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Abstrakt 

 Předloţená diplomová práce se zabývá komplexním studiem změn mechanických 

vlastností a mikrostruktur ocelí po umělém nebo deformačním stárnutí. Výsledky jsou 

porovnávány s výchozími stavy. V práci jsou studovány dvě jakosti středně-uhlíkových ocelí 

pouţívaných na výrobu profilů důlních výztuţí. Ocel 31Mn4 je ve stavu po doválcování a 

druhá ocel 12 130 je tepelně zpracována kalením a následným popouštěním. Na těchto ocelích 

jsou studovány změny mechanických vlastností získaných z tahové zkoušky, z Charpyho 

zkoušky rázem v ohybu a z měření tvrdosti dle Vickerse. Dále je věnována pozornost 

mikrostrukturním změnám a na vybraných vzorcích je proveden mikrofraktografický rozbor. 

Klíčová slova: ocelová důlní výztuţ, umělé stárnutí, deformační stárnutí, mechanické 

vlastnosti, struktura 

Abstract  

 Presented thesis deals with the complex study of changes in mechanical properties and 

steel microstructures after artificial or strain aging. Results are compared with starting 

materials state. Two medium carbon steels, which are used for making of mine support 

profiles, are studied in the thesis. Steel 31Mn4 is in as rolled state and the other 12 130 steel is 

heat treated by quenching and subsequent tempering. Changes in mechanical properties 

obtained from tensile tests, the Charpy impact test and Vickers hardness measurements are 

studied in these steels. Attention is also payed to microstructure changes and in selected 

samples microfractographic analysis is carried out. 
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1 Úvod 

Studium stárnutí ocelí a slitin je velmi důleţité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti v 

průběhu ţivotnosti konstrukčních částí, neboť při tomto procesu dochází k nezanedbatelným 

změnám vlastností materiálu. Oceli, ze kterých vyrábí společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

výztuţe pro důlní díla, patří do skupiny nízko aţ středně uhlíkových ocelí. Tyto důlní výztuţe, 

v Ostravském regionu známé jako „hajcmany“, v dolech zůstávají dlouhou dobu. Přitom na ně 

působí permanentní zatíţení horniny a vlivy důlní atmosféry. Z těchto důvodů je u ocelí 

pouţívaných na důlní výztuţe nezbytné provádět nejen provozní zkoušky, ale je také důleţité 

studium procesů stárnutí, ať uţ přirozeného, nebo umělého, které probíhá za zvýšené teploty.  

Předloţená diplomová práce se orientuje na oceli určené pro důlní výztuţe a studium 

jejich vlastností po umělém stárnutí. V práci budou uvedeny zejména typy a princip stárnutí 

ocelí a jen velmi malá pozornost bude zaměřena na stárnutí hliníkových slitin, které 

kompletují moţné typy stárnutí. Poněvadţ při procesu stárnutí dochází k rozpadu tuhého 

roztoku, bude v předloţené práci i zmínka o tuhých roztocích, jejich tvorbě a jejich rozpadu. 

Materiál pouţitý v této práci ke studiu vlivu stárnutí byl poskytnut společností ArcelorMittal 

Ostrava a.s., proto zde bude jedna kapitola věnována popisu sortimentu důlních výztuţí této 

společnosti, ze kterých studovaný materiál pocházel.  
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2 Typy stárnutí materiálu 

Stárnutí materiálu je proces, v jehoţ průběhu dochází k různorodým a sloţitým změnám 

fyzikálních a mechanických vlastností během uloţení, případně pouţívání materiálu. Jedná se 

v podstatě o rozpad přesyceného tuhého roztoku, kdy přechází struktura materiálu ze stavu 

metastabilního do stavu blízkého rovnováţnému [1]. Nejčastěji je stárnutí spojováno s 

hliníkovými slitinami. Avšak k tomuto jevu nedochází pouze v hliníkových slitinách, ale i 

v ocelích a obecně v jiných slitinách, např. hořčíkových. Kromě rozdělení procesu stárnutí 

