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Abstrakt:  

 

Tato práce popisuje aplikaci Jominiho zkoušky prokalitelnosti, která slouţí ke stanovení 

kvality materiálu, především jeho tvrdosti podle normy ČSN EN IS0 642. Praktické zkoušení 

tvrdosti  je nahrazeno Jominiho zkouškou, na základě které se provádí teoretický výpočet 

tvrdosti.  

Uspokojivého výsledku jsme schopni dosáhnout po analýze daného mnoţství taveb určité 

jakosti oceli. Z těchto výsledků pomocí statistických výpočtů a jejich chemického sloţení 

můţeme odhadnout tvrdost poţadovaného materiálu. Práce je v závěru doplněna o grafy. 

 

Klíčová slova: jakost, tvrdost, Jominiho zkouška prokalitelnosti, statistický výpočet, 

chemické sloţení.  

 

 

 

Abstract: 

 

This work describes the aplication of Jominiho hardenability test that is used in the 

determination of the quality, mainly the hardness of the material according to the stadards 

ČSN EN IS0 642. The practical part of testing of the hardness is replaced by 

Jominiho hardenability test, on the base which it is provided the theoretical calculation of the 

hardness.    

A succesful result we can achieve by the analysis of the number of the quantity of 

smeltings and the quality of steels.  

From these results with statistical calculations and their chemical composition, we 

can estimate the required hardness of the material. The work is completed by the graphs in the 

end of this document. 

 

 

Key words: quality, hardness, Jominiho hardenability test,  statistical calculation, chemical 

composition. 
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1. Úvod 

Jedním ze způsobů jak sníţit náklady na produkt, v našem případě ocel, je při poţadavku 

zjištění tvrdosti, prokalitelnosti nahrazení praktické zkoušky prokalitelnosti podle Jominiho, 

tvrdosti teoretickou. Nahrazení teoretickou formou, výpočtem tvrdosti je jednou s moţností 

jak ušetřit zákazníkovy peníze. Být konkurenceschopnější na základě ušetřených  nákladů za 

zkoušky stanovení hodnot prokalitelnosti oceli. Je tedy tendence tyto nákladné zkoušky  

stanovení tvrdosti, je-li zákazníkem akceptováno nahradit výpočtem. 

Zkušebny a laboratoře poskytují výrobním provozům a ostatním organizačním útvarům 

TŘINECKÝCH ŢELEZÁREN specifické sluţby pro optimální řízení hutní  výroby. Dále 

poskytují podklady a informace pro potřeby výrobkové certifikace a prokazování shody 

výrobků s technickými poţadavky.        [1] 

Cílem této diplomové práce je provedení a hodnocení prokalitelnosti materiálů podle 

Jominiho zkoušky a srovnání experimentálních výsledků s hodnotami vypočtenými 

teoretickými vzorci pro výpočet tvrdosti v závislosti na chemickém sloţení. 

V práci se podrobněji zabývám hodnocením tvrdosti dané jakosti oceli, kde pomocí databáze 

chemického sloţení lze srovnat teoretické výpočty s naměřenými hodnotami tvrdosti.         

Pro získání reprezentativního výsledku je nutno, aby poţadovaná jakost oceli prošla těmito 

následujícími výrobními procesy, kde chemická a mechanická část zkoušení                            

je neodmyslitelnou součástí výroby zaručující dobrou kvalitu materiálu, viz bakalářská práce. 

 

2. Výroba oceli v TŽ a stanovení chemického složení 

 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby     

v České republice. Od roku 1995 je veškerá ocel vyráběna v konvertorech nebo elektrických 

obloukových  pecích, přičemţ téměř 95 % vyrobené oceli je kontinuálně odléváno.  

Výroba oceli se zákazníkovými poţadavky začíná v TŢ výrobou surového  ţeleza, které 

probíhá ve vysoké peci. Aglomerát pro vysoké pece se vyrábí na aglomeraci s roční kapacitou 

2,7 mil. tun.  

Vysoká pec má válcovitý tvar, vysoká je 20 – 30 m, vnitřní průměr v dolní časti 6 – 10 m.  

Její objem je aţ 17010 m
3
. Vnitřek pece je vyzděn 0.5 aţ 1 m hrubou vrstvou ţáruvzdorných 

šamotových nebo magnezitových cihel. Pec se plní v horní části střídavě  rudou, koksem        

a struskotvornými přísadami. Pec uzavírá kychtový uzávěr. Pod ní je šachta, spodní část       
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se nazývá nístěj, nejširší část  pece se nazývá rozpor. Pec je chlazená vodou a vzduchem. 

(obr. 2.1) 

Ve vysoké peci probíhá  celá řada dějů:  

Při ústí vzdušných výfučen  se uhlík koksu spaluje na oxid uhličitý, který se působením 

ţárového koksu ihned redukuje na oxid uhelnatý: 

 

CO2+ C --> 2CO  

 

Oxid uhelnatý je hlavním redukčním činidlem, kterým se ve vyšších částech pece postupně 

vyredukuje z kyslíkatých rud volné ţelezo: 

 

3Fe2O3 + CO --> CO2 + 2Fe3O4  

Fe3O4 + CO --> CO2 + 3FeO  

FeO + CO --> CO2 + Fe  

 

Tímto způsobem se oxidem uhelnatým, tzv. nepřímou redukcí, získávají asi dvě třetiny 

veškerého  ţeleza z rud. Další redukcí, tzv. přímou redukcí, coţ je samotným uhlíkem,          

se získá zbylá třetina ţeleza: 

 

FeO + C --> Fe + CO  

 

Pracovní teplota v dolní části je asi 1100 stupňů Celsia, směrem nahoru teplota klesá.         

Pod kychtovým uzávěrem je asi 200 stupňů Celsia.V dolní časti má pec otvor pro surové 

ţelezo, vypouští se odpichovým otvorem. Po spuštění pec pracuje nepřetrţitě, aţ do stavu, 

kdy je potřeba znova vyzdít vloţku, poté se nechá vychladnout. K peci patří i tři aţ čtyři 

(nejméně však dva) předehřívače (Cowper), v nich se spalují tzv. kychtové plyny odváděné    

z pece, které jsou dobrým zdrojem energie. Jejich vyuţitím se střídavě předehřívá vzduch      

aţ na 800 stupů Celsia, neţ vstupuje  do vysoké pece.  

 

Třinecké ţelezárny mají dvě vysoké pece s bezzvonovou sazebnou. Výhody této sazebny jsou 

zejména v menší hmotnosti, levnější a rychlejší výměně jednotlivých částí a  provozně větší  

spolehlivosti. Naproti tomu jsou zde nevýhody v  kontrole toku surovin na zásypný ţlab             

a nespolehlivost jeho řízení sektorovými uzávěry. 
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Obr. 2.1 Vysoká pec [7] 

Mimopecní odsíření  je nově vzniklé pracoviště z důvodu výrazného  sníţení nákladů         

na struskotvorné přísady spalované v kyslíkových konvertorech (KKO) a ve vysokých pecích 

za účelem sníţení obsahu síry v dané jakosti oceli. Stupeň odsíření závisí na kvalitě vyráběné 

značky oceli a dosahuje hodnot aţ pod 0,005 %. Pro odsíření se pouţívá vápno a směs vápno 

– hořčík. Chemickou reakcí se síra naváţe na strusku. Struska je z nalévací pánve odstraněna 

a tím, ţe se nedostane do konvertoru, se šetří struskotvorné přísady během procesu zkujňování 

            [10]. 

Kyslíko-konvertorová ocelárna slouţí pro výrobu oceli. V TŢ se vyuţívá dvou  180 

tunových konvertorů s dmýcháním seshora o vysoké čistotě kyslíku (99.5 - 99.8 %)                     

a dmýchacími tryskami pro přívod dusíku a argonu, které jsou umístěny zdola.  Dále je 

vybaven sublancí, coţ je zařízení  pro odběr vzorků a  měření teploty, zásobníkem přísad        

a jímačem plynu.  

Konvertor je hruškovitého tvaru pevně spojen s nosným prstencem, ke kterému jsou přivařeny 

čepy. Ty umoţňují sklápět v rozsahu 270
0
 -360

0
, při rychlosti do 1,5 ot/min. Osa naklápění   

je nad těţištěm konvertoru z důvodů zajištění bezpečnosti. Tvarová konstrukce konvertoru, 

kde hrdlo je daleko uţší neţ dno, coţ vede k  zabránění výchozu kovu a strusky, udrţení 

v prostoru nad lázní malý přetlak a tím zabránění přisávání okolního vzduchu (obr. 2.2).   

Plní dále funkci zaváţení vsázky, která je tvořena surovým ţelezem a šrotem v procentuálním 

poměru 60/40.  Při plnění je konvertor v sázecí poloze připraven na sázení šrotu a následně 

nalévání surového ţeleza. Po zavezení je připraven na fázi zkujňování, které se provádí        
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ve svislé poloze při foukání kyslíku, tryskou umístěnou seshora (obr. 2.3). Přídavkem koksu  

a struskotvorných přísad dochází k exotermické reakci. Tato reakce je základem kyslíko-

konvertorového pochodu zkujňování, kdy dochází k ohřevu vsázky, díky vyhořívání Si, který 

je nejvíce aktivní, dále pak C, Mn a ostatních prvků. Konvertorový plyn vznikající touto 

reakcí není volně pouštěn do ovzduší, ale je jímán do plynojemů, kde se dále mísí 

s koksárenským plynem. Vzniká zde tzv. směsný plyn, který je dále v huti vyuţíván.  

 

 

Obr. 2.2 Kyslíkový konvertor s naklápěcím ústrojím     [15] 

 

1 -  přívod vzduchu 

2 – přívod vody 

3 – bezpečnostní ventil 

4 – odvod vody 

5 – přírubové pouzdro, 

6 – deska 

7 – vodní usměrňovač 

8 – bezpečnostní dorazový kolík 

9 – kyslíkové potrubí 

10 - mezikus usměrňovače 

11 – měděná hlavice 

 

 

Obr. 2.3  Konstrukce kyslíkové trysky        [15] 
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Dalším vedlejším produktem zkujňování je struska, která je odváţena k dalšímu zpracování. 

 

Proces zkujňování je ukončen nakloněním konvertoru pro odpich do pánve po předchozím 

odběru vzorku k analýze a zjištění teploty  pro poţadovanou značku oceli Teplota před 

odpichem se pohybuje nad teplotou 1600°
 
C.  

 

Po tomto procesu putuje ocel v pánvi na další  sekci výroby, kterou je mimopecní zpracování 

(sekundární metalurgie). Zde dochází k dalšímu legování, chemické a teplotní homogenizaci, 

vakuování. Tato část zpracování jiţ není zaloţena na exotermické reakci, ale ocel je ohřívána 

pomocí elektrického oblouku. 

Popis zařízení:   

 agregát pro homogenizaci oceli (AR argonování) 

 pánvové elektrické ohřívací pece č.1. a 2  (s označením LF1 a LF2  Laddle Furnace) 

 zařízení pro chemický ohřev (IRUT Injection Refining Up Temperature)  

 dvě pro vakuování oceli (s označením VK1 a VK2, RH systém Ruhrstahl-Heraeus) 

Agregát pro homogenizaci oceli (AR): Do tohoto agregátu přichází ocel z kyslíko-

konvertorové  ocelárny z důvodu chemické a teplotní homogenizace, která probíhá díky 

zavedení ţáromonolitické trysky, kterou je foukán inertní plyn. Díky tomuto kroku dochází 

také k částečnému odplynění oceli, sníţení mnoţství vměstků a úpravě chemického sloţení. 

Poté následuje další krok výroby, kterým je ohřev v pánvové peci zaloţený na principu 

elektrického oblouku (LF1, LF2), nebo agregátu chemického ohřevu (IRUT). 

 

Agregát pro chemický ohřev (IRUT): Je v dnešní době jiţ velice málo  vyuţíván. Důvodem   

je  nestabilita chemických reakcí vsázky, kdy během ohřevu dochází k vyhořívání legur. 

Dostát tak poţadavkům zákazníka na chemické sloţení není proto jednoduché. Tento proces  

je zaloţen na reakci kyslíku s hliníkem, nebo křemíkem. Díky tomu dochází k ohřevu lázně. 

Agregáty elektrických ohřívací pecí (LF1, LF2): Tyto dva agregáty slouţí především pro 

dohřátí oceli na licí teplotu, která se pohybuje v rozmezí 1500-1680°C (obr. 2.4). Dále, pro 

úpravu chemického sloţení a dezoxidaci oceli, tepelnou a chemickou homogenizaci obsahu 
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pánve. Konstrukční provedení pece dovoluje měnit volené výkonové stupně na 

transformátoru, tj. volba odbočky na transformátoru, bez přerušení tavby. Automatizace 

legování je dosaţena pomocí váţící linky, která zajišťuje naváţení poţadovaných přísad.        

