství 

uhlíku a vyšší množství legujících prvků, aby byly dostatečně houževnaté a zároveň 

vykazovaly vysokou odolnost proti opotřebení i tepelné únavě. 

Odolnost proti opotřebení - ovlivňuje životnost a funkci nástroje z nástrojové oceli. Je 

závislá na struktuře, tvrdosti, kvalitě povrchu a pracovním podmínkám nástroje. K opotřebení 

dochází buď abrazí, nebo adhezí. U abrazivního opotřebení dochází k vybrušování funkční 

části nástroje vlivem tvrdých mikročástic obráběného materiálu i mikročástic uvolněných 

z nástroje. U adhezního opotřebení vzniká okamžité a následné porušování mikrosvarových 

spojů na stýkajících se vrcholcích nerovností čela nástroje a třísky. Pro zlepšení odolnosti 

proti opotřebení se provádí úpravy povrchů např.: nitridace, tvrdé chromování, PVD, CVD, 

plazmové nanášení, atd. 

Obrusitelnost - je technologická vlastnost nástrojových ocelí, která charakterizuje 

náročnost dokončovací úpravy funkčních povrchů nástroje broušením. Při této operaci 

dochází k odstraňování deformací a povrchové (oduhličené, zoxidované) vrstvy vzniklé 

během tepelného zpracování. V průběhu broušení je zapotřebí zabránit většímu zvýšení 

teploty v povrchové vrstvě, aby nedocházelo k lokální transformaci matrice na austenit, a tím 

ke snížení její tvrdosti a odolnosti proti opotřebení. Obrusitelnost se zhoršuje zároveň 

s narůstajícím obsahem karbidů v matrici, které jsou tvrdé a zvyšují teplotu broušení. Proto se 

volí malé úběry a dostatečné chlazení, aby nedocházelo k vyhřátí nebo popraskání povrchu 

nástroje. 

Odolnost proti korozi - u legovaných ocelí je zaručena vyššími obsahy chromu 

(nad 12 hm. %), který vytváří na povrchu ochrannou vrstvu oxidu chromitého a zabraňuje tak 

korozi nástroje. U nelegovaných a nízkolegovaných ocelí lze korozní odolnost zvýšit 

vhodnými povrchovými úpravami [5]. 
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2.3. Struktura nástrojových ocelí 

Převážná část nástrojových ocelí je po zakalení popouštěna za nízkých teplot. 

Popouštění za vyšších teplot se provádí u ocelí, kde je požadavek na větší houževnatost, nebo 

u ocelí pro práci za tepla a u ocelí sekundárně vytvrzených (vysokolegované chromové 

ledeburické, rychlořezné apod.). Matrici po zakalení tvoří martenzit nebo směs martenzitu 

a bainitu, nerozpuštěné karbidy a zbytkový austenit. Martenzitické jehlice musí být jemné, 

protože hrubozrnná struktura snižuje mechanické vlastnosti. 

2.3.1. Zbytkový austenit 

V ocelích s vyšším obsahem uhlíku zůstane v matrici po zakalení určité procento 

netransformovaného austenitu. U nadeutektoidních ocelí se v základní matrici vyskytují také 

nadeutektoidní karbidy, u ledeburických oceli to jsou karbidy eutektické. Množství 

zbytkového austenitu je závislé na obsahu uhlíku a legovacích prvků rozpuštěných v austenitu 

během výdrže na kalící teplotě. Vliv uhlíku na teploty martenzitické transformace je patrný 

z diagramu na obr. 2. 

 

Obr 2 Závislost uhlíku na teplotě začátku a konce martenzitické transformace [1]. 
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Zvyšování obsahu uhlíku rozpuštěného v austenitu snižuje teploty počátku 

martenzitické přeměny MS a konce přeměny Mf. Pokud je obsah uhlíku větší než 0,6 hm. % 

leží teplota Mf pod bodem mrazu a transformace austenitu neproběhne až do konce, 

následkem toho zůstávají v zakalené matrici ostrůvky zbytkového austenitu. Prvky jako 

mangan, kobalt a nikl rovněž snižují teploty transformace. 

Zbytkový austenit může v některých případech příznivě ovlivňovat tvárnost 

a houževnatost ocelí, zvláště vytváří-li obálky jehlic martenzitu. Přítomnost zbytkového 

austenitu je u většiny nástrojů nežádoucí, protože se jedná o měkkou fázi snižující výslednou 

tvrdost. Již při jeho obsahu 6 – 8 % klesá tvrdost matrice o cca. 0,5 HRC, při 10 – 18 % o 1 až 

2 HRC. Každé procento zbytkového austenitu má vliv na snížení meze kluzu o 20 až 30 MPa.  

Snížení podílu zbytkového austenitu se provádí zmrazováním, obvykle v lázni 

o teplotě -60 až -80 °C, při kterém lze odstranit až 90 % této fáze. Zmrazování se provádí 

ihned po zakalení, protože s rostoucí prodlevou se zvyšuje stabilita zbytkového austenitu. Po 

zmrazení se provádí ohřev pro snížení pnutí v rozmezí teplot 100 – 150 °C [2]. 

2.3.2. Karbidické fáze  

Karbidy vyskytující se v matrici nástrojových ocelí jsou tvrdé fáze, proto jejich vznik 

silně modifikuje mechanické vlastnosti daných ocelí. Mohou být ve struktuře přítomny jako 

primární, vzniklé již při tuhnutí taveniny, nebo jako sekundární, které se v průběhu austenitizace 

nerozpustily nebo jako precipitačně vytvořené částice v průběhu popouštěcích kroků tepelného 

zpracování. Zvyšují odolnost proti opotřebení, tvrdost, ale také vlastnosti za zvýšených teplot. 

Mají celou řadu typů stechiometrického složení, např. M3C, M2C, M7C3, M23C6, M6C, M4C3 

a MC. Jejich vznik je závislý zejména na chemickém složení a parametrech tepelného 

zpracování. Přednostně se tvoří karbidy prvků s největší afinitou k uhlíku. 

Z termodynamického hlediska lze karbidy v ocelích rozdělit na karbidy méně stabilní, které se 

poměrně snadno rozpouští (Fe, Mn, Cr)3C a karbidy s vyšší termodynamickou stabilitou, 

zde řadíme karbidy titanu, wolframu, vanadu.  

Stabilní karbidy mají jednoduchou krystalovou strukturu a jsou tvrdší než karbidy 

méně stabilní. Jejich rozpouštění je při tepelném zpracování velmi pomalé, dochází k němu 

za vysokých teplot (až 1200 °C), což má za následek zvyšování teplot austenitizace 

před kalením [7]. 
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V tab. 2 je stručný přehled karbidů tvořících se ve struktuře nástrojové oceli 

s orientačními hodnotami jejich tvrdosti provedené vrypovou zkouškou dle Vickerse [8]. 

 

Tab. 2 Orientační tvrdost karbidů [8].  

Karbidy Tvrdost [HV 0,1] Prvky Poznámka 

M3C cca. 950 Fe, Mn,Cr Karbid cementického typu, relativně měkký. 

M23C6 1000 – 1100 Cr 

Při ohřevu na kalící teplotu se zcela rozpustí, 

chrom přechází do tuhého roztoku a zvyšuje 

prokalitelnost oceli. 

M6C 1200 – 1300 
W, V, Mo, 

Fe, Cr 

Při ohřevu na kalící teplotu se z části rozpustí 

v austenitu, z části zůstává zachován a 

omezuje růst zrna austenitu. 

M7C3 1600 – 1800 Cr, Fe, W  

M2C 1700 – 1900 W, Mo 
Precipitují ve struktuře při popouštění za 

teplot 500 – 600 °C. 

MC 

(M4C3) 
2200 - 3000 Ti, V 

Jemné velmi tvrdé karbidy, které se při 

austenizaci jen zčásti rozpustí a zabraňují 

zhrubnutí austenitického zrna. Dále precipitují 

při popouštění za teplot 500 – 600 °C. 

 

2.4. Vliv legujících prvků na vlastnosti nástrojových ocelí 

Uhlík – jeho obsahy se pohybují v rozmezí 0,35 – 2 hm %. Spodní hranice je dána 

množstvím legujících prvků, tak aby nezůstal v matrici po zakalení δ – ferit, který snižuje 

řezivost u rychlořezných ocelí. Vysoké obsahy uhlíku podporují tvorbu poměrně měkkých 

karbidů M3C, tyto se při austenizaci zcela rozpouští a zvyšuje tak obsah zbytkového austenitu. 