podle typu materiálu, ve kterém probíhá, lze tento proces dělit i podle jiných hledisek. Za 

nejzákladnější je moţné označit dělení podle teploty, kdy se jedná buď o stárnutí přirozené, 

které probíhá při pokojové teplotě, nebo stárnutí umělé, probíhající při teplotě zvýšené, avšak 

zpravidla niţší neţ 300°C [1]. Výše teploty má vliv především na rychlost stárnutí, kdy za 

zvýšených teplot probíhá tento proces rychleji, ale i na vlastnosti materiálu ve stavu po 

stárnutí. U ocelí je ovlivnění vlastností ve stavu po stárnutí nevýrazné v intervalu teplot 20°C 

aţ 300°C, proto je dominantním vlivem teploty rychlost stárnutí. U hliníkových slitin je 

interval teplot, kdy nedochází k ovlivnění vlastností ve stárnutém stavu, uţší a nedosahuje tak 

vysoké teploty. 

2.1 Vliv dislokací při stárnutí materiálu 

Dislokace jsou čárové poruchy krystalové mříţky. Pojem čárová porucha znamená, ţe se 

jedná o porušení pravidelnosti mříţky v blízkém okolí určité čáry, přičemţ příčný rozměr 

poruchy je nejvýše několik atomových vzdáleností v krystalu. Dislokace byly do fyziky kovů 

zavedeny v roce 1934 G. I. Taylorem a E. Orowanem k umoţnění představy postupné 

skluzové deformace a k vysvětlení několika řádového nesouhlasu mezi teoreticky 

vypočteným skluzovým napětím pro krystal bez poruch a hodnotami naměřenými na 

monokrystalech [2].  

 Základní rozdělení dislokací je na hranové dislokace a šroubové dislokace. Hranová 

dislokace vzniká tak, ţe je mezi rovnoběţné strukturní roviny vloţena strukturní polorovina. 

Vznik dislokace šroubové je moţno si představit tak, ţe strukturní polorovina se vine kolem 

dislokační přímky jako šroubová plocha. Oba typy dislokací jsou vţdy určeny dislokační 

čárou a vektorem vzájemného posunutí – Burgersovým vektorem. 

Mezi nejdůleţitější vlastnost dislokací patří jejich schopnost pohybu, kdy se dislokace 

můţe pohybovat jako celek nebo se různou rychlostí pohybují její části. Lze rozlišit dva typy 
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pohybu dislokací, a to: a) konzervativní pohyb - skluz a b) nekonzervativní pohyb - šplhání. 

Skluzový pohyb probíhá v krystalové mříţce bez jiných poruch účinkem velmi malého napětí, 

tzv. Peierlsova – Nabarrova napětí. Šplhání dislokací je, na rozdíl od skluzu, spojeno s difúzí 

vakancí nebo intersticiálních atomů k dislokaci. 

V procesu stárnutí zaujímají dislokace významné postavení hlavně díky svojí interakci 

s bodovými poruchami, především s příměsovými atomy. Podle povahy vzájemného působení 

je moţné rozlišit interakci pruţnou, chemickou, elektrickou a geometrickou.  

Energeticky nejvýznamnější je interakce pruţná. Při ní můţe docházet při působení 

smykového napětí τ k ohybu dislokací. Velikost tohoto smykového napětí lze vyjádřit 

vzorcem: 

  
   

   
 ,  (1) 

kde G představuje modul pruţnosti ve smyku, b je velikost Burgersova vektoru a r poloměr 

zakřivení dislokace [2]. 

Mechanizmus pruţné interakce závisí na velikosti atomů a na pruţných vlastnostech obou 

sloţek. Při rozdílné velikosti atomů vzniká okolo příměsového atomu distorze mříţky a 

napěťové pole, s nímţ reaguje napěťové pole dislokace. Tato reakce spočívá v zabránění 

skluzového pohybu dislokací právě vytvořením pole vnitřních napětí precipitujícími 

částicemi. V tomto případě se jedná o pruţnou rozměrovou interakci. Dále, v důsledku rozdílu 

smykových modulů základní matrice a příměsi, okolí cizího atomu klade pohybu dislokace 

větší nebo menší odpor neţ ostatní mříţka. To je podstatou pruţné modulové interakce. 