Z váţícího vozu jsou přísady dávkovány přímo do obloukové pece bez přerušení tavby. 

Součástí zařízení je vůz pro převáţení, víko pece, ramena drţáků elektrod a grafitové 

elektrody, u kterých je kladen důraz hlavně na nízký měrný odpor a nízkou měrnou spotřebu. 

Elektrody nesmí obsahovat přísady, které by mohly znečistit ocel. Dále pak musí být 

dostatečně pevné při nízkých i vysokých  teplotách, musí mít hladký povrch. 

Mezi součásti zařízení dále patří odběrová a měřící sonda, odsávací zařízení, zásobníky 

kusových přísad s váţícím a dávkovacím zařízením, včetně podavače [11]. Tento agregát 

bývá konečným není-li zákazníkem dáno jinak. Jsou-li však poţadavky na sníţený obsah 

vodíku, dusíku a sníţeného mnoţství vměstků, pokračuje ocel dále na RH stanici. 

 

Obr. 2.4 Schéma pánvové pece  (LF) 

 

Agregáty pro vakuování oceli (VK1, VK2): Tento agregát (Rh)je konečným výstupním 

místem výroby oceli sekundární metalurgie, před tím neţ ocel putuje na kontinuální odlévání 

nebo do odlévání do kokil. Tento agregát nám dovolí, jak je uţ výše zmíněno sníţit mnoţství 

dusíku, vodíku, mnoţství vměstků, ale také celkové odplynění a dodatečnou úpravu 

chemického sloţení. Skládá se z vakuované komory, vtokové a výtokové roury, chladičem 

zplodin, podavačem, kontrolního a měřícího systému oceli (obr. 2.5).    [6] 
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Obr. 2.5 Schéma zařízení RH 

Po zpracování na agregátech sekundární metalurgie je pánev přepravena k odlévání              

do  meziproduktu – kontislitků. Kontislitky jsou důleţitým obchodním artiklem, který tvoří 

významnou část prodeje zboţí. Konvertorová ocel je odlévána na dvou kontilitích, z nichţ 

první je blokové o pěti proudech a druhé sochorové o osmi proudech. Blokové kontilití vyrábí 

pravoúhlé i kruhové kontislitky. Blokové kontislitky jsou ohřívány v navazující krokové peci 

a válcovány na blokovně.          [11] 

 

Při putování oceli přes tyto výrobní agregáty je chemická analýza v jednotlivých fázích 

výroby nezbytným poţadavkem pro zabezpečení kvality. Ve zkušebnách a laboratořích jsou 

prováděny zejména zkoušky chemického sloţení vzorků vsázkových a hutních materiálů, 

meziproduktů, hutních a strojírenských výrobků, odpadů, vod a výluhů pevných odpadů         

a dále zkoušky mechanických a metalografických vlastností vybraných hutních materiálů. Pro 

stanovování parametrů zmiňovaných materiálů a plnění dalších poţadavků automobilového  

průmyslu i legislativních poţadavků týkajících se bezpečnosti výrobku jsou zkušebny 

vybaveny špičkovou technikou v oboru chemického, mechanického a metalografického 

zkoušení. 
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Chemické sloţení se provádí  v Třineckých Ţelezárnách pomocí odebíraných vzorků, které 

jsou v chemických zkušebnách analyzovány na přístrojích: 

 XRF rentgen-fluorescenční spektrometrie  

XRF difrakce (FeO), UniQuant 

 OES celkové chemické sloţení 

 OES Spark-DAT mikročistota oceli, vměstky 

 Gamaspektrometrie 

 Termoevoluční metody, pro stanovení  C, S, O, N, H     [11] 

 

3. Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti materiálu jsou (pruţnost, plasticita, pevnost, tvrdost, houţevnatost), 

ale mechanických charakteristik je mnohem více. Například vlastnost pruţnost za jistých 

zjednodušených předpokladů pro potřeby konstruktéra je popsána následujícími 

charakteristikami, modulem pruţnosti v tahu E s hodnotou pro běţnou ocel 210 GP (E=/)   

a modulem pruţnosti ve smyku G (G=E/2.(1+), objemovým modulem pruţnosti K (K=1/)  

a koeficientem příčné kontrakce μ coţ je Poissonovo číslo které dosahuje hodnot 00,5. 

Důvod proč počet vlastností a charakteristik není stejný spočívá v experimentální povaze 

mechanických zkoušek. Pro experimentální určení libovolné mechanické charakteristiky 

musíme z daného materiálu vyrobit zkušební těleso a zkoušet vliv vnější síly (zatíţení) na toto 

těleso. Proto mechanické charakteristiky nejsou konstanty daného materiálu, ale jsou             

to veličiny, které do jisté míry závisí na podmínkách zkoušky.    [9]  

 

3.1. Tvrdost a její metody měření 

Při konstrukčních materiálech, a zejména při kovech a jejich technických slitin, má tvrdost 

povrchu velký technický a praktický význam. Proto se definice tvrdosti a její rozlišování 

zakládá na objektivních fyzikálních a technických principech zkušebních metod. 

Technickou tvrdost nemůţeme jednoznačně definovat jako fyzikální  veličinu, protoţe její 

hodnota závisí víc na kterékoliv mechanické vlastnosti od komplexních vlastností povrchu 

zkoušeného materiálu a od zkušebních podmínek, při kterých tvrdost zjišťujeme. Způsoby 

měření jsou do značné míry ovlivněny podmínkami měření. Na jednom materiálu můţeme 

naměřit tolik hodnot tvrdosti, kolik měřících způsobů se pouţije. 

Při zkoušce tvrdosti se povrch zkoušeného materiálu mechanicky  zatěţuje tlakem nějakého 

cizího tělíska z tvrdého materiálu a výsledek tohoto působení se kvantitativně vyjádří jako 

hodnota tvrdosti. Na základě této úvahy můţeme tvrdost definovat jako mechanickou tvrdost 

materiálu vyjádřenou odporem proti deformaci jeho povrchu vyvolané působením 

geometricky definovaného tělesa.  
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Tvrdost můţeme všeobecně vyjádřit  jako funkci: 

 

H = f(e, P, F, T, t, v)            

 

Kde e jsou pruţné vlastnosti zkoušeného kovu 

P – plastické vlastnosti zkoušeného kovu, vratné schopnosti deformačního zpevňování 

F – velikost síly působící na vtláčecí tělísko 

T – tvar, rozměry a tvrdost zatlačovaného tělíska - indentoru 

t – tření mezi vtiskovaným tělískem a zkoušeným kovem 

v – rychlost pohybu vtiskovaného tělíska. 

 

Hodnoty e a P v uvedené funkční závislosti představují odolnost zkoušeného kovu  proti 

vnikání cizího tělíska do jeho povrchu při dané teplotě. Tato odolnost  je výslednicí více 

činitelů, z kterých jsou rozhodující: 

Substruktura kovů definovaná druhem atomové vazby, typem krystalické mříţky               

a mříţkovými poruchami (vakance, intersticie, dislokace,  vrstvené chyby a jejich hustota). 

Mikrostruktura kovu definovaná hlavně velikostí zrna, stupněm morfologické nerovnosti 

(heterogenity) a nerovnováţností struktury, jako i tvarem příměsí vyloučených ve struktuře 

zkoušeného kovového materiálu. 

 

Zkušební metody pro měření tvrdosti 

Mechanické zkoušky tvrdosti jsou v praxi velmi výhodné a rozšířené. Právě kvůli 

jednoduchosti a moţnosti jejich pouţití i tehdy, kdy se jiné zkoušky nemohou pouţít. Kov se 

při takovéto zkoušce neporuší, protoţe měření tvrdosti se ovlivní jen velmi malým objemem 

na povrchu zkoušeného kovu.  

Tyto metody lze rozdělit podle principu na:        [13] 

- vtiskové 

- vrypové 

- odrazové 

- kyvadlové 

Vtiskové metody  

Zakládají se na principu vtlačování kuličky, kuţele, jehlanu nebo jiného přesně 

definovaného tělesa ze zakalené oceli, tvrdého kovu nebo z diamantu do zkoušeného 

materiálu. Tato vtisková metoda se řadí mezi nejrozšířenější metody zkoumání tvrdosti. 
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Měřítkem tvrdosti je velikost vzniklého vtisku. Způsoby jak tuto zkoušku uskutečnit               

a následně vyhodnotit jsou tři: Brynellova metoda (označení tvrdosti HB), Rockwellova 

metoda (označení tvrdosti HRC) a Vickersova metoda (označení tvrdosti HV). 

Vrypové metody 

Při vrypových metodách  se do jemně vyleštěného povrchu zkoušeného kovu rýpe 

diamantovým tělískem určitého tvaru, zatíţeným určitým závaţím. Hodnota tvrdosti se zjistí 

ze šířky vrypu. Tyto metody nejsou normalizovány a v praxi se pouţívají jen velmi málo. 

Odrazové metody 

Princip odrazových metod spočívá v odrazu padajícího tělíska určitého tvaru a hmotnosti   

od zkušebního vzorku. Část energie padajícího tělíska vytvoří jamku ve zkoušeném kovu            

a zbytek energie ve formě pruţného odrazu odrazí zkušební tělísko do  určité výšky. Výška 

odrazu je měřítkem tvrdosti zkoušeného materiálu. Tato metoda se pouţívá u velmi tvrdých 

materiálů.  

Kyvadlové metody 

Při kyvadlových metodách je měřítkem tvrdosti úbytek  energie kyvadla, které rozšiřuje 

vepředu vytvořené vtlačení kuličky ve zkoušeném materiálu. Tato metoda se uţ v praxi 

nepouţívá. 

 

Podle rychlosti zatěţující síly rozdělujeme zkoušky tvrdosti na statické a dynamické. 

Podle účelu měření tvrdosti na zkoušky makrotvrdosti (tvrdost celku) a mikrotvrdosti 

(stanovuje se tvrdost jednotlivých sloţek struktury). 

Kaţdá zkušební metoda je definována dohodnutými podmínkami zkoušky. Proto je naměřená 

hodnota tvrdosti vlastnost jednoznačně konvenční.  

 

3.1.1. Tvrdost podle Rockwella  

 

Tuto metodu vyvinul S. P. Rockwell v roce 1922. Patří mezi zkoušky vnikací. Odlišnost    

od zkoušek podle Brinella a Vickerse se v principu liší tím, ţe tvrdost se vyjadřuje hloubkou 

trvalé deformace(obr. 3.1.1.1). 
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Obr. 3.1.1.1 Princip Rockwellovy metody měření tvrdosti      [13] 

 

Jako zkušební hrot se pouţívá buď diamantový kuţel s vrcholovým úhlem 120°,  nebo 

ocelová kulička s průměrem 1,59 mm(obr. 3.1.1.2). 

 

 

Obr. 3.1.1.2  zařízení pro měření tvrdosti podle Rockwella     [12] 

 

Zkoušený předmět se poloţí na stůl  tvrdoměru a pomalu se přibliţuje ke zkušebnímu hrotu. 

Dalším otáčením matice se vtlačuje hrot do materiálu do té doby, neţ zatěţující síla 

nedosáhne hodnoty F0 . Hrot přitom vnikne do hloubky h1, kterou odečítáme   na 

hloubkoměru . Tímto počátečním zatíţením F0 = 98N se odstraní  vliv povrchové vrstvy, která 

nemusí být rovná a ovlivněna předcházejícím opracováním povrchu (zpevněná, oduhličená 

apod.). Dále následuje plné zatíţení silou F1. Účinkem síly F = F0+F1 vnikne hrot do 

materiálu a vytvoří vtlačení hloubky h = h1+h2. Tato hloubka je vytvořena trvalou  a pruţnou 

deformací. Tedy tvrdost je dána hloubkou vtlačení a měřidlem tvrdosti zkušebního materiálu. 
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Stupnice hloubkoměru  má pro kuţel rozsah 0,2 mm a je rozdělená na 100 dílků, přičemţ 

hodnota jednoho dílku je 0,002 mm a přestavuje jednotku tvrdosti podle Rockwella. Tvrdost 

Rockwella pro kuţel HRC se vypočte dle vztahu:       [13] 

 

HRC = 100 – h3   

 

Ke h3 je hloubka trvalého vtlačení v dílcích. 

 

Tvrdost se odečítá přímo na přístroji tvrdoměru bez přepočítávání. Rockwellova metoda  

je velice rozšířená. Přednosti má hlavně v rychlosti a přesnosti. Pro zjištění tvrdosti není třeba 

zvlášť měřit vtlačení lupou, jako je to u Vickersovy a Brinellové metody, ani pouţívat 

tabulky. Proto se Rockwellova metoda osvědčila při hromadné a automatizované kontrole 

výrobků, také kalených předmětů ve výrobních linkách. Její nevýhodou je však menší 

přesnost a citlivost jako při Brinellové a Vickersové metodě. Při malých zatíţeních je moţno 

výhradně pouţít na měření tvrdosti povrchově zpevněných vrstev, hlavně u výrobků  

zpracovaných chemicko-tepelně. Zavádí se přehledné označení tvrdosti podle Rockwella 

v závislosti na pouţitém zatíţení a na  pouţití vnikacího tělíska (tab. 1). 