Wolfram – patří mezi základní prvky rychlořezných ocelí. Z části se váže na uhlík, 

s nímž tvoří stabilní karbidy a část zůstává rozpuštěná v matrici. Jeho vyšší obsahy snižují 

houževnatost. Wolfram dokáže z části v karbidech typu M6C vázat i vanad, při austenizaci se 

tyto karbidy lépe rozpouštějí než stabilní V4C3, čímž dochází ke zvýšenému obsahu vanadu 

v matrici a tím je příznivě ovlivněna sekundární tvrdost. 

Chrom – je feritotvorný prvek, zvyšující prokalitelnost oceli. Tvoří s wolframem, 

železem, vanadem nebo molybdenem komplexní karbidy typu M6C, které se při austenizační 

teplotě rozpouštějí jen z části a omezují tak růst austenitického zrna. Karbid M23C6 se 

při kalících teplotách rozpouští úplně. Chromové oceli jsou odolnější proti popouštění. 

Snižuje tepelnou roztažnost a zvyšuje elektrický odpor. Jeho obsah se u rychlořezných ocelí 

pohybuje kolem 4 hm. % u chromových ledeburických ocelí může dosahovat až 13 hm. %. 
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Vanad – jeho obsah se volí vzhledem k obsahu uhlíku, při konfiguraci chemického 

složení se počítá na 1 hm. % vanadu váže 0,17 hm. % uhlíku. Převážně je vanad vázán 

ve formě stabilního karbidu V4C3, menší množství přechází do karbidu M6C a do matrice. 

Obsah vanadu v ocelích se pohybuje do 5 hm. %, vyšší obsahy snižují houževnatost. 

Molybden – zvyšuje prokalitelnost a podporuje odolnost proti popouštění. Podobně 

jako wolfram tvoří stabilní karbidy M6C, které jsou jemnější a rovnoměrněji rozptýlené, 

v porovnání s nástrojovými ocelemi na bázi wolframu. Oceli legované molybdenem mají 

sklon k oduhličování během ohřevu na kalící teplotu. Obsahy molybdenu v ocelích 

nepřekračují 6 hm. %. 

Kobalt – netvoří karbidy v nástrojových ocelích a zůstává rozpuštěn v matrici. Zvyšuje 

teplotu transformace a tím i podporuje větší rozpuštění legujících prvků. Z důvodu vyššího 

obsahu zbytkového austenitu se tyto oceli popouští vícekrát. Nevýhodou ocelí legovaných 

kobaltem je jejich náchylnost k oduhličení při tepelném zpracování, nižší pevnost 

a houževnatost. Obsahy v nástrojových ocelích jsou do 12 hm. %. 

Mangan – je desoxidační a odsiřovací přísada, s uhlíkem vytváří nestálé karbidy. 

Zvyšuje prokalitelnost a obsah zbytkového austenitu. Má sklony k odmíšení. Obsahy se volí 

do 2 hm. %. 

Nikl – se zcela rozpouští v matrici a tím zvyšuje její houževnatost. Je to 

austenitotvorný prvek, který zvyšuje stabilitu zbytkového austenitu, proto se leguje v malém 

množství do 3 hm. %. 

Titan – váže uhlík a tvoří stabilní vysokoteplotní karbid typu MC. Má však velkou 

afinitu ke kyslíku, takže je zapotřebí vakuového zpracování. V nástrojových ocelích se 

vyskytuje jen ve velmi malých množstvích [2, 4]. 
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3. Technologie výroby nástrojových ocelí 

Nástrojovou ocel lze vyrábět různými pochody. Mezi nejzákladnější způsob patří 

zpracování v elektrické peci s následným mimopecním zpracováním (pánvová metalurgie) 

a odlévání do polotovarů (ingoty nebo kontislitky). Dalším způsobem je přetavování 

elektrostruskové nebo vakuové, kde se roztavený kov rafinuje, čímž dochází k dezoxidaci 

a odsíření oceli a snížení obsahu vměstků. Pro náročné aplikace se využívá prášková 

metalurgie, kde konečným polotovarem je izostaticky lisovaný blok [7]. 

3.1. Výroba práškovou metalurgií 

Základním procesem práškové metalurgie je výroba jemného prášku rychlým 

ochlazením z roztaveného kovu. Využívá se u materiálu, které je obzvláště obtížné zpracovat 

konvenční metalurgickou metodou odlévání do ingotu. Hrubá eutektika karbidické struktury, 

které se vytvářejí při relativně pomalém ochlazování ingotu, jsou při tepelném zpracování 

obtížně rozložitelné. Problémy jako jsou nehomogenně rozložené a zhrublé karbidy, 

nadměrný růst zrna a anizotropii technologických vlastností lze metodou práškové metalurgie 

potlačit.  

Během výroby prášku jsou rychlosti tuhnutí mnohonásobně vyšší než u konvenční 

metody. Tyto rychlosti tuhnutí mohou eliminovat 

hrubé eutektické karbidy a produkovat jednotnou 

a jemnou distribuci karbidů, která usnadňuje 

obrobitelnost (v žíhaném stavu) a zvyšuje 

prokalitelnost.  

Na obr. 3 je schéma výroby polotovarů 

metodou práškové metalurgie. Tekutý kov je 

rozprašován a intenzivně ochlazován v atomizéru 

pomocí vysokotlakého inertního plynu (nejčastěji 

dusík). Produktem atomizace jsou malé kuličky 

(prášek) s optimální velikostí a distribucí karbidů. 

Vzniklý prášek je rozdružován ve vakuu a plněn 

do kapslí. Následuje izostatické lisování při tlaku 

cca 100 MPa a teplotě až 1200 °C. Výsledkem je 

homogenní produkt. Následným kováním 

a válcováním se zajistí, že výsledný výrobek je bez pórů [10].   

Obr. 3 Schéma procesu výroby [9]. 
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3.2. Výroba konvenční metodou ingotu 

Při konvenčním zpracování se nástrojová ocel primárně metalurgicky taví 

v elektrických obloukových nebo indukčních pecích nebo kyslíkových konvertorech. 

Následuje sekundární metalurgie, kdy se tavenina doleguje v pánvové peci, kde dochází 

k dezoxidaci a odsíření. Po celou dobu rafinace je tavenina promíchávána inertním plynem 

(argon nebo dusík), který napomáhá její chemické homogenizaci. Pro ještě lepší rafinaci se 

zařazuje vakuové zpracování oceli. Takto zpracovaná ocel se po dokončení tavby odlévá 

do kokil nebo je použit způsob plynulého odlévání.  

U nástrojových ocelí pro náročné aplikace se používají moderní postupy přetavování, 

které zvyšují kvalitu a čistotu dané oceli. Mezi ně patří elektrostruskové přetavování, případně 

vakuové přetavování v obloukové peci. Z oceli vyrobené v pánvové peci se připraví 

elektroda/tyčový polotovar. Tento polotovar se uvnitř pece odtavuje pomocí oblouku vytvořeného 

stejnosměrným proudem a znovu rychle tuhne v měděném vodou chlazeném krystalizátoru. V těchto 

podmínkách přetavování dochází k rapidnímu snížení obsahu plynů, nečistot i oxidických vměstků [4]. 

Schéma konvenční výroby s elektrostruskovým přetavováním přináší obr. 4. 

 

Obr. 4 Schéma konvenčního způsobu zpracování [11]. 

 

 

Legenda: 

 

1. Elektrická 

oblouková pec. 

 

2. Odstranění strusky. 

 

3. Pánvová pec. 

 

4. Vakuová rafinace. 

 

5. Odlévání do ingotu. 

 

6. Elektrostruskové 

přetavování. 

 

7. Tváření. 

 

8. Tepelné zpracování. 
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3.2.1.  Nevýhody konvenčního zpracování 

Lité oceli jsou v roztaveném stavu velmi homogenní, ale při pomalém tuhnutí a vlivem 

teplotního gradientu, mezi povrchem a středem ingotu, dochází k vícestupňové krystalizaci 

a odmíšení legujících prvků. Krystalizace probíhá, v závislosti na teplotě, peritektickou nebo 

eutektickou reakcí. Na obr. 5 je vyobrazen metastabilní diagram Fe3C vyznačenými oblastmi 

obou reakcí [12, 13]. 