Atomy příměsí se shlukují ve stlačitelných a roztaţitelných oblastech okolo hranové 

dislokace, a pokud obsadí všechny polohy v jádře dislokací, vznikne tzv. hustá neboli 

Cottrelova atmosféra. Tím dochází ke sníţení energie krystalu a zakotvení dislokace touto 

atmosférou. V případě, ţe se však dosáhne rovnováha dříve, neţ dojde k obsazení všech poloh 

v jádře dislokace, vzniká tzv. řídká neboli Maxwellova atmosféra. Typ atmosféry určuje 

koncentrace atomů přísady v místech s maximální vazebnou energií. Atmosféra však můţe 

přejít z řídkého do hustého stavu při teplotě kondenzace [3, 4]. 

Pokud má dojít k opětovnému pohybu dislokace, je třeba zvýšeného napětí, neboť 

dislokace sebou musí vléci i svoji Cottrellovu atmosféru nebo se od ní odtrhnout, k čemuţ 

můţe dojít při vyšších teplotách. Napětí potřebné pro odtrţení dislokace od atmosféry 

přísadových prvků v určitém kovu obecně závisí na teplotě a na typu atmosféry. Při změně 

rozloţení atomů z hustého k řídkému stavu vazebné napětí klesá [3].  
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Tímto mechanizmem, při kterém se dislokace odtrhávají od atmosfér přísadových prvků, 

lze vysvětlit podstatu výrazné meze kluzu u měkkých uhlíkových ocelí. Ve smykovém poli 

dislokace, které se skládá s polem vnějších sil, přecházejí intersticiální atomy z oktaedrických 

poloh, které odpovídají nenapjatému stavu, do poloh, které jsou těmito napěťovými poli 

roztahovány a odpovídají minimální energii. Rozdíl energií v těchto dvou polohách se pak 

rovná energii vazby příslušných intersticiálních atomů a dislokací. Na rozdíl od Cottrellovy 

atmosféry je tato vazba nazývající se Snoekova interakce významná i u šroubových dislokací 

a je také jednou sloţkou vnitřního tření v kovech [2, 4]. 

Ostatní výše uvedené interakce dislokací s příměsovými atomy jiţ nejsou tak významné 

jako interakce pruţná. Chemická interakce je asi desetkrát slabší neţ vazba pruţná a vzniká 

hromaděním atomů příměsí v pásu vrstevné chyby mezi dvojicí neúplných dislokací, které 

vrstevnou chybu vymezují. Tímto dochází k tvorbě Suzukiho atmosféry. Důvodem je obecně 

rozdílná rozpustnost příměsí v oblasti vrstevné chyby, která odpovídá jinému typu mříţky, 

neţ je ve zbytku krystalu. Elektrická interakce závisí na interakci iontu příměsi 

s elektrostatickým polem dislokace vyvolaným distorzí mříţky. Geometrická interakce se týká 

dislokací v uspořádaných tuhých roztocích. Obě posledně zmíněné interakce jsou proti 

předchozím velmi slabé. Samostatný případ interakce dislokace s cizími atomy představuje 

dislokace zakotvená atomy příměsí tak, ţe volné úseky se mohou působením cyklického 

zatěţování střídavě prohýbat. Energie potřebná na prohnutí dislokační čáry se přitom 

rozptyluje v mříţce. V tomto případě interakce závisí na délce volných úseků dislokace a na 

amplitudě deformace. Tato interakce je významnou sloţkou vnitřního tření [2, 4]. 