 

Tab. 1 Přehled označování Rockwellovy tvrdosti      [4] 
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Důleţitým měřítkem pro zvýšení uţitných vlastností materiálu je i chápání tvrdosti            

ve vztahu k pevnostním kriteriím materiálu: meze pevnosti Rm a výrazné meze kluzu Re, 

smluvní meze kluzu Rp (N.mm
2
) [3], které jsou výsledkem základní zkušební metody             

– tahové zkoušky. Tuto závislost lze odvodit z následujícího předpokladu, ţe indentační 

tělísko musí při vnikání do povrchu místně překonat mez pruţnosti v tlaku, mez kluzu v tlaku 

při nerovnoměrném zvyšování tlakového napětí.  

 

3.1.2. Tvrdost podle Brinella 

 

Autor této zkušební metody, švédský inţenýr J. A. Brinell, předvedl v roce 1900               

na mezinárodním kongrese o zkoušení materiálu a na světové výstavě v Paříţi v tom  stejném  

roce metodu měření tvrdosti vtlačováním kalené ocelové kuličky do materiálu. Zkouška         

se ujala a dnes je jednou z nejrozšířenějších zkouškoušek tvrdosti (obr. 3.1.2.1). 

 

Obr. 3.1.2.1 Princip měření tvrdosti podle Brinella      [12] 

 

Princip  metody spočívá ve vtlačování kalené ocelové kuličky průměru D do povrchu 

zkoušeného materiálu silou F. Po odlehčení se změří průměr vtlačení d.  

Hodnota Brinellovy tvrdosti HB je dána podílem zatěţující síly F a povrchu vtlačovaného 

kulového vrchlíku A.           [13]  

 

HB = F / A = F / π·D· h 
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Nebo také u této metody jako i u metody podle Vickerse je určení práce  na vytvoření trvalé 

deformace v materiálu (metody se liší pouţívaným typem indentoru) dle obecného vztahu: 

 

H = k·(F/A)    (N.mm
2
) 

       

 

kde: k  je koeficient pro danou metodu, 

F je síla (N), 

A je plocha (mm
2
).         [13] 

  

 

Hodnoty tvrdosti se při zkoušce můţou vypočítat podle uvedeného vzorce, ale  prakticky   

se příslušný průměr vtlačení d a síla F odečítají z tabulek. Teplota, při které se zkouška 

provádí, má být v rozmezí 10 – 35°C, jestliţe se zkouška tvrdosti provádí při  vyšších 

teplotách, musí  se teplota uvést v zápise o zkoušce. Výsledky tvrdosti naměřené touto 

metodou závisí od zkušebních podmínek (parametrů). Aby bylo moţno porovnat naměřené 

hodnoty tvrdosti  různých materiálů, musí se dodrţet určité zkušební podmínky,  

u kterých je rozhodující:         [13] 

- průměr  kuličky 

- velikost zatěţující síly 

- rychlost vtlačování 

- doba zátěţe 

  

Volba průměru kuličky: 

a) podle tloušťky měřeného předmětu ve směru působící síly F 

Plastická deformace a s ní související deformační zpevnění kovů, zasahuje do určité 

hloubky pod vtlačeninu. Deformovaná oblast pod ní nesmí být omezována tloušťkou 

zkoušeného předmětu, to znamená, ţe nesmí dosáhnout rozhraní mezi zkoušeným předmětem 

a podloţkou, na které je uloţena.  Aby výsledek tvrdosti nebyl ovlivněný tvrdostí této 

podloţky dohodl  se poměr  tloušťky zkoušeného předmětu s a hloubky vtlačení h, který       

se musí rovnat nebo být větší 10. Po dosazení poměru do vztahu: 

 

HB = F / A  
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a při vyjádření síly v N bude nejmenší tloušťka vzorku,  kterého moţno měřit kuličkou 

průměru D. 

 

smin = 10·0,102 F /  π·D·HB          

 

největší průměr kuličky,  kterým moţno měřit tloušťku s  

 

Dmax = 10·0,102 F /  π·s·HB          

 

b) rozměr měřeného předmětu v rovině kolmé na směr působící síly F 

Plastická deformace se na povrchu zkoušeného materiálu rozprostírá do určité vzdálenosti 

od kraje vtlačení. Aby výsledky tvrdosti nebyly ovlivňované okrajem zkoušeného předmětu a 

plasticky zpevněnými oblastmi sousedních vtisků,  musí se zachovat určitá vzdálenost středu 

vtisku od kraje předmětu a určitá vzdálenost středu sousedních vtisku. 

 

c) velikost zrna a heterogenity struktury zkoušeného kovu 

Při kovových materiálech se velmi hrubou a heterogenní strukturou musí velikost kuličky 

zvolit tak, aby bylo vytvořené vtlačení na větším počtu zrn, čímţ se zabezpečí měření 

průměrné hodnoty tvrdosti celé struktury. Čím větší průměr kuličky  se pouţije,  tím větší  je 

přesnost při měření velikosti vtlačení a dosáhne se menší rozptyl naměřených výsledků na 

jednom zkušebním vzorku. Kuličky jsou vyrobeny ze speciální zakalené  oceli nebo 

spékaných karbidů. Musí mít přesný rozměr, dokonalý kulovitý tvar a velmi hladký povrch.  

d) volba velikosti zatěžující síly 

Zdali se mění při konstantním průměru kuličky na jednom materiálu tvrdost podle Brinella, 

s pouţitím různých zatěţujících sil se mění i naměřená hodnota tvrdosti. Je to vysvětleno tak, 

ţe tvar vtlačení při stejném průměru vtlačení d, ale při jeho různé hloubce h, vyvolané 

velkými zatěţujícími silami F, si nezachová geometrickou podobnost. Zatěţující síla F přitom 

naroste úměrně s hloubkou a s jeho povrchem: 

 

A= π ∙ D ∙ h [mm
2
]          

 

V důsledku nebude tato hodnota tvrdosti konstantní, ale bude se měnit v závislosti na 

velikosti síly F. Empiricky se zjistilo, ţe zatěţující síla při průměru kuličky vyhovuje, jestliţe 
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se  nachází průměr kuličky v rozmezí:        [13] 

d/D = 0,25 ÷ 0,6          

 

V těchto hranicích je odečítání průměru zatíţené nejmenšími chybami. 

e) doba zatížení a volba rychlosti 

Rychlost zatíţení je vyjádřena rychlostí růstu zatěţující síly do okamţiku, kdy se kulička 

dotkne povrchu zkoušeného materiálu, aţ do dosaţení plného zatíţení. Po dosaţení plného 

zatíţení kulička nadále vniká do materiálu. Rychlost tohoto vnikání závisí na průběhu 

zpevňujících a relaxačních procesů, které ve zkoušeném kovu po dobu plastické deformace 

proběhnou. Pohyb kuličky se zastaví, jakmile nastane rovnováha mezi zatěţující silou                 

a odporem materiálu proti další deformaci. Je zapotřebí určité doby, aby při plném zatíţení 

proběhl plastický tok. Nazýváme ho dobou zatíţení. Rychlost i trvání zatíţení můţe mít určitý 

vliv na výsledek zkoušky. Doba zatíţení můţe výsledky zkoušky tvrdosti ovlivňovat 

výrazněji, a to i při standardních zkušebních metodách. Rozhodujícím faktorem je přitom 

poměr zkušební teploty k rekrystalizační teplotě. Pokud je zkušební teplota niţší, neţ je 

rekrystalizační teplota zkoušeného kovu, plastická deformace se zastaví za několik sekund. 

Naopak, při nízko tavitelných kovech, u kterých se rekrystalizační teplota  přibliţuje k teplotě 

pokojové (20°C) anebo je niţší, uplatňují se při plastické deformaci procesy tečení   a 

deformační tok se prakticky vůbec neustálí. Teoreticky by se měla doba zatěţování dodrţovat 

v takovém rozsahu, aby neovlivnila výsledky měření. Z praktických důvodů se při měření 

tvrdosti vyţaduje doba zkoušky co nejkratší. Proto se  také trvání zkoušek stanovilo 

v příslušných normách a pohybuje se v závislosti od tavící teploty zkoušených kovů.  [13] 

o Pro slitiny ţeleza v rozsahu 10 – 15 s  

o Neţelezné kovy a jejich slitiny 10 – 180 s. 

 

 

Označování tvrdosti podle Brinella 

Tvrdost se mezinárodně označuje písmenem H, které vyjadřuje zkratku anglického slova 

hardness (tvrdost). Druhé písmeno označuje metodu měření tvrdosti. Tvrdost měřená při 

normálních podmínkách, tj.:  

F  = 29430 N 

D = 10 mm 

t   =  10 s 

se označí ve smyslu platné ČSN 42 0371 jen značkou HB. 
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Jestliţe se tvrdost měřila při jiných podmínkách, je zapotřebí značku HB doplnit podmínkami 

D/F/t.  

Například tvrdost HB 5/750/30 = 220 se měřila při podmínkách  

D = 5 mm 

F = 7355 N 

t = 30 s 

jednotky se za číslem tvrdosti neuvádějí. Číslo tvrdosti je nutno brát jako číslo porovnávací, 

které nemá výpočtovou hodnotu, stejně jako nemá fyzikální opodstatnění.  

 

 

3.1.3 Tvrdost podle Vickerse 

 

Tato zkouška vznikla v Anglii a poprvé ji popsali R. L. Smith a G. E. Sandland  

v roce 1922. Pojmenování vzniklo podle tvrdoměru, který zkonstruovali a vyrobili v anglické 

firmě Vickers. V USA se tato zkouška označuje jako diamond pyramid hardness test        

(obr. 3.1.3.1). 

 

Obr. 3.1.3.1  Princip Vickersovy metody měření tvrdosti     [12] 

 

Vickersova zkouška se zakládá na stejném principu jako Brinellova, jen na místo kuličky se 

vtlačuje do materiálu diamantový čtyřboký jehlan s vrcholovým úhlem 136°. Vickersova 

tvrdost se označuje značkou HV a je dána podílem síly F a povrchu vtlačení A.   [13]  

 

HV = F / A 
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Jednotky se za číslem tvrdosti neuvádějí ze stejného důvodu jako při Brinellově metodě. 

Výhodou této zkoušky je, ţe výsledky tvrdosti teoreticky nezávisí od velikosti zatěţující síly, 

protoţe různě velká vtlačení jsou si navzájem geometricky podobná. Proto v určitém rozsahu 

zatěţujících sil jsou naměřené hodnoty HV stejné.  

 

Volba  zatěžující síly 

Normální zkušební zatíţení je při této metodě 294 N.  Podle tloušťky a tvrdosti 

zkoušených vzorků je moţno pouţít zatíţení odstupňované v rozmezí 9,8 – 980 N. 

Volba síly F se řídí tloušťkou měřeného materiálu a jeho předpokládanou tvrdostí. Vhodné 

zatíţení pro určitý materiál tloušťky s a nebo při měření na zakřivené ploše průměru D se 

jednoduše stanoví z nomogramu.  

 

Čas trvání se volí podobně jako u zkoušky podle Brinella od 10 do 15 s, podle druhu 

tvrdosti zkoušeného materiálu. 

 

 

 

 

Označování tvrdosti podle Vickerse  

Jestliţe se tvrdost zjišťuje normálním zatíţením 294 N a trvání zatíţení je v rozsahu   10 – 

15 s, značí se základní značkou HV. Pouţije-li se jiná síla a zatíţení trvá déle neţ 15s, doplní 

se základní značka čísly udávajícími velikost pouţité síly a času zatěţování. HV F/t.  

Například: HV 50/30 platí pro 

F = 490 N 

t = 30 s  

Přesnost výsledku zkoušky závisí především na přesnosti přístroje, také na hladkosti 

povrchu a homogenity vlastností zkoušeného materiálu. Je-li struktura zkoušeného materiálu 

velmi hrubozrnná a přitom nehomogenní (šedá litina) a vtlačení je vyvolané malým zatíţením, 

můţe se výsledná tvrdost měnit podle tvrdosti jednotlivých fází. Proto není tato metoda  

vhodná pro měření tvrdosti materiálu mimořádně hrubé a nerovnoměrné struktury. Výhodou 

této metody je, ţe se dá pouţít u  hotových načisto opracovaných výrobků, jako jsou ozubená 

kola, čepy, hřídele, loţiska a podobně. Tuto metodu lze také dobře pouţít i při měření tvrdosti 

tenkých předmětů a tenkých povrchových vrstev (cementované, nitridované, apod.) viz 

bakalářská práce. 
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3.1.4. Poldi kladívko: 

Do Poldi kladívka se vloţí normalizovaná tyč se známou tvrdostí. Uchopíme dílenské 

kladívko, kterým uhodíme do Poldi kladívka na  měřeném materiálu. Úderem kladiva vznikne  

vtisk v měřeném materiálu a zároveň ve vloţené tyčce. Změří se vtisk v tyčce a z převodní 

tabulky se odečte naměřená tvrdost HB Poldi. Můţe nastat případ, kdy se kladívkem  udeří 

moc silně a vnikne příliš velký vtisk, který není uveden v přepočtové tabulce, je proto nutné 

měření opakovat (obr. 3.1.4.1). 