Obr. 5 Metastabilní diagram Fe3C [13].  

 

Krystalizace peritektickou reakcí – začíná přibližně při teplotě 1540 °C vylučováním 

prvních zárodků tuhého roztoku δ-feritu z taveniny. Při snížení teploty o 50 probíhá 

peritektická reakce, kde nově vzniklé krystalky δ-feritu reagují se bývající taveninou 

obohacenou o uhlík. Produktem peritektické reakce (δ + tav <=> γ) je austenit. Reakce probíhá 

na mezifázovém rozhraní nově vznikající fáze γ , která se zpočátku tvoří na hranicích zrn δ-feritu 

a přerušuje tak spojení mezi taveninou a středem zárodků δ-feritu. Austenitická transformace  

δ-feritu pak může pokračovat za předpokladu, že difuze uhlíku a slitinových prvků bude fáze γ 

bude směřovat k hranicím metastabilní fáze δ. Tento proces je časově závislý a při malé rychlosti 
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ochlazování proběhne jen z části, takže určité množství δ-feritu zůstane nepřetransformováno. 

Při dalším ochlazení dochází k eutektoidnímu rozpadu δ-feritu na disperzní směs austenitu 

a karbidů. Vzniklá strukturní nestejnorodost se může zcela odstranit kováním nebo tvářením 

za tepla, popřípadě v průběhu tepelného zpracování. 

Krystalizace eutektickou reakcí – probíhá v rozmezí teplot 1160 – 1130 °C u ocelí 

legovaných např. wolframem se teplota transformace zvyšuje. Eutekticky krystalizuje 

tavenina, která se nepodílela na peritektické přeměně. U vysokolegovaných ocelí probíhá 

krystalizace ve více stádiích. V jejich průběhu vzniká austenit a kontinuální eutektické útvary 

na bázi karbidů (M6C, MC, M2C). Tvorba konkrétního eutektického karbidu je závislá 

na chemickém složení a rychlosti ochlazování. Eutektické karbidy se sráží a vytváří hrubé 

síťoví, kolem již dříve vyloučených krystalů fází γ a δ, které musí být rozrušeno tepelnou 

plastickou deformací ingotu. Toto zpracování zlepší strukturu materiálu, ale segregační 

účinky nejsou nikdy zcela eliminovány [12]. 

3.3. Tváření nástrojové oceli 

Tvářením se zlepšuje homogenita oceli. U ocelí vyrobených konvenčním způsobem se 

tvářením rozruší jejich struktura, která nese známky nehomogenity a nestejnorodosti. 

Na obr. 6 je znázorněna struktura oceli před a po jejím tváření. Charakteristickým znakem 

konvenčních ocelí je uspořádání struktury (textury) ve směru hlavního tváření. Proto materiál 

vykazuje určitou strukturní anizotropii, tato je výraznější u nadeutektoidních ocelí, které mají 

větší sklon k segregaci. Z hlediska strukturního uspořádání, které ovlivňuje technologické 

vlastnosti materiálu, jsou výhodnější tvarové výkovky, které se tvářejí více směry [14, 15]. 

Obr. 6 Změna mikrostruktury během tváření [16]. 

 



17 

Analýza defektního kovaného bloku z nástrojové oceli 

Neagu D. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019 

Způsob tváření je závislý na druhu oceli a její schopnosti plastické deformace 

(tvařitelnosti), tvarem a rozměrem výrobku. Polotovary z obtížně tvařitelné oceli nebo větších 

rozměrů se zpravidla vyrábějí kováním, které rozrušuje litou strukturu, a tím tvařitelnost 

zlepšuje. To umožňuje obtížně tvařitelným ocelím kováním vyrobený polotovar dále 

zpracovávat válcováním na menší tloušťky. Dalším aspektem pro získání optimální struktury 

je stupeň protváření, vyjadřovaný poměrem průřezu ingotu k průřezu výkovku nebo vývalku, 

který závisí na druhu zpracovávané oceli. Obecně vyšší stupeň protváření se zpravidla provádí 

u ocelí náchylnějších k segregacím [15]. 

Tváření předchází ohřev na tvářecí teplotu. Režim ohřevu se přizpůsobuje danému 

typu oceli a spočívá obvykle v předehřevu a vlastního ohřevu na teplotu tváření. Základním 

předpokladem je dosažení tvářecí teploty v celém průřezu ohřívaného dílu. U některých druhů 

nástrojových ocelí se vyžaduje pozvolný ohřev s postupným zvyšováním teploty. Interval 

tvářecích teplot je pro každou ocel nebo skupinu ocelí stanoven tak, aby tváření probíhalo s co 

jak největším efektem a nejmenším rizikem vzniku vad. Tento interval bývá často velmi úzký, 

proto se během kování větších průřezů zařazují opakované příhřevy. Po každém novém 

příhřevu by měl následovat dostatečně velký úběr. 

Po dokončení tváření následuje pomalé ochlazování, které probíhá buď pozvolným 

snižováním teploty v peci, nebo v izolačním zásypu. Tím se předchází možné tvorbě trhlin, 

u samokalitelných oceli, v důsledku pnutí vzniklých strukturními změnami [2]. 

3.4. Tepelné zpracování nástrojových ocelí 

Po tváření a řízeném ochlazování se hutní výrobky zpravidla žíhají, aby se snížila 

tvrdost pro další zpracování. Některé polotovary např. bloky pro kovací zápustky nebo bloky 

z vybraných ocelí pro výrobu forem na zpracování plastů, se dodávají v zušlechtěné formě 

(kalené a popouštěné). 

3.4.1. Žíhání 

Žíhání představuje různé pochody, jejichž společnými znaky jsou poměrně dlouhá 

výdrž na teplotě žíhání a pozvolné ochlazování. U nástrojových ocelí se nejčastěji využívají 

žíhání naměkko, normalizační a žíhání pro snížení pnutí [15]. 

Žíhání naměkko - provádí se za účelem sferodizování (sbalování) lamelárního perlitu 

a sekundárního cementitu se záměrem tvorby struktury globulárního perlitu. Tím je dosaženo 

menší tvrdosti a lepší obrobitelnosti oceli. U nástrojových ocelí probíhá sferodizace 

lamelárního perlitu obtížněji, proto se žíhání provádí za vyšších teplot, nad Ac1. Teplota Ac1 je 
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společně s teplotou Ac3 závislá na daném chemickém složení oceli a lze je určit ze vztahu 

dle Andrewse. Po několikahodinové výdrži na teplotě žíhání se materiál pozvolna ochlazuje 

v peci s následným dochlazením na vzduchu. Tímto postupem se dosáhne struktury jemného 

globulárního perlitu [6].  

Rovnice pro výpočet teplot Ac1 a Ac3 dle Andrewse [17], kde chemická značka ve 

vzorci udává  hmotnostní procenta [hm. %] příslušného prvku v oceli: 

𝐴𝑐1 [°𝐶] = 723 − 10,7 𝑀𝑛 − 16,9 𝑁𝑖 + 29,1 𝑆𝑖 + 16,9 𝐶𝑟 + 290 𝐴𝑠 + 6,38 𝑊              (3.1) 

Standartní odchylka 𝜎 = 11,5 °C. 

 

𝐴𝑐3 [°𝐶] = 910 − 203 𝐶
1
2 − 15,2 𝑁𝑖 + 44 𝑆𝑖 + 104 𝑉 + 31,5 𝑀𝑜 + 13,1 𝑊                                   (3.2) 

Standartní odchylka 𝜎 = 16,7 °C. 

Normalizační žíhání - se zpravidla provádí po kování u nelegovaných 

a nízkolegovaných ocelí, pro zrovnoměrnění struktury především u složitějších výkovků, 

kde lze předpokládat různorodost struktury vlivem rozdílného stupně prokování nebo vlivem 

odlišné rychlosti ochlazování jednotlivých míst od povrchu ke středu výkovku. 

Při normalizačním žíhání se teploty pohybují v rozmezí Ac1 až Ac3 s následným ochlazením 

na vzduchu. Dosáhne se tak jemné a homogenní struktury s rovnoměrně rozloženými karbidy 

[2]. 