2.2 Stárnutí ocelí 

Stárnutí je u ocelí vyvoláno přítomností intersticiálních atomů prvků, které jsou schopny 

tvořit s ţelezem α intersticiální tuhý roztok. Mezi prvky, které se u ocelí nejvýznamněji 

podílejí na procesu stárnutí, patří uhlík a dusík. Stárnutí je charakteristické pro neuklidněné 

oceli s obsahem uhlíku pod 0,1%. Se stoupajícím obsahem uhlíku se účinky stárnutí stávají 

méně výrazné a při obsahu uhlíku nad 0,3% je účinek stárnutí téměř zanedbatelný, neboť jsou 

změny feritu překryty účinkem přítomného perlitu [1]. Přítomnost intersticiálních atomů 

nejdůleţitějších prvků, a to C a N ve feritu, je moţná ve třech různých podobách: 

a) Ve formě homogenního tuhého roztoku, kdy jsou atomy C a N rovnoměrně statisticky 

rozloţeny v intersticiálních polohách prostorově centrované mříţky ţeleza α. 
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b) Ve formě nehomogenního tuhého roztoku, kdy dohází k nakupení - lokalizací 

intersticiálních atomů přednostně v místech bodových poruch mříţky. 

c) Ve formě heterogenního vyloučení v podobě intersticiálních fází (precipitátů), jakými 

jsou karbidy, nitridy nebo karbonitridy. 

Výše uvedené moţnosti výskytu C a N v měkkých uhlíkových ocelích lze povaţovat za 

různá stádia precipitačního rozpadu přesyceného tuhého roztoku a lze tím vysvětlit 

charakteristické vlastnosti měkkých uhlíkových ocelí.   

Předpokladem pro moţnost přesycení feritu je zmenšující se rozpustnost uhlíku a dusíku 

v jeho tuhém roztoku při poklesu teploty. Při dostatečně pomalém ochlazování se můţe ocel 

přiblíţit rovnováţnému stavu vyloučením příslušných fází. Při rychlejším ochlazování však 

zůstane větší část uhlíku a dusíku přítomna v přesyceném tuhém roztoku a dojde tak 

k vytvoření metastabilní struktury. Rozpustnost C ve feritu, který je v rovnováze se stabilním 

cementitem Fe3C, je dána vztahem: 

             
    

   
   (2) 

V metastabilní rovnováze s přechodovými fázemi, vyskytujícími se při nízkých teplotách, 

je rozpustnost větší a pro rovnováhu s ε-karbidem Fe2,4C ji lze vyjádřit následovně: 

             
    

   
  , (3) 

kde v obou rovnicích R je univerzální plynová konstanta a T představuje teplotu [5]. 

Dusík je v oceli doprovodným prvkem, který se spolu s dalšími elementy, jako např. S, 

O, P a H, řadí mezi škodlivé doprovodné prvky. Jeho přítomnost v oceli je dána pouţitými 

surovinami a technologií výroby. Rozpustnost dusíku v ţeleze α se rychle zmenšuje se 

sniţující se teplotou. Jeho chování ve feritu je obdobné jako chování uhlíku. Podobně jako 

uhlík můţe být v tuhém roztoku ţeleza α v rovnováze s karbidem Fe3C, tak dusík můţe být v 

rovnováze s nitridem Fe4N (  ) nebo při nízkých teplotách s přechodovými nitridy. Pokud 

jsou v ţeleze α oba intersticiální prvky (C i N), je moţné počítat s přítomností karbonitridů. 

Na mezní rozpustnost dusíku má vliv také tvar a velikost vyloučených částic, vůči kterým se 

rozpustnost uvaţuje. Obecně platí, ţe s klesající velikostí vyloučených částic vzrůstá 

rozpustnost prvků v tuhém roztoku.  