 

 

 

Obr. 3.1.4.1 Poldi kladívko se vzorkem        [4] 

 

 

 

4. Možnosti zpevnění materiálu:  

K pochopení zpevňovacích mechanismů je potřeba si uvědomit vztah mezi pohybem dislokací 

a chováním materiálu. Makroskopická plastická deformace souvisí s pohybem velkého 

mnoţství dislokací a proto schopnost materiálu plasticky se deformovat závisí na moţnosti 

dislokací se pohybovat. Tvrdost a pevnost materiálu jsou přímo úměrně obtíţnosti vzniku 

plastické deformace. Mechanická pevnost materiálu můţe tedy být zvýšena omezením 

mobility dislokací. Naopak – čím méně bude překáţek bránících pohybu dislokací, tím lehčeji 

se bude materiál deformovat a bude se chovat jako měkčí a méně pevný.  

Obecně je moţno říci, ţe všechny technologie zvyšující pevnost a tvrdost materiálu spočívají 

v omezení nebo ztíţení pohybu dislokací.  
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4.1  Precipitačním zpevněním  

        Hlavní podmínkou vzniku precipitace je existence přesyceného tuhého roztoku, který se 

při zvýšených teplotách začne rozpadat. Podoba této precipitující fáze se však  netvoří přímo, 

ale přes několik mezistupňů. Precipitace je rozpad přesyceného tuhého roztoku při ohřevu na 

teploty niţší neţ je teplota solidu pro danou slitinu. Precipitačním zpevněním, vytvrzováním 

se dají měnit mechanické, technologické vlastnosti. Tento princip byl poprvé zjištěn 

Guinierem a Prestonem v r. 1938 na monokrystalech slitiny Al – Cu.    [2] 

 

Precipitáty se  do struktury zabudovávají  z tuhého roztoku, nebo mechanickým legováním. 

Částice mohou být s matricí koherentní a dislokace je při svém pohybu mříţkou protínají a 

deformují (Friedelův mechanismus), nebo nekoherentní a dislokace překonávají částice jejich 

obcházením, přičemţ zanechávají kolem částic dislokační smyčku (Orowanův mechanismus 

znázorněný na (obr. 4.1)). 

 

 
 

Obr. 4.1  Překonávání částic Orowanovým mechanismem     [2] 
 

Tento způsob se pouţívá při výrobě kotlových ocelích pro zvýšení jejich ţárupevnosti pomocí 

precipitátů V3C4. 

 

4.2 Dislokačním (deformačním) zpevněním 

        Toto zpevňování nastává u materiálu deformací za studena, pod teplotou rekrystalizace. 

Teplota rekrystalizace Tr je u kaţdého materiálu jiná. Je daná typem struktury a předešlou 

deformací. Změna tvaru zrn probíhá v závislosti na velikosti deformace, kdy z původních 

polyedrických zrn vznikají zrna usměrněná ve směru tváření. Nejzřetelnějším projevem 

tohoto zpevnění je zvýšení pevnosti kovů (meze kluzu a meze pevnosti) na úkor plastických 

vlastností (taţnost a kontrakce). Takovéto zvýšení pevnosti je doprovázeno nestabilním 

stavem, který je způsoben zvýšením hustoty dislokací, které se nemohou v materiálu volně 

pohybovat, kupí se na hranicích zrn. Deformace  je závislá na počtu skluzových systému. Je 

potřeba alespoň pěti skluzových rovin a směrů pro deformaci zrna.    [18] 
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- Směr skluzu je vţdy totoţný se směrem, který je nejhustěji obsazen atomy 

- Skluz zpravidla probíhá v nejhustěji obsazených rovinách krystalu 

- Z moţné skupiny rovin a směrů v krystalové mříţce je aktivní ten skluzový systém 

(rovina a směr), v němţ má střihové napětí nejvyšší hodnotu. 

 

Sníţení hustoty dislokací je moţno docílit dodáním tepelné energie. Tímto je moţné docílit 

vlastností, které měl materiál před tvářením. Je rozdělen na tři plynule  na sebe navazující 

etapy. 

1. zotavení:  

Zotavení je soubor přeměn vnitřní stavby tvářeného krystalu při teplotách niţších, neţ je 

rekrystalizační teplota. Má dvě stádia. První stádium je charakterizováno odstraněním 

nadbytečných bodových a čárových poruch se současným sniţováním hustoty dislokací. Tím 

se v materiálu sniţuje vnitřní pnutí. Ve druhém stádiu zotavení, kdy jsou teploty vyšší, neţ 

jsou potřebné pro zotavení bodových poruch, ale niţší 

neţ pro rekrystalizaci, se dále sniţuje hustota dislokací (anihilací) uvnitř deformovaných 

oblastí. Tyto změny se souhrnně označují jako změny substruktury. 

 

2. primární rekrystalizace:  

primární rekrystalizace je vznik nových rovnoosých pravidelných zrn malých rozměrů v 

původní struktuře deformovaného materiálu, coţ je spojené s podstatným sníţením hustoty 

dislokací. Vznik nových zrn je postupně probíhající proces. Na celou rekrystalizaci je nutno 

se dívat jako na děj statický, a proto se nazývá také statická rekrystalizace. 

 

3. sekundární rekrystalizace: V případě pokračujícího ohřevu bude postupovat růst zrna, kdy 

větší zrna pohlcují zrna menší. To se projeví ještě částečným zvýšením taţnosti, ale za 

cenu sníţené pevnosti. Takováto struktura je překáţkou dalšího tváření za studena. Proto 

přechod do 3.etapy je technologickou chybou. Rekrystalizace probíhá i při tváření za tepla, 

ale proto, ţe teploty kovu jsou při tváření za tepla mnohem vyšší, neţ je rekrystalizační 

teplota, probíhá rekrystalizace velmi rychle po deformaci. Při běţných teplotách tváření za 

tepla rekrystalizace probíhá téměř okamţitě. Proto je kov při tváření za tepla stále tvárný a 

nezpevňuje se. Tato rekrystalizace se nazývá dynamická. 
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4.3 Zpevněním tuhého roztoku atomy příměsí 

Rozpustí-li se atomy příměsí v tuhém roztoku (matrici), vytváří se kolem nich pole napětí za 

předpokladu, ţe mají odlišný rozměr, neţ atomy tvořící tuhý roztok. Tato pole brání pohybu 

dislokací při plastické deformaci, čímţ se zvyšuje pevnost tuhého roztoku. Atomy mohou 

jednak nahrazovat atomy mříţky v jejich polohách (substituční zpevnění) nebo v určitých 

prostorách mezi atomy mříţky (interstitické zpevnění). V případě substitučního zpevnění (σS) 

feritu v ocelích přispívají ke zpevnění nejvíce atomy fosforu, křemíku a manganu. V případě 

hliníku, atomy hořčíku, manganu a mědi. Při interstitickém zpevnění (σIN) feritu přispívají ke 

zpevnění nejvíce atomy uhlíku a dusíku, u hliníku pak atomy bóru. Rozdíly v rozměrech 

atomů příměsí je nejvýznamnější teorií zpevnění tuhého roztoku. Rovněţ rozdíly v modulech 

ve střihu a relativní chemické rozdíly (elektronegativita) prvků mohou v menší míře přispívat 

k celkovému efektu legování.         [8] 

 

4.4 Zjemněním zrna 

Podmínkou jemnozrnné struktury  feritu je jemnozrnný austenit, který vzniká válcováním 

okolo 800°C. Této teplotě se také říká doválcovací.  Toto zpevnění materiálu se řídí 

Hall-peachovým vztahem který nám říká, ţe čím menší budeme mít velikost zrna, tím  větší 

bude mez kluzu Re . 

D

k
i Re  

4.5. Kalení a jeho podmínky  

 

Účelem kalení je zvýšit tvrdost oceli vytvořením částečně nebo zcela nerovnováţné struktury. 

Příčinou dosaţení jisté poţadované úrovně tvrdosti v materiálu je vznik pevných a zpravidla 

tvrdých struktur bezdifuzními pochody transformace na strukturu martenzitickou nebo 

spodního bainitu, tato transformace se děje smykem. 

 

 Kalení je ohřev součástí na teplotu  Ac3, nebo nad Ac1, výdrţ na této teplotě a ochlazování 

nadkritickou rychlostí, čímţ se potlačí vznik feritu a perlitu a zachovaný nestabilní austenit se 

při teplotách 500°C přemění na bainit nebo martenzit nebo jejich směs. Správné teploty 

ohřevu, tzv. kalící teploty, se volí u podeutektoidní oceli 30° – 70 °C  nad Ac3, u 

nadeutektoidní oceli 30° – 70 °C nad Ac1 . 
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 U nadeutektoidních ocelí nevolíme kalící teploty  nad Acm  , protoţe bychom rozpustili 

cementit, který přispívá k tvrdosti oceli po kalení. Vyšší kalicí teplota by také měla za 

následek  zhrubnutí zrna. 

 Zásadně se musíme vyhnout kalení podeutektoidních ocelí z teplot leţících mezi Ac3 a Ac1. 

Takto ohřátá ocel má ve struktuře austenit a ferit, které se po zakalení přemění na 

martenziticko – feritickou strukturu se značným vnitřním pnutím a s niţší tvrdostí. Překročení 

správné kalicí teploty nebo příliš dlouhá výdrţ na kalicí teplotě se projeví růstem 

austenitického zrna, které se zakalením přemění na hrubý martenzit s vyšší křehkostí. Kromě 

toho se zvětšuje mnoţství zbytkového austenitu a tím klesá tvrdost po zakalení. 

U legovaných nadeutektoidních ocelí s vyšším obsahem karbidotvorných prvků je kalicí 

teplota dána rozpustností karbidů a např. u rychlořezných ocelí dosahuje aţ 1320°C. Protoţe 

pro kalení je charakteristickým rysem vznik martenzitu nebo bainitu, musí být rychlost 

ochlazování větší, neţ kritická rychlost ochlazování. Proto záleţí na rychlosti ochlazování, na 

chemickém sloţení, na velikosti  kalené součásti a na poţadované výsledné  struktuře po 

kalení.  

Kalení hysterezní: 

Je jedním z méně pouţívaných způsobu, jimţ se sniţuje pnutí při kalení. Při hysterezním 

kalení se pouţívá vyšší teploty ohřevu, neţ při kalení základním. Ohřátý předmět se zvolna 

ochladí těsně nad teplotu AC3 u ocelí podeutektoidních a AC1 u ocelí nadeutektoidních, a 

teprve potom se kalený předmět chladí ve vodě nebo oleji. Teplotu je třeba sniţovat pomalu, 

nebo s výdrţí na teplotě v peci. 

Kalení izotermické: 

Účelem tohoto kalení je získat poţadované mechanické hodnoty přímo po kalení bez 

následujícího popouštění. Při tomto postupu kalení dochází oproti běţnému kalení ke 

zvýšeným hodnotám vrubové houţevnatosti a meze únavy. Jde opět o pomalé ochlazování, 

kdy vzniká bainit, čímţ odpadá nebezpečí vzniku trhlin a vnitřních pnutí. Ochlazení na teplotu 

rozpadu musí být rychlé, aby nenastala perlitická přeměna. Dosaţení větších rychlostí je při 

malém teplotním rozdílu mezi kalící teplotou a teplotou izotermického rozpadu při teplotách 

300° - 400°C moţné jen u tenkostěnných výrobků. Toto kalení se provádí u pil, lopat a atp. 

Pro ochlazování a výdrţ na teplotě rozpadu se pouţívá solných lázní nebo lázní roztavených 

kovů, méně jiţ do olejů, které jsou při těchto teplotách méně bezpečné.  

Patentování 

Účelem tohoto postupu je dosáhnout poţadovaných mechanických hodnot a vlastností před 

taţením drátu za studena. Řadí se mezi nejstarší způsoby kalení. Poţadovanou strukturou je 
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bainit. Způsobem dosaţení této struktury je ohřev nad teplotu AC3, následuje rychlé ochlazení 

na teplotu rozpadu (400° - 500°C), a další ochlazení na vzduchu. Patentování je specifické 

tím, ţe je zařazeno přímo do linky drátotahu.  

Kalení z tvářecí teploty: 

Při tomto způsobu kalení dochází k úspoře hlavně tím, ţe probíhá přímo z tvářecí teploty. 