Žíhání na odstranění pnutí - jeho účelem je snížení vnitřního pnutí způsobeného 

předchozími obráběcími pochody nebo tvářením za studena. Provádí se v teplotním rozmezí 

600 - 650 °C po dobu jedné hodiny s pomalým ochlazením na vzduchu [6]. 

3.4.2. Kalení 

Nástroje získávají své konečné vlastnosti kalením a popouštěním. Tento proces je 

nejdůležitější operací při výrobě nástrojů. Kalení se zakládá na austenitizaci oceli a následně 

jejím rychlém ochlazení pod teplotu počátku vzniku martenzitu. Teplota austenitizace oceli se 

volí tak, aby se v průběhu ohřevu rozpustilo přiměřené množství karbidů a tím docházelo 

k obohacení austenitu uhlíkem a dalších prvků vázaných v karbidech. Při výdrži na kalící 

teplotě má dojít ke stejnoměrnému prohřátí (austenitizaci) celého objemu součásti, ovšem 

nesmí být příliš dlouhá, aby nedocházelo k nežádoucímu růstu austenitického zrna. Po výdrži 

na této teplotě, kdy dochází k homogenizaci austenitu, se ocel ochlazuje nadkritickou 

rychlostí, ve vhodném prostředí, aby se co nejvíce austenitu transformovalo na martenzit. 
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Za zakalenou ocel se považuje ocel, která dosahuje ve středu průřezu alespoň 50% podíl 

martenzitické struktury [6].  

Ohřev na kalící teplotu - se provádí pozvolna a stejnoměrně, zejména u tvarově 

složitějších součástí, kde hrozí nerovnoměrné prohřátí výrobku, které vede k deformacím, 

v krajním případě i ke vzniku trhlin. U malých nástrojů jednoduchých tvarů, nebo 

u rozměrnějších součástí (vývalků a výkovků, kde kalící teplota nepřesáhne 950 °C) lze 

provádět kontinuální ohřev. Pro vícelegované oceli se zhoršenou tepelnou vodivostí a tvarově 

složité součásti je nutné provádět vícestupňový způsob ohřevu. Při vícestupňovém způsobu se 

podle charakteru součásti volí rychlosti ohřevu mezi 50 - 200 °C, se zařazenou výdrží 

na teplotě daného stupně, tak dlouho dokud nedojde k vyrovnání teplotního gradientu mezi 

povrchem a středem součásti. 

Ohřev lze provádět, podle jakosti oceli a charakteru součásti, v plynových nebo 

elektrických pecích, v tekutých lázních (roztavených kovů, nebo solí), apod. Největší 

rychlosti ohřevu se dosahuje ponořením součásti do tekutých lázní, kde odpadá riziko oxidace 

a oduhličení povrchu. Při volném ohřevu v pecích se pro ochranu povrchu využívá 

ochranných nátěrů a zásypu, dále lze se ohřev provádět v ochranné atmosféře nebo ve vakuu 

[2]. 

Ochlazování - pro každou značku oceli, respektive dle jejího chemického složení 

a v závislosti na tvaru a velikosti součásti, se volí vhodné ochlazovací prostředí, tak aby 

rychlost ochlazování byla větší než kritická. K určení kritické rychlosti ochlazování, pro 

jednotlivé druhy ocelí, slouží diagramy anizotermického rozpadu austenitu  

(ARA - diagramy), popisující průběh transformací austenitu při kontinuálním ochlazování. 

Ara diagram pro ocel 40CrMnNiMo 8-6-4 dokumentuje obr 7. 

 Nejběžnějšími chladícími médii jsou voda, olej, solné lázně a vzduch. Každé z nich 

umožňuje jinou rychlost ochlazování, vyjádřenou poklesem teploty ve stupních Kelvina 

za jednotku času. Tato rychlost nemá být větší než je nezbytně nutné k dosažení maximální 

tvrdosti (mírně nadkritická). Jinak vzniká nebezpečí nadměrné deformace vyvolané velkým 

vnitřním pnutím, které může vést až ke vzniku kalících trhlin [15]. 

Nelegované oceli mající malou prokalitelnost se kalí zásadně do vody. Pro zlepšení 

účinnosti chlazení se provádí cirkulace lázně, nebo se přidává NaCl v množství 5 až 10 %. 

Legované oceli s vyšší prokalitelností se ochlazují v oleji nebo na vzduchu.  
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U ocelí s delší inkubační dobou perlitické, respektive bainitické přeměny se provádí 

tzv. termální kalení. Tento postup spočívá v rychlém ochlazení součásti v lázni, většinou 

tvořených z roztavených solí, těsně nad teplotu začátku martenzitické transformace. Po určité 

době výdrže na této teplotě, kdy dojde k vyrovnání teplotního rozdílu v celém průřezu 

součásti, následuje dochlazení na vzduchu. Doba výdrže musí být kratší než je doba počátku 

bainitické nebo perlitické přeměny. 

Pro tvarově složitější nebo rozměrnější nástroje se využívá také lomené kalení, 

při kterém se materiál ochladí v tepelně agresivnějším prostředí, pod teplotu počátku 

perlitické přeměny a poté se dochlazuje v mírnějším prostředí. Kalící média mohou být voda - 

olej, nebo olej - vzduch [2]. 

 

Obr. 7 ARA diagram oceli 40CrMnNiMo 8-6-4 [18]. 

 

 

Zmrazování – se využívá u ocelí s vyšším obsahem uhlíku nebo výše legovaných, 

které mají teplotu konce martenzitické transformace (Mf) pod bodem mrazu. Následuje ihned 

po kalení, kdy se zakalený materiál v co nejkratší době přenese do prostředí s teplotou pod 

bodem mrazu. Ve většině případů stačí zmrazení na teplotu -80 °C, které se provádí v lázni 

ze směsi lihu a tuhého oxidu uhličitého. V menším rozsahu, hlavně u vysoce legovaných ocelí 

se k zmrazování používá tekutý dusík o teplotě -196 °C. Cílem zmrazování je snížit obsah 

zbytkového austenitu ve struktuře, tím se zvýší tvrdost a rozměrová stálost součásti. 

 Využívá se u měřidel nebo nástrojů z rychlořezné oceli. Doba ochlazování je tak dlouhá, 
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dokud nedojde k ochlazení celého průřezu součásti pod teplotu Mf. Při zmrazování dochází ke 

zvýšení vnitřních pnutí, proto následuje popouštění při nízkých teplotách (okolo 150 °C) 

na snížení tohoto pnutí [2]. 

3.4.3. Popouštění 

Konečné vlastnosti nástroje se získávají popouštěním, které následuje bezprostředně 

po kalení. Cílem této operace je snížení vnitřního pnutí ve struktuře a zvýšení houževnatosti. 

Teplota popouštění se volí podle požadované tvrdosti, pevnosti a dalších potřebných 

mechanických vlastností nástroje. Pro nástroje pracující za studena se obvykle volí teploty 

popouštění v rozmezí 150 – 300 °C, nástroje pro práci za tepla 500 – 650 °C. Speciálním 

případem je popouštění rychlořezných ocelí.  

Pozvolným ohřevem s dostatečnou prodlevou na popouštěcí teplotě se dosáhne 

popouštění celého objemu nástroje. Popouštění do teplot 300 °C se provádí bez předehřevu, 

nástroj se zakládá do pece nebo lázně vyhřáté na popouštěcí teplotu, pro vyšší popouštěcí 

teploty se zařazuje předehřev.  

Nástroje z legovaných ocelí pro práci za studena (sekundárně vytvrditelné) a za tepla 

se popouštějí obvykle 2krát, rychlořezné oceli 3krat i vícekrát, zejména oceli legované 

kobaltem. U vícenásobného popouštění se teplota s každým dalším cyklem snižuje o 10 °C. 

Tímto druhem popouštění se dosahuje dokonalejšího rozpadu zbytkového austenitu, za vzniku 

sekundárního martenzitu [6, 2]. 
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4. Experimentální část 

V této části byl prováděn rozbor defektního výkovku oceli jakosti 40CrMnNiMo 8-6-4 

s analýzou možných příčin. 