Interakce mezi intersticiálními prvky v adičním (intersticiálním) tuhém roztoku a 

mříţkovými poruchami jsou příčinou změn vlastností feritu. Při interakcích dochází v procesu 



7 

 

nukleací, zejména na dislokacích nebo na shlucích vakancí, ke vzniku Snoeckova uspořádání, 

Cottrellových atmosfér (obě vyvolávají stav homofázového odmíšení) a k precipitaci. Průběh 

stárnutí a s tím spojené změny vlastností i výsledné struktury feritu závisejí na stupni jeho 

přesycení atomy uhlíku a dusíku, na jejich vzájemném poměru a na rozsahu a rozloţení 

mříţkových poruch, především dislokací. Při určitém obsahu C a N je stupeň přesycení dán 

rychlostí ochlazování z teplotní oblasti nad příslušnou křivkou změny rozpustnosti [5]. Pokud 

je ocel ochlazována niţšími rychlostmi, podílí se dusík na stárnutí při teplotě 20°C asi 

dvacetinásobně více neţ uhlík. To je způsobeno tím, ţe je rozpustnost volného dusíku 

v ţeleze α při této teplotě zhruba desetkrát větší neţ uhlíku. Dále pak tím, ţe při teplotě 20°C 

je rychlost difúze atomů dusíku asi dvakrát vyšší neţ atomů uhlíku. Rozpustnost dusíku ve 

feritu je navíc podporována obsahem manganu. Další příčinou je skutečnost, ţe při pomalém 

ochlazování se uhlík stihne vyloučit do karbidu Fe3C natolik, ţe jeho zbylé mnoţství není při 

20°C dostatečné ke vzniku nestabilního stavu a tím i k vyvolání stárnutí. Při vysokých 

rychlostech ochlazování z teplot maximální rozpustnosti uhlíku a dusíku v ţeleze α vznikne 

značně přesycený tuhý roztok a oba prvky jak C, tak i N se mohou podílet na stárnutí i při 

20°C [1]. 

Hlavním zdrojem pohyblivých dislokací je zpravidla plastická deformace při tváření za 

studena, avšak i kalením lze získat volné, snadno pohyblivé dislokace a také zvýšit 

koncentraci vakancí. Podle činitele, který je příčinou vzniku nestabilního stavu, je proto 

obvyklé rozlišovat dva typy stárnutí, přestoţe podstata obou způsobů zůstává stejná. Prvním 

druhem je stárnutí po rychlém ochlazení (kalení) a druhým typem je deformační stárnutí 

(stárnutí po tváření za studena) [5]. 

2.2.1 Stárnutí po rychlém ochlazení (kalení) 

Na stárnutí po rychlém ochlazení má větší vliv uhlík, neboť koncentrace dusíku, i kdyţ 

není vázán na stabilní nitridy, je zpravidla poměrně malá. Tím se stárnutí po kalení liší od 

deformačního stárnutí. Další odlišností obou typů stárnutí je míra zpevnění, která je u 

deformačního stárnutí vyšší neţ u stárnutí po kalení [6]. Vlastnosti ocelí se při stárnutí mění 

v souladu s teorií precipitačního vytvrzování a průběh izotermické precipitace uhlíku 

v rozmezí teplot 85–210°C lze popsat rovnicí Werta a Zenera [5]:  

          
 

 
  

 

 , (4) 
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kde x je vyloučené mnoţství precipitátu, τ reprezentuje časový faktor (konstanta) a n je 

konstanta závislá na geometrii částic a t čas. 

V soustavě ţelezo – uhlík je moţno precipitaci popsat v několika souvislých krocích: 

přesycený tuhý roztok  ε - karbid  Fe3C. V soustavě ţelezo – dusík obdobně: 

přesycený tuhý roztok  koherentní oblasti      (Fe16N2)     (Fe4N). Zpevnění 

v uhlíkových ocelích je důsledek precipitace karbonitridu ε nebo nitridu α [5]. 

 Počátky precipitace probíhají zpravidla v oblastech dislokací a při značném přesycení 

tuhého roztoku i na shlucích vakancí. K precipitaci je nezbytná difúze atomů C a N na velkou 

vzdálenost. U hrubozrnné oceli dochází k rychlejšímu a rozsáhlejšímu stárnutí neţ u 

jemnozrnné oceli. U hrubozrnné oceli je totiţ v oblasti hranic zrn vázáno méně intersticiálních 

atomů uhlíku a dusíku neţ u jemnozrnné, takţe je k dispozici jejich větší počet schopných 

podílet se na precipitačním vytvrzování [7].  