Protoţe teploty tváření jsou vyšší,  neţ jsou běţně uţívané teploty kalení, je větší 

homogenizací austenitu změněn i průběh přeměny. Křivky diagramu IRA jsou posunuty 

vpravo a Ms dolů. Je tedy sníţena kritická rychlost ochlazovaní  a zvětšena prokalitelnost. 

Tvářením a překrystalizací se změní zrno zhrublé ohřevem vysokou teplotu. Tento způsob se 

pouţívá pouze u podeutektoidních ocelí, které se po kalení popouštějí na vyšší teploty. 

 Není-li teplota výrobku během tváření stejná po celé délce, je nutno výrobek ohřát v peci pro    

vyrovnání teplot a aţ poté jej ochlazovat.        [3] 

Kalení za nízkých teplot: 

Se zvyšujícím se zastoupením uhlíku a slitinových prvků dochází ke sniţování bodu Ms       

a Mf. Při situaci, kdy Mf je niţší neţ pokojová teplota, zůstává ve struktuře část austenitu 

nepřeměněna, coţ způsobuje sníţení tvrdosti a při pozdější přeměně způsobuje značné vnitřní 

pnutí. Tímto dochází i po dlouhé době po kalení ke vzniku vnitřních pnutí a vniku trhlin 

v hotovém výrobku. Jedním ze způsobu odstranění zbytkového austenitu je popouštění.  

U výrobků, u kterých se vyţaduje vysoké tvrdosti a jsou vyrobeny z oceli, které při 

popouštění tvrdost rychle ztrácejí, je vhodné zmrazování. Po ohřevu a ochlazení ve vodě       

je nutné co nejrychleji kalený výrobek přenést do zmrazovací lázně nejčastěji směsí lihu             

a tuhého kysličníku uhličitého (- 80°C). U vysoce legovaných ocelí se pouţívá zmrazovací 

lázeň tekutého dusíku (- 195°C). Přeruší-li se ochlazování mezi body Ms a Mf zastaví se 

martenzitická přeměna, která pak pokračuje aţ po ochlazení na teploty podstatně niţší neţ 

teploty, při níţ se ochlazení původně přerušilo. Čím niţší je teplota přerušení ochlazovaní      

a delší je doba trvání přerušení, tím obtíţněji se při dalším sniţování teploty austenit 

přeměňuje. Dosáhne-li doba a teplota určité hranice, je zbylý austenit stabilizován a  dalším  

ochlazením jiţ ho není moţné přeměnit. Tento způsob ochlazování je v provozu pouţíván jen 

zřídka z důvodu vysokých vnitřních pnutí a jimi vyvolaných deformací a trhlin. Kromě toho 

mají při vyšších teplotách všechny zmrazovací lázně malou ochlazovací schopnost, 

způsobenou vytvořením plynového polštáře okolo kaleného předmětu. Těmto nevýhodám    

se předchází způsobem plynulého zmrazování v intervalu teplot martenzitické přeměny. 

Kalený předmět se z austenitizační teploty ochladí na teplotu Ms a z této teploty se přímo 

zmrazuje. Předměty sloţitých tvarů se mohou ochladit na teplotu bodu Ms  v solné lázni, v niţ  
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se před zmrazením vyrovná teplota v celém průřezu předmětu. Oceli kaleny tímto způsobem 

jsou tvrdší o 5 HRC, neţ kalené obvyklým způsobem. Zmrazování se pouţívá při kalení 

valivých  loţisek, měrek a kalibrů. Hlavní výhodou je  zvýšeni stálosti rozměrů a tvrdosti. [3] 

 

Povrchové kalení: 

Účelem povrchového kalení je zvýšit tvrdost pouze povrchové vrstvy  a zachovat měkké     

a houţevnaté jádro. Tohoto lze dosáhnout rychlým ohřevem následovně rychlým ochlazením 

povrchu předmětu. Ohřívá-li se povrch kaleného předmětu větší rychlostí, neţ jakou              

se převedené teplo odvádí směrem dovnitř předmětu, vzniká v jeho povrchové vrstvě tepelný 

spád, který umoţňuje dosáhnout kalící teploty jen do určité hloubky pod povrchem. Čím je 

ohřev rychlejší, tím je tepelný spád větší a po ochlazení zakalená vrstva tenčí. Čím je ohřev 

pomalejší, tím je tepelný spád menší a hloubka kalené vrstvy je větší. Kalící teplota musí být 

podstatně vyšší neţ při ohřevu v peci. Fázová přeměna, rozpouštění karbidů a hlavně 

homogenizace závisí nejen na výšce teploty, ale i na rychlosti ohřevu a na době výdrţe na 

kalící teplotě. Tento vliv se projeví hlavně při indukčním a postupném kalení plamenem, kde 

rychlosti ohřevu jsou největší.Na (obr. 4.5.1). je přehledné rozdělení způsobů kalení.  [3] 

 

  

Rychlost ochlazování zajišťujeme vhodným kalicím prostředím s různou ochlazovací 

schopností. Pouţívá se voda, oleje, vzduch a roztavené solné nebo kovové lázně. 

 

Z těchto uvedených je velmi účinným kalicím prostředím voda, kde však ochlazování 

neprobíhá  plynule. Po ponoření součásti zahřáté na kalicí teplotu do vodní lázně se kolem 

součásti okamţitě vytvoří parní polštář, který zpomaluje ochlazování. Tento se poruší při 

teplotách 400°C, kdy nastává intenzivní ochlazování prudkým varem vody. Kdyţ teplota 

povrchu součástí poklesne na teplotu varu lázně, intenzita ochlazování opět klesne. Parní 

polštář se  dá zmenšit pohybem součásti ve vodě nebo pohybem vody.  

Proto nejvyšší kalicí účinnost má sprcha která je také pouţívána při Jominyho zkoušce 

prokalitelnosti. Se zvyšující se teplotou vody její ochlazovací schopnost klesá. 

Kalicí účinek vody lze dále sníţit přísadou olejů, mýdla nebo naopak zvýšit přidáním látek, 

které zvyšují její teplotu varu nebo sniţují rozpustnost plynu ve vodě (NaCl, NaOH apod.).  

Nikdy se však příliš nezmění rychlost ochlazování v oblasti martenzitické přeměny, kde by 

pro zmenšení pnutí právě byla ţádoucí menší rychlost ochlazovaní.   [9] 
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Kalení do vody je vţdy  spojeno se značným vnitřním pnutím. Pouţití u předmětů 

s uhlíkových ocelí, z ocelí nízkolegovaných jen u větších součástí. Podobné jako kalení         

do vody je kalení do oleje, s tím rozdílem, ţe se parní polštář poruší dříve a maxima 

ochlazovacích rychlostí leţí kolem teploty 500°C. 

V oblasti martenzitické přeměny bývá rychlost ochlazování u olejů asi 10 x menší neţ          

u vody. Proto při  kalení do oleje vznikají menší vnitřní pnutí. V oleji kalíme součásti z oceli 

legovaných, někdy však i drobné součásti z ocelí uhlíkových.  

Nejčastěji se pouţívají minerální oleje, kde jejich vhodnost zaručuje hlavně jejich viskozita. 

Olejové kalící lázně bývají zpravidla zahřáté na teplotu 50°C. Pouţitý olej musí být čistý      

a řídký a  musí mít  vysoký bod vzplanutí. Podobně jako  u vody lze i při kalení  do oleje 

zvýšit jeho ochlazovací schopnost cirkulací lázně. Za provozu olej postupně stárne v důsledku 

oxidace, uhelnatění a znečišťování okujemi a prachem, a musí se proto po určité době  

vyměnit.  

Roztavené solné lázně se  vyznačují plynulým ochlazováním.  

To znamená, ţe jejich rychlost ochlazovaní bude zpočátku vyšší a bude postupně s klesajícím 

teplotním rozdílem mezi předmětem a lázní klesat. Solné lázně tedy budou z počátku 

ochlazovat intenzivněji neţ olej, v oblasti martenzitické přeměny však pomaleji. Vznikají 

proto velmi malá vnitřní pnutí. 

Roztavené kovové lázně (olovo) pouţíváme jen v některých případech.  

Mají podobné vlastnosti jako solné lázně. Vzduch se pouţívá u hluboce prokalitelných 

(samokalitelných) ocelí. K zvýšení ochlazovacího účinku se vzduch obvykle dmýchá pod 

tlakem 10 kPa tak, aby byl kalený předmět ochlazován ze  všech stran stejně. Takové kalení je 

příznivé z hlediska vzniku a rozloţení  vnitřních pnutí, teplotní rozdíly v jádře  a na povrchu 

jsou malé. Pouţívá se jen u velmi sloţitých předmětů, jako je např. zápustek, protoţe je toto 

kalení spojeno s nebezpečím oduhličení.        [9] 

 

Kalitelnost: je schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšené tvrdosti. Dosaţená tvrdost po 

kalení je závislá především na obsahu uhlíku u ocelí, které obsahují alespoň 50% martenzitu 

v jejich středu. Kromě získání poţadované struktury, která  nám posléze určuje hodnotu 

tvrdosti, nás zajímá rozloţení této struktury po průřezu materiálu. Tedy do jaké hloubky        

je moţné danou strukturu získat, aby plastické vlastnosti jádra byly zachovány, ale tvrdost   

do poţadované hloubky vzrostla. Oceli s menším obsahem uhlíku neţ je 0,2% povaţujeme   

za nekalitelné a teprve při vyšším obsahu neţ je 0,35% C za  dobře kalitelné. Ostatní prvky 
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mají na tvrdost po kalení jen nepatrný vliv, pouze prvky karbidotvorné (Cr,W,V,Mo) mohou 

tvrdost mírně zvýšit.           [9] 

 

 

Obr. 4.5.1  Přehled způsobů kalení oceli       [9] 

 

Prokalitelnost: je schopnost oceli dosáhnout při kalení určité tvrdosti do určité hloubky pod 

ochlazovaný povrch. Pro praktické hodnocení prokalitelnosti je směrodatná hloubka, ve které 

dosáhla ocel odpovídající kalitelnosti, neboli tvrdosti pro 50% martenzitu ve struktuře. Povrch 

materiálu se ochlazuje intenzivněji neţ jeho střední vrstvy. V materiálu existují vrstvy, které 

se prokalily na strukturu martenzitickou, strukturu přechodovou bainitickou a ty, které se  

neprokalily: feritická a perlitická. V praxi pro nás není důleţité prokalovat materiál tak, aby 

obsahoval ve svém středu 100% martenzitu, ale dostačující je 50% martenzitu.   Pro dosaţení 

martenzitické struktury musíme daný předmět ochlazovat rychlostí větší, neţ je kritická 

rychlost ochlazování. Prokalitelnost oceli závisí především na obsahu slitinových prvků         

a je dána v podstatě tvarem diagramu ARA. Austenitické zrno, které má na prokalitelnost  

také značný vliv, nám svou velikostí ovlivňuje rychlost ochlazování. Čím bude zrno jemnější, 

tím vyšší  bude kritická rychlost ochlazování. Avšak zvětšení prokalitelnosti nadměrným 

zvětšením velikosti austenitického zrna nelze pouţít, protoţe vede k výraznému zhoršení 

mechanických vlastností. Protoţe prokalitelnost je ovlivňována celou řadou činitelů, jejichţ 

vzájemné působení je sloţité, je vhodné prokalitelnost určovat zkouškou. K tomuto účelu  

byla normalizována čelní zkouška prokalitelnosti.       [9] 

 

Popouštění: je navazujícím  procesem po kalení, pro sníţení vnitřního pnutí v materiálu, 

které vzniká rychlým  ochlazením  (vznikem martenzitu). Dalším z cílů proč materiál 

popouštět je zvýšení houţevnatosti za současného mírného sníţení pevnosti. Popouštění, 
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ohřev na nízké teploty (pod AC1), tedy niţší neţ teplota vzniku austenitu,  kdy nedochází       

ke  změně struktury.           [19] 

 

Stádia: 

- do 200°C kdy dochází k rozpadu tetragonálního martenzitu na karbid Fe2C  

a nízkouhlíkový (kubický popouštěný martenzit). 

- 200° aţ 300°C kdy dochází k rozpadu zbytkového austenitu na strukturu bainitického typu, 

coţ je doprovázeno zvýšením objemu. 

- nad 250°C vzniká rovnováţný Fe3C a nízkouhlíkový martenzit se mění na ferit a sorbit, 

dochází tím k výrazné změně  vlastností. 

- nad 500°C dochází k hrubnutí částic cementitu, difůzí substitučních prvků, precipitací 

speciálních karbidů. Dochází k tzv. sekundární tvrdosti. 