4.1. Nástrojová ocel 40CrMnNiMo 8-6-4 (1.2738) 

Jedná se o zušlechtěnou nástrojovou ocel legovanou Cr, Ni, Mo a Ni s nízkým 

obsahem síry, pro výrobu forem a součástí schopným odolávat teplotám do 200 °C. Tato 

nízkolegovaná ocel má vysokou čistotu a homogenitu struktury, mezi její přednosti patří 

vynikající leštitelnost a odolnost proti opotřebení, dále pak dobrá obrobitelnost vhodná 

pro dezénování (texturu). Přísada niklu a vysoká prokalitelnost poskytuje rovnoměrnou 

pevnost v celém průřezu, i v tloušťkách nad 400 mm, při zachování houževnatosti. Ocel je 

vhodná pro povrchové úpravy nitridováním, cementováním, galvanickým pokovováním, 

povlakováním PVD procesy, jakož i pro indukční kalení a povrchové kalení plamenem 

 [15, 19]. 

Značení oceli dle různých norem a chemické složení nalezneme v tab. 3 a 4. 

 

Tab. 3 Značení oceli 40CrMnNiMo 8-6-4 dle norem [19]. 

Norma EN 10027-1 EN 10027-2 ČSN AISI 

Značka 40CrMnNiMo8-6-4 1.2738 - P20+Ni 

 

Tab. 4 Chemické složení oceli 40CrMnNiMo 8-6-4 [19]. 

Chemické složení 

Prvek C Si Cr Mn Mo Ni P S 

[hm. %] 
0,35 

0,45 

0,20 

0,40 

1,80 

2,10 

1,30 

1,60 

0,15 

0,25 

0,90 

1,20 
max. 0,03 max. 0,03 

 

Ocel 40CrMnNiMo 8-6-4 se používá k výrobě velkých a středních forem pro tváření 

vstřikování a protlačování plastů, jako např. přístrojové desky a nárazníky automobilů, 

kontejnery apod. Dále se využívá pro výrobu součástek strojů a nástrojů s vyšší pevností 

a houževnatostí. Materiál je dodáván v zušlechtěném stavu s pevností 950 až 1100 MPa [9]. 
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Obr. 8 Diagram tepelného zpracování oceli 40CrMnNiMo 8-6-4 [18].  

 

Na obr. 8 je znázorněn diagram tepelného zpracování pro danou ocel. Po kování nebo 

tváření se obrobek dále tepelně zpracovává. Interval tvářecích teplot je 1150 - 850 °C. 

Žíhání na odstranění pnutí, se provádí při teplotách 500 - 550 °C. Po prohřátí celého 

průřezu se zařazenou výdrží 1 až 2 hodiny v neutrální atmosféře následuje pomalé 

ochlazování v peci. 

V průběhu kalení se provádí dvoustupňový předehřev při teplotách 400 °C a 650 °C. 

Výdrž na kalící teplotě (840 - 870 °C) po prohřátí celého průřezu je 15 až 30 minut. Chlazení 

se provádí v oleji nebo teplé lázni (180 - 220 °C). Tvrdost dosahovaná po kalení je cca 54 

HRC. 

Bezprostředně po kalení se 

zařazuje popouštění. Pomalým 

ohřevem na popouštěcí teplotu (550 - 

700 °C). Doba výdrže je 1 hodinu 

na každých 20 mm tloušťky 

materiálu, minimálně však 2 hodiny 

s následným ochlazením na vzduchu. 

U těchto ocelí se proces popouštění 

doporučuje provádět dvakrát. 

Orientační hodnoty dosažitelných 

tvrdostí jsou uvedeny v popouštěcím diagramu na obr. 9 [9]. 

Obr. 9 Popouštěcí diagram oceli 40CrMnNiMo 8-6-4 [9]. 
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4.2. Rozbor defektního výkovku 

U hodnoceného kusu nebyly, standardně prováděnou ultrazvukovou kontrolou, 

po tepelném zpracování (kalení a popouštění) prokázány žádné indikace vnitřních vad. Při 

řezání v tangenciálním směru (řez vedený rovnoběžně s osou ingotu, neprobíhající jeho 

středem průřezu) došlo k odlomení části ingotu. Odlomená část je původem přibližně ze 

středu průřezu řezané plochy (viz oblast vyznačená na obr. 10). Podobný defekt byl odhalen 

i na odřezaném protikusu. 

 

 

Obr. 10 Oblast odlomení segmentu. 

 

Odlomenou část ingotu s oblastmi odebrání vzorků k metalografickému 

a fraktografickému rozboru přináší obr. 11. 

Metalografický rozbor:  

VZM/1R - výbrus příčně (radiálně) orientovaný k lomové ploše dodaného úlomku, 

VZM/1A - vzorek připravený ve směru souběžném (axiálně) s lomem, 
 

Fraktografický rozbor: 

VZF/1 – špička úlomku. 
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Obr. 11 Odlomený segment s vyznačenými místy odběru vzorků. 

 

 

Za účelem určení pravděpodobné příčiny odlomení části výkovku po TZ byla 

experimentální práce rozdělena do následujících okruhů: 

 metalografická analýza, 

 fraktografická analýza části lomové plochy, 

 kontrolní chemický rozbor liniovou analýzou vzorku ze středové části ingotu. 

Následně jsou uvedeny výsledky dílčích šetření.  

VZF/1 

VZM/1R 

VZM/1A 
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4.2.1. Metalografické analýza 

Metalografickou analýzou lze pomocí optických mikroskopů pozorovat strukturu 

a objem fází studovaného vzorku. Při jeho odběru nesmí dojít k mechanickému ani tepelnému 

ovlivnění jeho struktury.  

Rozbor byl prováděn pomocí inverzního metalografického mikroskopu Olympus IX70, 

který zobrazuje mikrostrukturu materiálu snímáním odraženého světla. Vyleštěné vzorky pro 

studium nekovových částic (oxidických a sulfidických vměstků) nebyly leptány a při 

pozorování světelným mikroskopem, z důvodu rozdílné odrazivosti světla, se matrice 

zobrazuje jako bílá část a nekovové fáze jsou tmavé. Na takto připraveném metalografickém 

výbrusu VZM/1A byly detekovány oxidické vměstky, ojediněle byly pozorovány značně 

hrubé oxidy, obr 12 a 13. 

Obr. 12 Oxidické vměstky vzorek VZM/1A. Obr. 13 Oxidické vměstky vzorek VZM/1A. 

  

 

 Dále se ve velmi malé míře v kovové matrici vyskytovaly vměstky sulfidické a 

ojediněle i částice karbonitridů titanu, obr. 14.  

Obr. 14 Vměstky typu MnS vzorek VZM/1A. 
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Na obrázcích 15 a 16 je na vzorku VZM/1R zachycena část zvrásněné lomové linie 

v příčném řezu úlomku. Podél lomové linie nebyly odhaleny žádné hrubé vměstky, případně 

jejich nakupení, ani další jiné necelistvosti, které by souvisely s iniciací lomu. 

 

Obr. 15 Část lomové linie, vzorek VZM/1R odebraný příčně k lomové ploše. 

 

 

Obr. 16 Část lomové linie, vzorek VZM/1R odebraný příčně k lomové ploše. 
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Pro zviditelnění struktury byly dále metalografické vzorky naleptány Nitalem. Na obr. 

17 je celkový pohled na vzorek VZM/1R, kde je zřejmá melírovaná struktura obsahující 

světleji a tmavěji leptající se oblasti. Lomová linie byla zakřivená, bez viditelných 

makroskopických heterogenit v její bezprostřední blízkosti. 

Obr. 17 Celkový pohled na vzorek VZM/1R, odebraný příčně k lomové ploše. 

 

 

Typická mikrostruktura odlomeného segmentu v příčném řezu ulomené části je 

zachycena na obr 18. 

Obr. 18 Mikrostruktura ve středu úlomku, vzorek VZM/1R. 

 

 

V defektní oblasti byla matrice výkovku popuštěná, původně bainiticko – 

martenzitická. V popuštěné mikrostruktuře zakaleného úlomku bylo detekováno větší 

množství tmavě zabarvených ostrůvků odpovídajících lamelárnímu perlitu. Toto může 

souviset s lokálním překročením teploty A1 při popouštění kovaného ingotu, nebo vlivem 

nižší rychlosti ochlazování ingotu z kalící teploty, při němž může vznikat perlit s malou 

mezilamelární vzdáleností (troostit). Na obr. 19 je struktura vzorku VZM/1R ve větším 

rozlišení s vyznačenými oblastmi výskytu perlitu. 
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Obr. 19 Ostrůvky perlitu, vzorek VZM/1R. 