 

Obr. 1 Vliv doby a teploty stárnutí neuklidněné oceli [1, 7] 

Protoţe precipitační rozpad přesyceného feritu podléhá difúzní přeměně, má na jeho 

průběh značný vliv teplota. S rostoucí teplotou se rychlost precipitačního rozpadu zvyšuje, ale 

nárůst meze kluzu, meze pevnosti, tvrdosti a pokles vrubové houţevnatosti není tak velký 

jako u stárnutí při nízkých teplotách po dlouhou dobu. Změny tvrdosti spojené s různou 

teplotou a dobou stárnutí jsou znázorněny na obr. 1. Podstata pochodů je při nízkých i 

vysokých teplotách totoţná, v obou případech dochází k rozpadu přesyceného roztoku. Přesto 

se tyto pochody rozdělují na vytvrzování zatepla a vytvrzování zastudena [7]. 
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2.2.2 Deformační stárnutí 

Deformační stárnutí je definováno jako změna mechanických a fyzikálních vlastností 

v plasticky deformované a poté stárnuté oceli [8]. Ke stárnutí oceli však můţe docházet nejen 

po plastické deformaci, ale i v jejím průběhu. Podle toho lze rozlišit: a) deformační stárnutí 

statické, při kterém proces stárnutí probíhá aţ po plastické deformaci za studena, a 

b) deformační stárnutí dynamické, kdy ke stárnutí dochází v průběhu plastické deformace. 

Změny vlastností při deformačním stárnutí jsou výraznější a mají stabilnější charakter neţ 

změny při stárnutí po kalení, coţ je moţné vidět na průběhu tvrdosti deformované oceli na 

obr. 2. K pozměnění vlastností dochází během deformačního stárnutí třemi mechanizmy: 

a) napěťově indukovaným uspořádáním atomů uhlíku do intersticiálních poloh, b) utvořením 

atmosfér z atomů uhlíku nebo c) precipitací karbidů [9, 10]. Velký počet tvořících se 

koherentních precipitátů vede ke značnému a rychlému růstu tvrdosti. Její stabilizace 

poukazuje na termodynamickou homogenitu těchto útvarů, která neumoţňuje rozpouštění 

méně stabilních a růst zbylých precipitátů [5]. 

 

Obr. 2 Závislost tvrdosti na čase při stárnutí přesyceného feritu za různých teplot a po tvárné 

deformaci za studena [5] 

Obecně je podstatou deformačního stárnutí vzájemné ovlivňování silových polí dislokací 

a příměsových atomů, v důsledku čehoţ se vytvářejí stabilní agregáty [11]. Průběh procesu 

stárnutí je silně ovlivněn plastickou deformací za studena, při které dochází k poklesu celkové 

energie soustavy a která způsobuje deformaci krystalové mříţky. V krystalové mříţce se pak 

nachází méně místa k uloţení intersticiálních atomů uhlíku a dusíku. Tyto atomy jsou 

z mříţky ţeleza α vytěsňovány, coţ se projeví na sníţení rozpustnosti C a N v tuhém roztoku. 

Plastická deformace za studena dále způsobuje nárůst počtu dislokací, jejichţ shluky jsou 
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vhodnými místy pro tvorbu zárodků při precipitačním rozpadu. Proto lze projevy stárnutí 

pozorovat i u ocelí, ve kterých není tuhý roztok ţeleza α výrazně přesycen intersticiálními 

atomy a které jsou tak přibliţně v rovnováţném stavu. V uhlíkových a nízkolegovaných 

ocelích je zejména pro svou vyšší rozpustnost v ţeleze α významnějším činitelem při 

deformačním stárnutí dusík. Uhlík má významný vliv, pokud dojde k silnému přesycení 

uhlíkem, např. po rychlém ochlazení z teploty okolo A1 před tvářením. 