Popouštěcí křehkost se dělí na nízkoteplotní, která je nevratná v intervalu teplot  

250° - 400°C, kdy dochází k precipitaci cementitu. A vysokoteplotní, která vratná je, 

vyskytující se kolem teplot 550°C,  díky izotermické a anizotermické sloţce (segregaci 

nečistot). Neţádoucími prvky jsou fosfor, síra, antimon a cín. Segregace má neţádoucí 

následek, kterým je interkrystalický lom s hladkými fazetami. Popouštěcí křehkost lze 

výrazně omezit přísadou  malého mnoţství molybdenu  do oceli, který redukuje mobilitu 

škodlivých atomů fosforu. Vysokoteplotní popouštěcí křehkost lze také odstranit na vyšší 

teplotu a z této teploty ji prudce ochladit. Docílíme toho, ţe atomy nečistot v kritické teplotní 

oblasti nemohou difundovat zpět na hranice původních zrn austenitu. Křehkost se můţe 

projevit i při ţíhání bainitu, nebo dokonce i při ţíhání feriticko - perlitických struktur. Lze ji 

povaţovat pak za projev interakce mezi austenitem a feritem, protoţe ve zkřehlém stavu 

probíhá lom převáţně po  hranicích původních  austenitických zrn (obr. 4.5.2).   [19] 

Na obrázku je vyznačena: 

1 - obecná křivka popouštění, 2 - nízkoteplotní popouštěcí křehkost, 3 - vysokoteplotní 

popouštěcí křehkost 

 

Obr. 4.5.2 Nízkoteplotní a vysokoteplotní křehkost 
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Při popouštění jde tedy o jakýsi kompromis mezi sníţením pevnostních charakteristik (Re, 

Rm) a zvýšením tvárných vlastností (A, Z, KC). Průběh změn nezávisí jen na teplotě, 

ale také svou roli hraje doba popouštění. Vhodnou kombinací teploty a doby popouštění       

se volí nejčastěji podle poţadavků na stanovenou úroveň některé z vlastností. Příkladem        

je zajištění rozměrové stability kalené součástí, kde popouštění musí probíhat po dlouhou 

dobu při nízkých teplotách. Naproti tomu krátká doba popouštění za  vysokých teplot 

způsobuje vysokou úroveň houţevnatosti. Legující karbidotvorné prvky ovlivňují vlastnosti 

při vyšších popouštěcích teplotách. Ve většině případech legury sniţují teplotu Ms a tím 

omezují moţnost popouštění při vlastním kalení.       [19] 

 

4.5.1. Teorie Jominyho zkoušky prokalitelnosti 

 

Stanovení prokalitelnosti pomocí Jominiho čelní zkoušky prokalitelnosti se stala mezinárodně 

uznávanou normou pro vyjádření závislosti tvrdosti na vzdálenosti od kaleného čela vzorku  

Dle normy ČSN EN ISO 642 předepisuje metodu pro stanovení prokalitelnosti oceli čelní 

zkouškou prokalitelnosti  (zkouška podle Jominyho) na zkušebních tělesech o průměru 

25 mm a délky 100 mm.          [5]. 

V principu jde o ohřev válcového zkušebního tělesa (obr.  4.5.1.1) na stanovenou teplotu 

v oblasti austenitu při stanovené době. 

 

Obr. 4.5.1.1 Válcové zkušební  těleso 
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- Rychlého zakalení zkušebního tělesa proudem vody na jedné z jeho čelních ploch za 

stanovených podmínek (obr. 4.5.1.2). 

- Měření tvrdosti v určitých  bodech a podélných vybroušených plochách na zkušebním 

tělese, pro stanovení prokalitelnosti oceli na základě rozdílných hodnot tvrdosti. 

 

 

Obr. 4.5.1.2  Kalení ohřátého vzorku v chladícím zařízení 

 

Nejsou-li specifické poţadavky v normě výrobku, pak bez ohledu na tloušťku (či průměr) 

výrobku, lze odběr zkušebního tělesa z výrobku provést: 

- buďto válcováním za tepla nebo kováním zkušebního tělesa o průměru (30 – 32) mm. 

- Nebo obráběním zkušebního tělesa o průměru  (25  0,5) mm, jehoţ osa musí být 

vzdálena alespoň (20  5) mm od povrchu výrobku. 

 

V případě plynule odlévaných výrobků se před odběrem zkušebního tělesa doporučuje 

minimální stupeň přetváření 8 : 1. 

U všech postupů tváření, které předchází třískovému obrábění zkušebního tělesa, musí být 

deformace výrobku ve všech směrech pokud moţno rovnoměrná.   

V případě samostatného litého referenčního zkušebního tělesa musí být původní průřez před 

deformací minimálně trojnásobkem odpovídajícího poţadovaného průměru 30 – 32 mm.  

Na základě zvláštní dohody lze zkušební těleso získat vhodným postupem lití a zkušební 

těleso zkoušet v odlitém stavu. 
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Plochy zkušebního tělesa musí mít osy v přibliţně stejné vzdálenosti od povrchu výrobku. 

Proto musí být zkušební těleso označeno tak, aby mohla být jeho plocha v kruhové tyči 

jednoznačně určena. 

 

Rozměry: 

Zkušební těleso je kruhová tyč obrobená na průměr 25 mm a délku 100 mm. 

Čelní plocha zkušebního tělesa, která není kalena, musí mít průměr 30 mm – 32 mm nebo 25 

mm, v závislosti na tvaru čelní plochy. Pouţívají se dva případy, těleso s přírubou nebo se 

zápichem (umoţňující pomocí vhodného drţáku rychlé vystředění a upevnění do polohy 

kalení). 

Zkušební těleso musí být v případě potřeby označeno (na čelní ploše, která nebude kalena), 

aby bylo moţné identifikovat jeho polohu ve vztahu k původnímu výrobku. 

 

Tepelné zpracování:  

Pokud není dohodnuto jinak, musí se zkušební těleso před opracováním a kalením 

normalizačně ţíhat. Normalizační ţíhání musí být provedeno při průměrné teplotě v rozmezí 

specifikovaném materiálové normě. Pokud materiálová norma nespecifikuje teplotu pro 

normalizační ţíhaní, musí být teplota normalizačního ţíhání předmětem zvláštní dohody nebo 

náleţitě zvolena zkušebním oddělením. Výdrţ na ţíhací teplotě musí být  

(30  5) min.  

Tepelné zpracování musí být provedeno v kaţdém případě tak, aby zkušební těleso               

po  konečném opracování nevykazovalo ţádné stopy  oduhličení. 

 

Obrábění: 

Válcový povrch zkušebního tělesa musí být obroben jemným soustruţením. Čelní plocha 

zkušebního tělesa, která bude kalena, musí mít přiměřené jemné povrchové opracování 

dosaţené přednostně jemným broušením, a musí být bez otřepů. 

 

Zkušební zařízení: 

Zkušební zařízení se sestává ze zařízení pro kalení zkušebního tělesa. 

zařízení pro kalení se v zásadě se sestává z přípravku, který umoţňuje dopad proudu vody na 

kalenou čelní plochu tělesa. To lze realizovat například pomocí rychlouzavíracího kohoutu     

a systémem regulace proudu vody, nebo clonou umoţňující rychlé otevření a zastavení 
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proudu vody. Pokud se pouţije rychlouzavírací kohout, musí být délka původní trubky         

za kohoutem minimálně 50 mm, aby se zajistil rovnoměrný proud vody. 

Vzájemná poloha konce trubky pro přívod vody a drţáku zkušebního tělesa musí být taková, 

aby vzdálenost mezi koncem přívodní trubky a kalenou čelní plochou zkušebního tělesa byla 

(12,5  0,5) mm.  

Drţák zkušebního tělesa musí umoţňovat přesné vystředění zkušebního tělesa nad koncem 

původní trubky a během sprchování musí udrţovat těleso v pevné poloze. Drţák musí být 

během upevňování suchý, zkušební těleso musí být při upevňování chráněno před rozstřikem 

vody, a také před a během průběhu kalení. 

Výstupní výška proudu vody nad koncem trubky pro přívod vody bez upevněného 

zkušebního tělesa musí být (65  10) mm. Teplota vody v trubce musí být (20  5) °C. 

v případě srovnávacích zkoušek se musí zkoušky provádět při stejné teplotě vody. 

Zkušební těleso se musí během ohřevu a kalení chránit před průvanem. 

 

Ohřev a kalení zkušebního tělesa: 

Ohřev zkušebního tělesa musí být rovnoměrný při teplotě předepsané v odpovídající normě 

výrobku nebo stanovený podle zvláštní dohody po dobu minimálně  20 minut a poté udrţován 

po dobu (30  5) minut na dohodnuté teplotě. Pro jednotlivé typy pecí lze stanovit podle  

předchozích zkušeností jako minimální dobu potřebnou k tomu, aby střed zkušebního tělesa 

dosáhl poţadované teploty (tuto teplotu lze ověřit například pomocí termočlánku umístěného 

do otvoru vyvrtaného na horní čelní ploše ve směru podélné osy zkušebního tělesa). 

Musí se přijmout opatření, aby se pokud moţno sníţilo oduhličení nebo nauhličení 

zkušebního tělesa a zamezilo se jakékoli výrazné oxidaci s tvorbou okují. 

 

Kalení  

-Doba mezi  vyjmutím zkušebního tělesa z pece a počátkem kalení nesmí přesáhnout 5s. 

Během vyjímaní z pece a uloţení do drţáku se zkušební těleso drţí na konci čelní plochy, 

který nebude kalen, buďto na straně příruby nebo na straně zápichu pomocí  kleští. 

- Doba kalení musí být minimálně 10 minut. Po této době můţe být úplné ochlazení 

zkušebního tělesa dokončeno jeho ponořením do studené vody. 
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Příprava měření a měření tvrdosti po kalení: 

 Pro měření tvrdosti musí být na povrchu vybroušeny dvě plochy na protilehlých stranách 

a to 180°
 
od sebe a rovnoměrně s osou zkušebního tělesa. V případě, kdy je zkušební těleso 

připraveno obráběním, musí být obě plochy ve stejné vzdálenosti od povrchu zkušebního 

tělesa. Hloubka obroušení musí být 0,4 mm aţ 0,5 mm. Tyto plochy musí být obrobeny 

pomocí jemného brusného kotouče při pouţití velkého mnoţství chladicího prostředku,      

aby se zabránilo jakémukoli přehřátí, které by mohlo změnit mikrostrukturu zkušebního 

tělesa. 

 Následujícím způsobem se musí zajistit, aby se broušením nezpůsobilo ţádné změknutí: 

zkušební těleso se ponoří do 5% vodného roztoku kyseliny dusičné, dokud zcela nezčerná. 

Zbarvení musí být rovnoměrné. Pokud se objeví skvrny, které svědčí o přítomnosti měkkých 

skvrn, musí se vybrousit dvě nové plochy vzájemně přesazené o 90° a naleptat shora 

uvedeným způsobem, pro zabezpečení, ţe jsou přijatelné.V takovém případě se musí měření 

tvrdosti provést na těchto dalších plochách a tato skutečnost se musí uvést do protokolu          

o zkoušce. 

Je nutné přijmout opatření zajišťující, aby zkušební těleso bylo v drţáku dobře upevněno     

a během měření tvrdosti se nepohybovalo. Zařízení pro pohyb zkušebního tělesa na tvrdoměru 

musí umoţňovat přesné vystředění plochy a vzdálenosti vtisku na 0,1 mm. Vtisky                 

se provádějí podél osy plochy zkušebního tělesa podle ISO 6508-1, ISO 650-2 a ISO 6508-3. 

Na základě zvláštní dohody je moţné měření tvrdosti podle Rockwela HRC nahradit měřením 

tvrdosti podle Vickerse HV 30 v souladu s ISO 6507-1. 

Je nutné zabezpečit, aby případné hrany kolem vtisku při zkoušení tvrdosti na první zkušební 

ploše neovlivnily měření na ploše druhé. 

 Body měření musí být uspořádány tak, aby bylo moţné provést jedno z následujících 

ustanovení: 

- nakreslit křivku rozptylu tvrdosti. 

- stanovit tvrdost v jednom nebo několika stanovených bodech. 

 

Nakreslení křivky průběhu tvrdosti: 

 Obecně jsou vzdálenosti v milimetrech mezi prvními osmi body od zakalené                              

čelní plochy následující (viz obr. 4.5.1.1):    1,5 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 15 

Vzdálenosti mezi všemi dalšími jsou všeobecně v intervalech 5 mm. 

U  ocelí s nízkou prokalitelností musí být první měřený bod 1 mm od zakalené čelní plochy. 

Následující body musí být umístěny  od sebe ve vzdálenosti 1  mm aţ do vzdálenosti  11 mm 
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od zakalené čelní plochy. Posledních pět bodů musí být 13 mm, 15 mm, 20mm, 25mm,          

a 30 mm od stejné čelní plochy. 

Stanovení tvrdosti v daných bodech: 

Stanovení tvrdosti můţe být provedeno v jednom nebo v několika bodech ve stanovených 

vzdálenostech od zakalené čelní plochy. 