 

 

Ve světlejších oblastech popuštěného martenzitu bylo detekováno tmavé síťoví, podél 

kterého byly zaznamenány drobné ostrůvky  perlitu a nepatrně „hrubší“ globule karbidů, obr. 

20. 

Obr. 20 Detail síťoví v popuštěném martenzitu, vzorek VZM/1R. 
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V popuštěném martenzitu byly ve dvou místech cca 0,21 a 0,37 mm pod řezanou 

plochou výkovku zároveň odhaleny světlé ostrůvky nepopuštěného martenzitu, obr. 21 až 24. 

 

Obr. 21 Nepopuštěný martenzit 0,37 mm pod řezanou plochou, vzorek VZM/1R. 

 

 

Obr. 22 - Detail ostrůvku nepopuštěného martenzitu, viz obr 21. 
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Obr. 23 Nepopuštěný martenzit cca 0,21 mm pod řezanou plochou, vzorek VZM/1R. 

 

 

Obr. 24 Detail ostrůvků nepopuštěného martenzitu, viz obr 23 
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Podél lomové linie nebyly ve studovaném řezu zjištěny žádné významné strukturní 

abnormality, obr. 25 a 26. 

Obr. 25 Část lomové linie, vzorek VZM/1R. 

 

 

Obr. 26 Mikrostruktura podél lomové linie, vzorek VZM/1R. 
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4.2.2. Fraktografická analýza 

Fraktografická analýza je studium lomové plochy materiálu, jejíž pomocí lze definovat 

způsob nebo příčinu porušení materiálu. Spočívá v identifikaci makro a mikrofraktologických 

znaků pomocí příslušného technického vybavení. Na základě těchto znaků lze stanovit, o jaký 

druh porušení struktury materiálu se jedná a co bylo její příčinou [20]. 

Analýza lomové plochy se realizovala pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu 

JEOL JSM–5510, doplněného o EDS mikroanalyzátor firmy OXFORD Instruments. 

K zobrazení lomové plochy bylo využito detekce dvou signálů (BSE a SE) vycházejících 

z interakce primárního elektronového svazku s povrchem vzorku. 

BSE - zobrazení ve zpětně odražených elektronech, kde je celkové rozlišení horší než 

v SE, protože jsou emitovány z větších objemů a hloubek, z důvodu jejich vyšší energie  

(do 20 keV). Lze jimi pozorovat materiálový, topografický a kanálový kontrast. 

SE - zobrazení v sekundárních elektronech, jejichž energie se pohybuje do 50 eV. 

Tyto elektrony jsou emitovány z hloubky okolo 50 nm od povrchu vzorku a přinášejí zejména 

topografický kontrast s mnohem větší hloubkou ostrosti [21]. 

Fraktografická analýza se prováděla na špičce odlomené části segmentu (vzorek 

VZF/1 na obr. 11), zobrazení mikrostruktury se provádělo ve dvou režimech. Režim 

v sekundárních elektronech (dále SE) zobrazoval topografický kontrast lomové plochy 

a režim v odražených elektronech (dále Compo) znázorňoval materiálový kontrast. 

Celkový pohled na vzorek přináší obr. 27. 

 

Obr. 27 Celkový pohled na vzorek VZF/1. 
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Z makroskopického hlediska bylo možno identifikovat rovinný, jemnozrnný charakter 

lomu bez jakékoliv zjistitelné makroskopické deformace, obr. 28. 

 

Obr. 28 Rovinný charakter lomu, vzorek VZF/1 zobrazen v režimu Compo. 

 

 

Z mikrofraktografického hodnocení vzorku VZF/1 vyplynulo, že k porušení lomové 

plochy docházelo kombinací více lomových mechanismů, a to převážně interkrystalickým 

mechanismem, který se vyznačoval přítomností zcela hladkých interkrystalických fazet, 

dokumentovaném na obr. 29, 30. Dále bylo detekováno transkrystalické štěpné porušení, pro 

které jsou charakteristické fazety s říčkovou kresbou na obr. 31 a v neposlední řadě také 

transkrystalické tvárné porušení, které se vyznačovalo drobnými hřebeny zachycenými 

na obr. 32.  
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Obr. 29 Mezikrystalové porušení, viditelné interkrystalické hladké bloky. Vzorek VZF/1, režim SE. 

 

 

 

Obr. 30 Mezikrystalové porušení, viditelné interkrystalické hladké bloky. Vzorek VZF/1, režim Compo. 
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Obr 31 Transkrystalické štěpné porušení s říčkovitou kresbou. Vzorek VZF/1, režim SE. 

 

 

 

Obr. 32 Transkrystalicky tvárné porušení s tvárnými hřebeny. Vzorek VZF/1, režim SE. 

 

 

  



37 

Analýza defektního kovaného bloku z nástrojové oceli 

Neagu D. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMT, 2019 

Na lomové ploše vzorku VZF/1 byly dále zaznamenány jak tenké, tak i hrubé 

interkrystalické trhliny a oblasti s odlišnou morfologií. Tato morfologie byla rozeznatelná 

pouze v materiálovém kontrastu zobrazeného pomocí odražených elektronů (režim Compo) 

na obr. 33. Tyto oblasti vytvářely na lomovém povrchu říčkovou kresbu a na obr. 34 v režimu 

Compo jsou tyto oblasti zbarveny tmavě. To znamená, že mají zvýšenou koncentraci prvků 

s nižším atomovým číslem. Lze předpokládat, že by se mohlo jednat o oblast s vyšší 

koncentrací uhlíku, tedy o směs železa s cementitem; velice jemná kresba na povrchu těchto 

„říček“ pak ukazuje na to, že se jedná o oblasti velmi jemnozrnné, a toto zjištění je tak možno 

dát do přímé souvislosti s pozorovaným  troostitem (velmi jemný perlit s malou 

mezilamelární vzdáleností) ve struktuře. Četnost výskytu říček na lomové ploše ukazuje na to, 

že se na vzniku lomu nepochybně podílely. 

 

Obr. 33 Zobrazení v režimu Compo dokumentující četnost trhlin, vzorek VZF/1. 
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Obr. 34 Struktura lomového povrchu s říčkovou kresbou. Vzorek VZF/1, režim Compo. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Liniová analýza 

Principem této energiově disperzní analýzy je registrace charakteristického 

rentgenového záření vznikajícího v místě dopadu primárního elektronového svazku na povrch 

vzorku, v důsledku zaplňování vakancí v elektronovém obalu způsobené vyražením 

sekundárního elektronu. Při dopadu fotonů rentgenového záření na detektor nastává fotoefekt, 

při němž je počet vzniklých fotoelektronů úměrný energii dopadajícího kvanta RTG záření. 

Fotony jsou postupně analyzovány a roztříděny do energetických oken, což jsou 

charakteristické píky, které odpovídají jednotlivým prvkům. Celý tento proces trvá několik 

desítek sekund [21]. 

Při liniové analýze se svazek primárních elektronů pohybuje po povrchu podél 

vybrané úsečky, buď kontinuálně, nebo po jednotlivých měřících bodech. Výsledkem analýzy 

je graf zobrazující změnu obsahu prvků ve zvolené linii. 
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Doplňková analýza chemického složení byla provedena na dodaném segmentu 

(obr. 35) odebraném přibližně ze středové oblasti výkovku, na kterém byly pozorovány na 

řezné ploše povrchové nerovnosti mající svůj původ zřejmě v odlišné lokální tvrdosti 

materiálu. Z této oblasti byly zhotoveny metalografické vzorky VZL/1 a VZL/2. Chemické 

složení tavby tohoto výkovku je uvedeno v tab. 5. 

Obr. 35 Oblast přípravy vzorků. 

 

 

Tab. 5 Chemické složení tavby oceli 40CrMnNiMo 8-6-4 v hm. %. 

Prvek C Cr Ni Al Ca Cu H Mn Mo 

hm. % 0,434 2,015 1,093 0,015 0,0013 0,14 0,9 1,41 0,213 

Prvek N Nb P S Si Sn Ti V  

hm. % 0,0063 0,005 0,005 0,0009 0,23 0,011 0,003 0,006  

 

Na metalografických vzorcích byly prováděny následující rozbory: 

 Metalografická analýza se zaměřením na oblasti s nerovnostmi v řezné ploše 

vzorku VZL/1 a VZL/2 

 Liniová analýza v této oblasti a mimo ni, vzorek VZL/2. 