Deformační stárnutí je moţno rozdělit na dvě stádia, jak uvádějí některé práce [8, 12, 13]. 

V prvním stádiu se uplatňuje Snoekova redistribuce a deformační stárnutí lze spojit se 

změnami v rozdělení intersticiálních atomů, při kterých dochází k jednotlivým přeskokům 

těchto atomů v napěťovém poli dislokací. Stupeň rozvoje těchto procesů je úměrný stanovené 

hodnotě Δσ určené v průběhu deformačního stárnutí, přičemţ platí časová závislost: 

  

  
 

     
 

 
        

    
 

    , (5) 

kde σf prezentuje kluzové napětí před stárnutím, σy odpovídá horní mezi kluzu po stárnutí a 

t je čas stárnutí [8, 13]. 

 

Obr. 3 Schéma části napěťově deformační křivky znázorňující efekt stárnutí: a - absence výrazné 

meze kluzu, b – přítomnost výrazné meze kluzu [8] 

Během prvního stádia nedochází k takovému zpevnění jako v průběhu druhého stádia, 

neboť účinnost blokování dislokací je menší. Ve druhém stádiu se uplatňuje Cottrellova 

interakce, vedoucí ke vzniku Cottrellových atmosfér. Tento proces je, na rozdíl od prvního 

stádia, řízen difúzí interstic na velkou vzdálenost, která je moţná aţ za vyšších teplot, a proto 
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je charakterizován vyšší aktivační energií a niţší rychlostí průběhu. Dochází při něm 

k intenzivní segregaci interstitických atomů u dislokací. Obě stádia ovlivňují mez kluzu. 

Menší vliv má první stádium, kdy je dolní mez kluzu na stejné úrovni jako kluzové napětí σf 

před stárnutím (obr. 3a). Ve druhém stádiu dochází k výskytu výrazné meze kluzu a k nárůstu 

dolní meze kluzu, která je potom vyšší neţ kluzové napětí před stárnutím σf (obr. 3b) [8, 13].  

Při vyšších teplotách se zvýší rychlost difúze a k dislokacím je přitahováno více atomů 

intersticiálních prvků, neţ je tuhý roztok schopen podél dislokací pojmout, dochází tak 

postupně k jejich shlukování a k precipitaci. V tomto stádiu je proces deformačního stárnutí 

podobný stárnutí po zakalení. Při velmi vysokých teplotách se na stárnutí můţe podílet i 

anihilace dislokací.  

2.2.3 Důsledky stárnutí ocelí 

Ke změnám provázejícím stárnutí patří zpevnění ocelí, tj. růst meze kluzu a meze 

pevnosti, dále pak zvyšování tvrdosti, tranzitní teploty a vrubové citlivosti. Změnou 

statických charakteristik materiálu dochází přirozeně i ke změně únavových vlastností. 

Důsledkem stárnutí jsou degradovány plastické vlastnosti, taţnost a kontrakce a jsou jím 

ovlivněny v důsledku změn ve struktuře i elektrické a magnetické vlastnosti.  Dochází ke 

vzrůstu koercitivní síly a poklesu měrného elektrického odporu. K charakteristickým změnám 

patří i změny Lüdersovy deformace na mezi kluzu, při deformačním stárnutí aţ její úplné 

obnovení. Oceli, které jsou v přibliţně rovnováţném stavu následkem zakotvení dislokací 

intersticiálními atomy C a N, vykazují výraznou Lüdersovu deformaci a často výraznou mez 

kluzu. V diagramu napětí-deformace na obr. 4 je zřetelné zvýraznění meze kluzu, které se 

projeví přírůstkem napětí Δσ a zvětšením Lüdersovy deformace Ld. V průběhu stárnutí, jak jiţ 

bylo uvedeno, feritická matrice zpevňuje interakcí dislokací s interstitickými atomy C a N a 

po zablokování pohyblivých dislokací se opět začíná objevovat Lüdersova deformace [4].   