Pro kaţdou vzdálenost d se musí zaznamenat tvrdost  jeho průměrná hodnota z měření 

provedených ve vzdálenosti d na kaţdé z obou zkušebních ploch a hodnota se zaokrouhlí na 

0,5 HRC nebo 10 HV. 

 

Nakreslení křivek tvrdosti: 

Vzdálenosti d  se nanesou na vodorovnou osu a odpovídající hodnoty tvrdosti na svislou 

osu. Doporučuje se pouţívat následující stupnice: 

Na vodorovné ose: 10 mm odpovídá vzdálenosti 1 mm u  ocelí s nízkou prokalitelností.  

Na svislé ose: 10 mm odpovídá 5 HRC nebo 50 HV. 

 

Popis charakteristik prokalitelnosti určité oceli 

Pouţije se jedna z následujících metod: 

a) Nakreslení křivky tvrdosti. 

b) Stanovení tvrdosti ve třech bodech, přičemţ jeden bod je ve vzdálenosti 1,5 mm        

(1 mm pro oceli s nízkou prokalitelností) od kalené  čelní plochy a další dva body  

jsou stanoveny zvláštní dohodou. 

c) Stanovení tvrdosti ve dvou bodech umístěných ve vzdálenostech stanovených zvláštní 

dohodou. 

d) Stanovení tvrdosti v jedné předepsané vzdálenosti od kaleného čelní plochy. 

e) Tabulkou hodnot závislosti tvrdost - vzdálenost.  

 

Zápisy výsledků zkoušky: 

Výsledky zkoušky mohou být vyjádřeny následující formou: písmeno J následované dvěma 

čísly: Jxx-d 

xx…..tvrdost, buď HRC nebo HV 30,  

d…..vzdálenost od bodu měření od zakaleného čela v milimetrech. 
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Příklady:  

J35-15: Znamená, ţe ve vzdálenosti 15 mm od kaleného čela plochy je  tvrdost 35 HRC.   

JHV 450-10: Znamená, ţe ve vzdálenosti 10 mm od zakalené čelní plochy                               

je tvrdost 450 HV 30. 

 

Protokol o zkoušce:  

Protokol o zkoušce musí obsahovat následující informace: 

a) Odkaz na mezinárodní  normu, například ISO 642. 

b) Značku oceli. 

c) Číslo tavby. 

d) Chemické sloţení. 

e) Metodou odběru zkušebního tělesa. 

f) Podmínky  pro normalizační ţíhání a tepelné zpracování zkušebního tělesa. 

g) Pouţitá metoda měření tvrdosti. 

h) Výsledek zkoušky. 

Poznámka: Doporučuje se zaznamenat teplotu vody, aby bylo moţné výsledky porovnat. 

 

Specifikace prokalitelnosti výrobku 

Pouţije se jedna s následujících metod: 

a) Stanoví se křivka hloubky tvrdosti po kalení (zkouška podle Jominiho): 

1. mezní křivka, nad kterou musí leţet křivka hloubky tvrdosti při čelní zkoušce, 

nebo 

2. mezní křivka, pod kterou musí leţet křivka hloubky tvrdosti oceli při čelní 

zkoušce, nebo 

3. horní a dolní křivka při čelní zkoušce, mezi nimiţ musí leţet křivka tvrdosti 

oceli. 

b) stanoví se jednotlivé body na křivce pro čelní zkoušku, které  mohou být: horní, nebo 

dolní mezní bod, nebo rozmezí mezi oběma mezními body (uvedením vzdálenosti)    

od kalené čelní plochy pro danou tvrdost, nebo uvedením tvrdosti v dané vzdálenosti 

od kalené čelní plochy. 
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Zápis prokalitelnosti: 

Prokalitelnost lze vyjádřit takto: 

J 45-6/18 uvádí, ţe tvrdost dosáhla hodnotu 45 HRC v bodě mezi 6 mm a 18 mm od zakalené 

čelní plochy. 

J35/48-15 uvádí, ţe ve vzdálenosti 15mm od zakalené čelní plochy leţí hodnota tvrdosti podle 

Vickerse mezi HV 340 a HV 490. 

V některých zemích se pouţívá následující zápis: J 15 = 35/45 uvádí, ţe ve vzdálenosti        

15 mm od zakalené čelní plochy leţí hodnota tvrdosti HRC mezi 35 a 45.  

 

 

4.5.2 U- křivky 

 Nejnázornější, ale poměrně nejpracnější způsob zkoušení prokalitelnosti je pomocí tzv. 

křivek U. Ze zkoušené oceli se za nestejných podmínek ohřevu i chlazení zakalí několik  

vzorků válcového tvaru různých poměrů. Na obroušených lomech se měřením zjistí průběh 

tvrdosti a vynese se do grafu. Čím má kalený válec větší průměr, tím strmější je křivka U, 

tedy větší je pokles tvrdosti od povrchu ke středu. Klesá však i největší tvrdost dosahovaná na 

povrchu. (obr. 4.5.2.2). 

Skutečný kritický průměr Dk zkoušené oceli lze  stanovit zkouškou mikroskopickou, ale také 

podle výsledné tvrdosti. Tvrdost závisí na obsahu uhlíku a na podílu martenzitu ve výsledné 

struktuře. Proto je moţné stanovit tvrdost oceli s 50 % martenzitu  podle obsahu uhlíku(obr. 

4.5.2.1) 

 

A - 99,9%, martenzitu, 

B – 95%, 

C – 90%, 

D – 80%, 

E – 50% martenzitu 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5.2.1 Závislost tvrdosti kalené oceli  na obsahu uhlíku při různém podílu martenzitu[3] 
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Z výsledků těchto zkoušek lze určit i ideální kritický průměr DI a ochlazovací faktor H 

pouţitého ochlazovacího prostředí. Hodnota tvrdosti pro 50 % martenzitu u zkoušené oceli, 

vynesená do diagramu průběhu tvrdosti na příčném výbrusu, protne křivky U všech neúplně 

prokalených zkoušek a pro jednotlivé průměry válců jsou určeny i průměry jejich 

neprokalených středů DN. Poté z diagramu pro určování součinitele ochlazovací schopnosti 

pomocí přiloţeného průsvitného papíru, se na osu x vynesou průměry zkoušek a na osu y 

hodnoty Dn/D, coţ je poměr průměru neprokaleného středu  ke skutečnému průměru kaleného 

válce. Průsvitný  papír se pak posouvá podél osy x, aţ všechny body leţí na jedné z křivek 

diagramu. Na ose x se pak odečte součin hodnot D, H. Jeho vydělením známou hodnotou D 

se zjistí součinitel ochlazovací rychlosti pouţitého prostředí H. Je-li známo DK a H, lze 

z diagramu vztahu mezi ideálním a skutečným průměrem odečíst i DI (obr. 4.5.2.3). 

 

 

Obr. 4.5.2.2 Průběh tvrdosti na příčném výbrusu      [3] 
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obr. 4.5.2.3 Diagram pro určování součinitele ochlazovací schopnosti lázně H a krit. průměru DK 

 

Tato metoda je však velice náročná a v praxi se vyuţívá jen zřídka. Pro praktické vyuţití 

zjištění prokalitelnosti se pouţívá metoda zmíněná podrobně výše (v bodě 4.5.1) Jominiho 

zkouška prokalitelnosti.          [3] 

 

 

5. Vzorce pro výpočet prokalitelnosti na základě jejich chemického složení 

Je méně známo, ţe stanovení křivky prokalitelnosti lze po dohodě nahradit výpočtem           

z chemického sloţení tavby. Výpočet můţe téţ slouţit pro případ, kdy zkouška nebyla 

výrobcem provedena a je dodatečně třeba prokalitelnost dodané oceli z rozboru tavby 

stanovit. Pro tyto případy lze vyuţít „Stahl-Eisen Prüfblätter“ Spolku německých hutníků. 

Tento zkušební předpis obsahuje stanovení vzorců pro výpočet prokalitelnosti čelní 

zkouškou prokalitelnosti z chemického sloţení oceli, na základě násobné regrese. Regresní 

analýza byla provedena z výsledků čelních zkoušek prokalitelnosti podle Jominiho, statisticky 

významného souboru taveb, pro jednotlivé skupiny ocelí. Vzorce byly sestaveny pro 

následující skupiny ocelí:  

1. Chromové oceli k zušlechťování, 2. CrMo oceli k zušlechťování. 3. MnCr – oceli 

k cementování, 4. Uhlíkové oceli k zušlechťování, 5. MoCr - oceli k cementování, 7. CrNi – 

oceli k cementování, 8. MnCrB – oceli k zušlechťování, 9. AFP – oceli, 10. Oceli 

32CrB4/36CrB4, 11. MnCrB – oceli k cementování, 12. CrNiMo – oceli k cementování. 
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Vzorce mají následující obecný tvar: 

HRC = ao + a1∙C + a2∙Si + a3∙Mn + a4∙P + a5∙S + a6∙Cr + a7∙Mo + a8∙Ni + a∙.Al + a1∙.Cu  

+ a11∙N 

kde ao = konstanta, a1 aţ an jsou regresní koeficienty (hmotnostní podíly jednotlivých prvků  

v  %).            [16] 

Účel a způsob výpočtu prokalitelnosti 

Zkouška prokalitelnosti se provádí u nelegovaných a legovaných ušlechtilých 

konstrukčních ocelí čelní zkouškou prokalitelnosti dle 50 191. Zkouška tvrdosti se provádí 

dle DIN 50103 – část 1, postup Rockwell - C. Výsledky zkoušky prokalitelnosti jsou 

ovlivňovány značně odběrem, přípravou vzorku a způsobem zkoušení tvrdosti.                 

Pro zamezení vyskytujících se náhodností se v poslední době stále více zkouška 

prokalitelnosti nahrazuje příp. doplňuje výpočtem prokalitelnosti. Vzorce potřebné k tomuto 

výpočtu, tak jak je popsáno zde, se zjišťují z naměřených hodnot Jominiho zkoušky 

prokalitelnosti dle DIN 50 191 z vhodné skupiny mnohonásobnou lineární regresí pro 

kaţdou vzdálenost od plochy čela.                  [14] 

 

Požadavky na regresní skupinu 

Účelovou veličinou regresního výpočtu je prokalitelnost oceli při určité vzdálenosti           

od plochy čela při zkoušce prokalitelnosti. Na tuto účelovou veličinu působí jako ovlivňující 

činitelé hmotnostní podíly chemických prvků u konkrétní oceli.  

Regresní skupina musí být vytvořena z taveb jediného nebo více druhů oceli. Pro výpočet 

musí být známy hmotnostní podíly následujících chemických prvků: uhlík, křemík, mangan, 

fosfor, síra, chróm, molybden, nikl, hliník, měď, dusík. Do tohoto seznamu musí být zahrnuty 

další prvky, u nichţ je znám vliv na prokalitelnost ocelí. 

Počet taveb na regresní skupinu má být minimálně roven čtverci počtu chemických prvků, 

které jsou do výpočtu zahrnuty. Pro zjišťování vzorců výpočtu prokalitelnosti se doporučují 

skupiny sloţené z cca 200 taveb. Vyšší počet taveb uţ dále podstatně nepřispívá ke zlepšení 

výsledků výpočtu. 

 

Do skupin mohou být zahrnuty druhy oceli s podobným chemickým sloţením. Hmotnostní 

podíly chemických prvků se vybírají přibliţně z intervalu mezních hodnot regresní skupiny. 

Výpočet se provádí pro vzdálenosti dle DIN 50 191. Odlišně od DIN 50 103 uvádějí se zde 
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hodnoty tvrdosti mezi 15 a < 20 HRC, s cílem dostatečně a spolehlivě zajistit minimální 

mezní hodnotu 20 HRC, kterou předepisuje norma. Pro vzdálenosti, u nichţ není 

dokumentováno více jak 10 % hodnot  tvrdosti, se vzorce neurčují. 

 

Matematický postup pro odvození a označování výpočtových vzorců 

 

Odvozování a výpočet vzorců se provádí postupem násobné lineární regrese s minimalizací 

součtů čtverců odchylek. Regrese se provádí postupným přidáváním ovlivňujících veličin, 

přičemţ u kaţdého kroku se zkouší, zda příslušná ovlivňující veličina má příznačný vliv       

na cílovou veličinu. Pro označování výpočtových výsledků se tvoří rozdíly v HRC (residua) 

mezi výpočetními a zkušebními hodnotami. 