 Na obrázku 36 jsou zachyceny nerovnosti v podobě vystouplých pásků, jejichž vznik 

pravděpodobně souvisí s odlomením segmentu výkovku při řezání. Na vyleštěné ploše 

metalografického výbrusu připraveného z těchto oblastí byly detekovány oxidické vměstky, 

zřídkavě byly pozorovány hrubší oxidy. Dále se ve velmi malé míře v kovové matrici 

vyskytovaly vměstky sulfidické, ojediněle i částice karbonitridů titanu. 

  

VZL/1 

VZL/2 
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Obr. 36 Výstupky na řezné ploše dodaného segmentu. 

 

 

Na obr. 37 je typická mikrostruktura matrice výkovku, která byla v dané oblasti 

popuštěná, původně bainiticko – martenzitická. V popuštěné zákalné mikrostruktuře byly 

odhaleny tmavě zabarvené ostrůvky odpovídající velmi jemnému lamelárnímu perlitu 

s nízkou mezilamelární vzdáleností (troostit). 

Obr. 37 Mikrostruktura vzorku VZL/2 s vyznačenou oblastí výskytu troostitu..  
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Distribuce těchto drobných nodulí troostitu byla v hodnoceném řezu VZL/1 ve 

srovnání s řezem VZL/2 pouze lokální, srovnání mikrostruktury obou vzorků přináší obr. 38 

a 39. 

Obr. 38 Bainiticko martenzitická mikrostruktura vzorku VZL/1. 

 

 

 

Obr. 39 Mikrostruktura vzorku VZL/2 v oblasti segregací. 
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Z mikrostruktury vzorku VZL/2 zobrazené na obr. 40 lze usoudit, že v místě výstupků 

pozorovaných na řezné ploše výkovku se vyskytují pásy s odlišnou strukturou, která je 

v detailu uvedena na obr. 41 a 42. Ve světleji se leptajících oblastech popuštěného martenzitu 

bylo detekováno tmavé síťoví, podél kterého byly zaznamenány drobné ostrůvky  perlitu 

a nepatrně „hrubší“ globule karbidů. Vedle tmavého síťoví s drobnými ostrůvky troostitu byly 

v těchto oblastech pozorovány také světlé ostrůvky nepopuštěného martenzitu, které byly 

obklopené hustě vyloučenými drobnými karbidy (obr. 41, 42). 

Obr. 40 Mikrostruktura v místě výstupku, vzorek VZL/2. 

 

 

Obr. 41 Ostrůvky nepopuštěného martenzitu v oblasti segregací – viz šipky. Vzorek VZL/2. 
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Na základě metalografické analýzy prováděné na vzorku VZL/2 lze s určitostí 

stanovit, že primární příčinou výskytu nerovností na řezné ploše výkovku jsou lokální změny 

struktury a tedy i její tvrdosti, zřejmě vyvolané lokální segregací jednotlivých fází. 

Pro ověření, zda je v místě s rozdílnou strukturou také rozdílná koncentrace legujících prvků, 

byla provedena lokální rtg. liniová analýza pomocí mikroanalyzátoru JEOL JXA 733 

vybaveného rtg. mikroanalyzátorem EDAX. 

Liniová analýza byla prováděna v zakroužkované oblasti segregace, která byla dále 

vymezená celkem 6 stopami po vpichu mikrotvrdosti (obr. 42 a 43). Jednotlivé mikroanalýzy 

byly provedeny jednak přes celou sledovanou oblast (obr. 44), jednak uvnitř ní (obr. 48) 

a také na jejím rozhraní (obr. 46), kde je změna koncentrace nejzřetelnější. Výsledky jsou 

jednotlivě uvedeny nejen v tabelární formě v tabulkách 6 až 8, ale také v podobě grafické 

závislosti koncentrace jednotlivých sledovaných prvků na umístění v segregaci či mimo ni. 

 

Obr. 42 Vymezená oblast prováděni liniové analýzy, vzorek VZL/2.  
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Obr. 43 Detail oblasti provádění liniové analýzy, vzorek VZL/2. 

 

 

Liniová analýza přes celou oblast 

Obr. 44 Rozložení jednotlivých bodů liniové mikroanalýzy přes celou oblast. 
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Tab. 6 Koncentrace prvků Si, Cr, Mn a Ni v bodech na obr. 44. 

Bod 
Obsahy prvků v hm. % 

Bod 
Obsahy prvků v hm. % 

Si Cr Mn Ni Si Cr Mn Ni 

1 0,86 2,98 1,69 1,55 26 0,76 3,79 3,22 1,36 

2 0,82 2,85 2,22 1,65 27 0,87 3,27 1,88 1,69 

3 0,7 3,8 3,31 1,52 28 1 3,09 2,59 1,26 

4 0,69 2,72 1,55 1,6 29 1,08 3,49 3,06 1,51 

5 0,8 2,83 2,77 1,67 30 0,63 3,76 3,34 1,53 

6 0,68 3,59 3,13 1,59 31 0,79 2,89 3,05 1,73 

7 0,53 2,74 2,12 1,12 32 0,79 2,91 2,79 1,72 

8 0,8 2,78 2,05 1,14 33 0,81 2,54 1,71 1,5 

9 0,75 2,92 2,62 1,72 34 0,79 2,98 1,44 1,19 

10 0,73 3,51 3,08 1,1 35 0,83 2,69 1,81 1,61 

11 0,44 2,81 2,55 1,42 36 0,66 3,21 2,69 1,5 

12 0,57 2,36 2,46 1,02 37 0,89 2,75 2,26 1,1 

13 0,68 3,69 3,25 1,64 38 0,74 3,77 3,27 1,38 

14 0,74 3,8 3,22 1,28 39 0,81 3,16 2,16 1,41 

15 0,78 2,94 2,26 1,52 40 0,95 3,59 2,67 1,17 

16 0,99 3,12 2,71 0,7 41 0,7 3,34 2,56 1,66 

17 0,96 2,68 2,2 1,9 42 1,08 3,08 3,06 1,66 

18 0,83 2,84 2,09 1,74 43 0,37 3,18 1,97 1,68 

19 0,58 3,38 1,51 1,91 44 0,82 3,02 1,64 2,32 

20 0,98 3,41 2,94 1,26 45 0,83 2,94 1,75 1,25 

21 0,59 2,83 1,94 1,63 46 0,74 2,98 1,64 1,39 

22 0,7 2,88 2,71 1,32 47 0,67 2,94 2,17 1,38 

23 0,64 3,8 3,35 1,17 48 0,61 3,31 2,63 1,53 

24 0,42 3,87 3,46 0,86 49 0,7 2,64 2,64 1,46 

25 0,83 3,03 2,49 1,43 50 1,15 2,71 2,31 1,04 

 

Obr. 45 Graf koncentračního profilu sledovaných prvků přes celou oblast. 
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Při liniové analýze přes celou oblast nebylo možné vysledovat systematické 

koncentrační změny v oblasti segregace a mimo ni, proto byly provedeny liniové analýzy 

v menším rozsahu, a to jak v oblasti uvnitř segregace, mimo ni a také na rozhraní segregace-

matrice. Oblasti, počty a umístění jednotlivých analyzovaných bodů na jednotlivých přímkách 

jsou zobrazeny na obr. 46, 48 a 50, číselně pak v grafech na obr. 47, 49 a 51, resp. v tabulkové 

formě v tabulkách 7 až 9. 

Liniová analýza rozhraní segregace - matrice 

Obr. 46 Umístění jednotlivých bodů mikroanalýzy na přechodu segregace-matrice. 

 

 

 

Tab. 7 Koncentrace prvků Si, Cr, Mn a Ni v bodech na obr. 46. 

Bod 
Obsahy prvků v hm. % 

Bod 
Obsahy prvků v hm. % 

Si Cr Mn Ni Si Cr Mn Ni 

1 0,66 6,89 3,76 2,04 1 0,87 3,0 3,1 1,94 

2 0,8 4,43 3,74 1,59 2 0,79 2,9 2,4 1,95 

3 0,83 3,67 3,47 1,82 3 0,89 2,85 2,23 1,21 

4 0,94 3,74 3,64 0,97 4 0,63 3,58 3,2 1,51 

5 1,2 3,44 2,09 1,49 5 0,9 2,34 2,42 1,8 
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Obr. 47 Graf koncentračního profilu sledovaných prvků na rozhraní segregace hranice. 