Podle následujícího vztahu :  

 

2

2









i
s

i

    kde i = počet hodnot, s v HRC 

lze vypočíst tři různé zbytkové rozptyly: 

a) Zbytkový rozptyl  
2

2









m
s

m

A   (m = počet taveb) příslušné vzdálenosti od 

plochy čela s reziduy pro všechny tavby; 

b)       Zbytkový rozptyl 
2

2









k
s

k

s   (k = počet vzdáleností od plochy čela) 

příslušné tavby s reziduy pro všechny vzdálenosti od plochy čela; 

c)       Celkový zbytkový rozptyl 
2

2









n
s

n

G   (n = počet hodnot; n  k.m) pro 

všechny vzdálenosti od plochy čela a všechny tavby.      [16] 

 

Způsob odvozování výpočtových vzorců 

Při odvozování výpočtových vzorců je nutno vytvořit regresní skupinu z dílčích skupin 

rozdílného původu, abychom dosáhli co moţná nejširší pouţitelnosti výpočtových vzorců. 

Výchozími veličinami pro výpočet jsou hodnoty tvrdosti na vzorku zkušebního tělesa pro 

čelní zkoušku prokalitelnosti  a hmotnostní podíly chemického sloţení dle tavební analýzy. 

Provádí se kontrola dodávaných údajů  z hlediska úplnosti a hodnověrnosti.  
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Zadání vzorce    se tvoří pro kaţdou vzdálenost od plochy čela zvlášť za pouţití regresního 

modelu (logické rozšíření u dodatkových prvků): 

tvrdost podle  vzdálenosti od plochy čela (HRC) = a0+a1.C+a2.Si+a3.Mn+a4.P 

+a5.S+a6.Cr+a7.Mo+a8.Ni+a9.Al+a10.Cu+a+11.N (hmotnostní podíly v %) 

a0 = konstanta; a1 aţ a11 regresní koeficienty 

 

Při výkladu výsledků je nutno brát v úvahu, ţe s koeficienty (číselnými konstantami) nesmí 

být spojovány ţádné výroky materiálové povahy. 

 

Kontrola výpočtových vzorců 

Pro kontrolu pouţitelnosti odvozených výpočtových vzorců se sestavuje zkušební skupina, 

jejíţ tavby nejsou obsaţeny v regresní skupině. Tavby zkušební skupiny musí svým 

chemickým sloţením hmotnostních podílů pro kaţdý prvek leţet uvnitř mezních hodnot 

regresní skupiny. Pomocí odvozených vzorců se stanoví stejné statistické ukazatele sA, sS a sG 

pro zkušební skupinu. 

 

Vyhodnocení výsledků 

Pro vyhodnocení odvozených vzorců (zadání) se mohou pouţít následující přiměřená 

kritéria, která platí stejnou měrou pro regresní i zkušební skupinu: 

 rozloţení reziduí má být pro příslušné vzdálenosti od plochy čela symetrické v max. 

moţné míře, 

 zbytkový rozptyl sA (vzdálenost od plochy čela) nemá být obvykle větší neţ standardní 

odchylka při měření tvrdosti uvaţované vzdálenosti při zkoušce prokalitelnosti, 

 zbytkový rozptyl sS (tavba) má max. u 5 % podílu taveb leţet nad hodnotou 4 HRC, 

 zbytkový rozptyl sG (všechny vzdálenosti od plochy čela a všechny tavby) nemá u ocelí 

bez výrazného poklesu tvrdosti překročit znatelně hodnotu HRC.    [17] 
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6. Experimentální část 

 

V diplomové  práci byla pouţita databáze vybraných jakostí ocelí:  

Databáze ve formátu Microsoft Excel obsahuje 4800 záznamů chemického sloţení taveb 

jakostí : 34CRMO4KL; 42CRMO4KL; 42CRMOS4KL; 42CRMOS4KL; 42CRMO4HHKL; 

4140KL; 42CRMOS4HHKL; 25CRMO4KL; 34CRMOS4KL; 25CRMOS4HHKL; 25CRMOS4; 

42CRMO4; 42CRMOS4; 42CRMOS4-TZM; 4140KLMAGEL,  u nichţ byly provedeny Jominiho 

zkoušky prokalitelnosti ve vzdálenosti od čela vzorků od 1,5 do 50 mm, včetně naměřených 

hodnot HRC (tab.2). 

 

 

 Tab. 2 Část databáze vyrobených taveb jakosti 42CRMOS4-TZM. (Celkem 210 záznamů.) 
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Pokračování tab. 2 

 

 
 

Tab.2. Zobrazuje chemické sloţení 14 taveb jakosti 42CRMOS4-TZM. Ve sloupci N je 

výsledek mechanické zkoušky - naměřená hodnota HRC. Tabulka je seřazena vzestupně 

podle čísla tavby a  podle vzdálenost zkoušky od čela vzorku.(od 1,5 – 50 mm.)  
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Výpočet mechanických hodnot vyuţitím aplikace Microsoft Excel 

 

Regresní analýzu databáze v listu aplikace Excel lze provádět pomocí funkcí LINREGRESE, 

LOGLINREGRESE, LINTREND a LOGLINTREND, nebo pomocí analytického nástroje 

Regrese. Analytický nástroj, kromě stejných výsledků, vypočítá některé hodnoty statistických 

indexů, které uvedené funkce neposkytují. Nicméně, funkce se přepočítají, kdykoliv se změní 

data, kdeţto analytický nástroj je nutno vţdy znova spustit. Výsledkem funkcí je pole 

obsahující hodnoty regresního odhadu a regresní koeficienty. 

 

Vzorec v příkladu je zadán jako maticový vzorec. 

={LINREGRESE(N2:N210;B2:M210;1;1)} 

Stiskem kláves CTRL+SHIFT+ENTER se vybraná oblast (viz tab. 3) v listu souboru Excel 

vyplní hodnotami regresní statistiky. 

 

Tab. 3 Hodnoty regresní statistiky databáze jakosti 42CRMOS4-TZM. 

  S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 

1 m12 m11 m10 m9 m8 m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 b 

2 -3,995 62,399 23,018 49,516 -1,343 97,947 345,977 -125,382 -48,551 89,185 52,948 -0,480 -30,41 

3 22,584 134,328 97,690 41,891 18,393 37,583 174,520 78,053 16,440 33,377 25,494 0,007 14,669 

4 0,961 1,546            

5 409,40 197,000            

6 11735,6 470,586            

 

 

Hodnoty m1 aţ m12 z řádku 2 Tab.3 dosadíme do rovnice :  

 

HRCvyp = m1*x1 + m2*x2 + m3*x3 + m4*x4 + m5*x5 + m6*x6 + ……..+ m12*x12 + b 

 

Kde x1 aţ x12 jsou hodnoty buněk v oblasti B2 aţ M2  (Tab.2). 

Výsledkem výpočtu je pak hodnota HRCvyp pro tavbu T10921 a zkoušky ve vzdálenosti      

1,5 mm od čela vzorku :HRCvyp = 58,6 a HRCměřené = 58,0. 

Koeficient determinace r2 = 0,961 (řádek 4 Tab.3) vykazuje téměř dokonalou korelaci mezi 

skutečnými a vypočtenými hodnotami zkoušek.  

Hodnoty HRCvyp pro další řádky (Viz Tab.4) získáme prostým zkopírováním rovnice         

do nového pole a dalších 210 řádků databáze. Přehledné grafické porovnání výsledků            

je znázorněno na obrázku (obr. 6.1). Porovnání dalších typů jakostí oceli víz. přílohy  
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Tab.4. Porovnání výpočtu. 

TAVBA Vzdálenost 
HRC 

měřená. 
HRC 

vypočtená 

T10921 1,5 58,0 58,6 

T11018 1,5 58,6 58,5 

T11373 1,5 58,7 58,3 

T11375 1,5 58,4 57,2 

T11800 1,5 59,2 61,2 

T12388 1,5 59,0 59,8 

T13270 1,5 59,0 58,7 

T13502 1,5 59,0 59,4 

T14462 1,5 59,2 58,5 

T16285 1,5 59,4 59,8 

T16669 1,5 59,5 60,2 

T17802 1,5 58,9 58,7 

T18240 1,5 59,2 59,8 

T18242 1,5 59,4 59,4 

T10921 3 57,1 57,8 

T11018 3 57,6 57,8 

T11373 3 58,0 57,6 

T11375 3 57,5 56,4 

T11800 3 58,4 60,5 

T12388 3 58,3 59,1 

T13270 3 58,3 58,0 

T13502 3 58,5 58,6 

T14462 3 58,6 57,8 

T16285 3 58,7 59,1 

T16669 3 58,7 59,5 

T17802 3 58,2 58,0 

T18240 3 58,5 59,0 

T18242 3 58,7 58,7 

T10921 5 56,5 56,9 

T11018 5 56,9 56,8 

 

Hutní ozn.  42CRMOS4-TZM  
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Obr. 6.1 Grafické porovnání naměřených a vypočtených hodnot HRC 
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6.1 Vlastnosti vybraného druhu oceli 

 

42CRMOS4-TZM je druhem oceli nízkolegované ušlechtilé chrom - molybdenové ocel 

k zušlechťování. Patří k nejčastěji pouţívané oceli k zušlechťování. 

Pouţití jako: Ocel s vyšší prokalitelností pro výše namáhané strojní díly. Po zakalení dosahuje 

tvrdosti  přibliţně 58 HRC.  

Do průměru 100 mm lze po zušlechtění docílit pevností nad 1000 MPa při  ještě dostatečné 

houţevnatosti. Není  náchylná k popouštěcí křehkosti. Kalí se do méně razantního kalicího 

prostředí, poněvadţ je náchylná ke vzniku kalicích trhlin v místech s vrubovým účinkem nebo 

povrchových vad. V kaleném stavu dobře odolává opotřebení.  

 

Technologické vlastnosti 

Tepelné zpracování:  

Doporučené rozmezí teplot pro tváření za tepla je 1100° aţ  850°C, 

pro normalizační ţíhání je 850° aţ 880°C, pro ţíhání na měkko je 680° aţ 880°C,  pro 

isotermické ţíhání je 800° aţ 900°C, teplota kalení je 820° aţ 860°C,  

teplota po popouštění je 540° aţ 680°C,  pro zkoušku kalením  čela je 850°  5°C  

Kalící prostředí: Olej nebo voda 

 

Body přeměny: AC1 = 745°C, AC3 = 790°C, MS = 300°C. 

Obsah síry u oceli  42CrMoS4 je 0,020 % aţ 0,040 % s dovolenou odchylkou v hotovém 

výrobku ± 0,005 %. U jedné tavby smí být překročena horní nebo spodní hranice rozmezí,  

ale nikoliv obě současně. Uvedené hodnoty musí být dosaţitelné po odpovídajícím tepelném 

zpracování (zušlechtění) téţ u oceli dodávané ve stavu po válcování nebo ve stavu měkce 

ţíhaném. Prokazují se na referenčním vzorku odpovídajícího průměru. Zkušební tělesa 

pro  stanovení mechanických hodnot musí být odebrána v souladu  s předpisem normy.  

 

7. Diskuse výsledků 

Všechny uvedené tabulky a obrázky grafů byly vytvořeny v souboru aplikace Microsoft 

Excel, který obsahuje databázi se 4800 záznamy taveb, jejich chemického sloţení a výsledků 

mechanických zkoušek. Soubor vyuţívá standardních nástrojů aplikace. Pro vyhledávání byly 

vytvořeny uţivatelské formuláře. Pomocí makro příkazů, napsaných v jazyku Visual Basic  

lze snadno vybrat soubor dat vyrobených jakostí, nebo konkrétní tavbu. Zvolená data jsou pak 

vizualizována interaktivním grafem. Pomocí aplikace je moţno snadno vypočítat hodnotu 
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tvrdosti (např. u tavby, ve které nebyla stanovena) a zobrazit graficky průběh. Ukázky grafů 

křivek prokalitelnosti pro několik vybraných taveb, které přikládám  k nahlédnutí v příloze 

s označením 1 – 12.  

 

 

8. Závěr 

 

V této diplomové práci se snaţím poukázat na moţnost sníţení nákladů na vyrobenou ocel. 

Jednou s variant,  jak tohoto dosáhnout je odbourat zkoušky prokalitelnosti (tvrdosti), které se 

stanovují velice nákladnou normalizovanou Jominiho zkouškou prokalitelnosti. Tato práce 

popisuje náročnou Jominiho zkoušku prokalitelnosti a srovnává hodnoty takto získané 

s hodnotami tvrdosti teoreticky vypočtenými. Tento způsob zjišťování prokalitelnosti 

(tvrdosti) materiálu se v poslední době řadí mezi trendy u některých zákazníku 

akceptovatelnými. 

Názorným porovnáním hodnot naměřených a vypočtených, které jsou zaneseny do grafu 

k rychlému porovnání, lze vyvodit závěry moţného vyuţití této metody  u daných typů oceli 

v praxi. 
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10. Přílohy  

 

Grafy vykresleny pomocí  aplikac Microsoft Excel, porovnávající experimentální výpočet 

hodnot HRC a skutečně měřených. V záhlaví je zobrazena hutní značka a číslo tavby. Na ose 

x je vynesena vzdálenost od hlavy ochlazování v mm, na ose y je hodnota tvrdosti v HRC.  
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