 

 

Liniová analýza uvnitř segregace 

Obr. 48 Rozmístění jednotlivých bodů mikroanalýzy uvnitř segregace. 
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Tab. 8 Koncentrace prvků Si, Cr, Mn a Ni v bodech na obr. 48. 

Bod 
Obsahy prvků v hm. % 

Bod 
Obsahy prvků v hm. % 

Si Cr Mn Ni Si Cr Mn Ni 

1 0,9 3,15 2,32 1,85 1 1,12 4,79 3,83 1,43 

2 0,93 2,94 2,89 1,48 2 0,89 4,09 3,49 1,65 

3 0,75 3,88 3,23 1,75 3 0,866 4,81 3,71 1,45 

4 0,91 4,58 3,49 1,8 4 0,75 4,75 4,21 1,92 

5 1,06 3,37 2,07 1,22 5 0,91 5,93 4,19 1,7 

 

Obr. 49 Graf koncentračního profilu sledovaných prvků uvnitř segregace. 

 

 

Liniová analýza mimo oblast segregace 

Obr. 50 Rozmístění jednotlivých bodů mikroanalýzy mimo oblast segregace. 
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Tab. 9 Koncentrace prvků Si, Cr, Mn a Ni v bodech na obr. 50. 

Bod 
Obsahy prvků v hm. % 

Bod 
Obsahy prvků v hm. % 

Si Cr Mn Ni Si Cr Mn Ni 

1 0,73 3,04 1,95 1,47 1 0,88 2,83 2,36 1,63 

2 0,7 2,96 2,16 1,33 2 0,93 2,18 1,03 1,8 

3 1,0 2,53 1,34 1,52 3 0,84 2,7 2,11 1,46 

4 0,87 3,88 3,45 1,28 4 0,87 2,86 2,39 1,33 

5 0,87 3,05 2,99 1,01 5 0,69 2,63 1,13 2,08 

 

Obr. 51 Graf koncentračního profilu sledovaných prvků mimo oblast segregace. 
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5. Zhodnocení výsledků prováděných analýz 

Pro studium a odhalení příčin defektů v analyzovaném výkovku z nástrojové oceli  

40CrMnNiMo 8-6-4 byl prováděn metalografický a fraktografický rozbor, doplněný 

o kontrolní chemický rozbor pomocí liniové rtg analýzy. 

5.1. Výsledky metalografického a fraktografického 

rozboru 

Na základě  výsledků metalografické analýzy lze vyloučit jako možnou příčinu 

odlomení části výkovku v průběhu řezání souvislost s hrubými vměstky, jejichž výskyt podél 

lomové linie nebyl potvrzen. V popuštěné zakalené matrici byly detekovány malé oblasti 

perlitu a nepopuštěného martenzitu, pravděpodobně související s lokální chemickou 

heterogenitou ingotu. Zvlášť výskyt nepopuštěného martenzitu, který má výrazně vyšší 

tvrdost než okolní matrice, může také souviset s iniciací trhliny, a tedy odlomení části 

výkovku, ke kterému došlo v průběhu řezání. 

Z fraktografické analýzy je patrné, že k porušení došlo současně v důsledku několika 

lomových mechanismů. Iniciace křehkého porušení bude podle všeho také souviset 

s říčkovými útvary na lomové ploše a se zvýšenou koncentraci prvků s nižším atomovým 

číslem, která bude pravděpodobně odpovídat tzv. troostitu (tj. perlit s nízkou mezilamelární 

vzdáleností) vyloučeného podél hranic původních austenitických zrn. 

Shrnutím výše uvedených závěrů lze usoudit, že jednou z nejpodstatnějších příčin 

snížené opracovatelnosti výkovku po tepelném zpracování bude lokální chemická 

heterogenita ingotu, která nastala v průběhu jeho primární výroby (dochlazování ingotu).  

5.2. Výsledky liniové rtg analýzy 

Na základě výsledků z liniové rtg mikroanalýzy lze konstatovat, že v mikroobjemech 

materiálu vskutku docházelo ke koncentračním změnám, jak naznačuje porovnání koncentrací 

prvků uvedené v tab. 7 až 9. Oproti výsledkům chemické analýzy tavby uvedené v tab. 5 jsou 

koncentrace sledovaných prvků posunuty k vyšším hodnotám, a to dvoj až trojnásobně 

v případě Cr a Mn přičemž právě tyto dva prvky vykazují největší rozdíly v koncentraci uvnitř 

segregace a mimo ni. U niklu činil nárůst 1.5 až dvojnásobek oproti tavebnímu složení, ale 

jeho koncentrace se nezdají být přítomností segregace příliš ovlivněny. Podobně je tomu i 

u křemíku, jehož koncentrace v oceli je 0.23%, avšak rtg mikroanalýzou bylo naměřeno 
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až 1%. Ovšem v případě křemíku je jeho stanovení pomocí rtg mikroanalýzy a právě 

z důvodu nízké koncentrace zatíženo velkou chybou.  

Přítomnost nepopuštěného (čerstvého) martenzitu ve struktuře, dokumentovaného 

na obr 41, pak signalizuje tu možnost, že v průběhu popouštění došlo k překročení teploty Ac1 

v segregovaných oblastech. Využijeme-li pro výpočet této transformační teploty Andrewsovy 

rovnice (3.1), potom na základě tavební analýzy dostaneme teplotu Ac1 ve výši 730°C. 

Použijeme-li však koncentrace zjištěné v segregaci pomocí rtg analýzy (0.8% Si, 3.5%Mn, 

1.5%Ni, 4.1%Cr), pak tato teplota vystoupí na 753°C. Tento vzestup je však v přímém 

rozporu s  čerstvým martenzitem pozorovaným v segregacích, ne však v okolní matrici. 
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6. Závěr 

Cílem této práce byla snaha analyzovat příčiny vzniku defektů v kovaném bloku 

nástrojové oceli 40CrMnNiMo 8-6-4 a určit jejich původ.  

V teoretické části je uvedeno rozdělení nástrojových ocelí, dle různých kritérií 

a základních požadavků na jejich vlastnosti. Dále je zde popsán vliv technologií tepelného 

zpracování na strukturu nástrojových ocelí, jakož i působení jednotlivých slitinových prvků, 

které mohou zpevňovat matrici, buď tuhým roztokem, nebo tvorbou karbidických 

a karbonitridických precipitátů. Tvorba těchto precipitátů, jejich velikost, stabilita 

a rovnoměrná disperze má zásadní vliv na konečné vlastnosti nástrojových ocelí. Rovněž jsou 

zde uvedeny technologické způsoby výroby těchto ocelí, jakožto i úskalí spojené s konvenční 

metodou v podobě rizika vzniku segregací, které již nemohou být dalším zpracováním 

odstraněny. 

Praktická část byla zaměřena na mikrostrukturní a fraktografickou analýzu 

metalografických vzorků z odlomeného segmentu  kovaného bloku nástrojové oceli 

40CrMnNiMo 8-6-4, doplněnou o mikroanalytickou analýzu vzorků ze středové oblasti téhož 

bloku. Na základě získaných výsledků z prováděných rozborů lze vyvodit závěry, které jsou 

stručně shrnuty v následujících odstavcích. 

Při metalografickém rozboru byla prokázána přítomnost oxidických a sulfidických 

vměstků, které se nepodílely na lomovém porušení segmentu z kovaného bloku. Dále byly 

ve struktuře pozorovány ostrůvky velmi jemného perlitu (troostit) a oblasti nepopuštěného 

martenzitu. Právě tyto oblasti se mohly podílet na iniciaci trhlin vedoucích k lomu. 

Fraktografickým rozborem bylo zjištěno, že k porušení došlo následkem několika 

lomových mechanismů s převahou interkrystalického porušení. 

Ze závěrů mikroanalytického rozboru chemického složení oblastí uvnitř segregace 

a mimo ni lze poukázal na rozdíly v chemickém složení těchto oblastí, kde dochází 

k obohacení zejména o chrom a mangan. Tudíž můžeme považovat hypotézu o vlivu 

lokálního odmíšení na změnu transformačního chování v mikroobjemech materiálu a s tím 

spojené potíže při obrábění polotovarů vyráběných z velkých výkovků z této oceli za 

potvrzenou. 
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