Ke všem výše uvedeným změnám při stárnutí ovšem dojít nemusí, neboť je tento proces 

ovlivněn mnoha faktory a záleţí na typu stárnutého materiálu. Průběh stárnutí se můţe pro 

různé materiály lišit svým mechanizmem. 

Stárnutí ocelí, jak jiţ bylo zmíněno, je tedy jev, vyskytující se u měkkých ocelí ve všech 

případech nerovnováţných stavů, který je charakterizován přesycením intersticiálními prvky a 

zvýšenou hustotou dislokací. Procesu stárnutí podléhají zejména dynamicky zatěţované 

svařované konstrukce o větších tloušťkách materiálu, konstrukce pracující za sníţených teplot 

nebo pracující v oblasti ţíhací křehkosti apod. Na stárnutí má také vliv neutronové záření, 
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které můţe být v kombinaci se stárnutím velmi nebezpečné. Na zkřehnutí oceli se podílí 

kromě Frenkelových poruch také intersticiální atomy uhlíku a dusíku, proto je pro zajištění 

bezpečnosti konstrukcí snahou připravit tzv. nestárnoucí ocel. 

  
Obr. 4 Diagram napětí-deformace: a - před stárnutím, b - po stárnutí [1] 

2.2.4 Možnosti snížení vlivu stárnutí ocelí 

Ovlivnit stárnutí ocelí je moţno několika způsoby, mezi které patří úprava chemického 

sloţení, vhodné tepelné zpracování, tváření za studena nebo sníţení teploty a doby při 

skladování oceli. 

Mezi nejúčinnější moţnost, jak sníţit vliv stárnutí oceli, je úprava chemického sloţení. 

Podstatou je sníţení obsahu atomárního dusíku jiţ při výrobě oceli. Do materiálu se dusík 

dostává z pecní atmosféry a rozpouští se v ţeleze α i γ. Jeho mnoţství je v kyslíkovém 

konvertoru moţno sníţit aţ na 0,002%. I toto mnoţství můţe být příčinou stárnutí především 

po tváření za studena. Na niţší hodnoty obsahu dusíku se lze dostat nákladným vakuovým 

litím a tavením. Do ocelí se proto pro sníţení vlivu stárnutí přidávají prvky s vysokou afinitou 

k dusíku a uhlíku. Nejpouţívanějšími prvky jsou Al a Ti v mnoţství nejméně pětinásobku 

obsahu dusíku, coţ je dostatečné mnoţství pro desoxidaci oceli i pro tvorbu karbidů a ocel se 

tak proti stárnutí plně stabilizuje. Dalšími přidávanými prvky mohou být V, Zr, které kromě 

velké afinity k dusíku zjemňují zrno, coţ opět vede ke sníţení vlivu stárnutím a Nb, Cr nebo 

Mn. Vliv kyslíku je pouze druhotný a vodík proces stárnutí neovlivňuje vůbec [7]. 

Při ovlivňování stárnutí tepelným zpracováním je nejdůleţitější rychlost ochlazování, kdy 

je moţné dosáhnout téměř rovnováţné struktury. Základním předpokladem je pomalé 
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ochlazování z důvodu klesající rozpustnosti uhlíku a dusíku. Pomalým ochlazováním se 

vytvoří dostatek času, aby proběhla difúze dusíku, respektive aby se uhlík navázal na prvky 

s větší afinitou neţ má ţelezo. Dalším způsobem vhodného tepelného zpracování je ohřev nad 

teplotu 400°C. Docílí se tak rozptýlení intersticiálních atomů kolem dislokací, a tím dojde 

k jejich uvolnění pro plastickou deformaci [7]. 

Tvářením za studena se tvoří nové dislokace dosud neobsazené uhlíkem a dusíkem. Touto 

operací nelze očekávat sníţení meze kluzu a zlepšení tvařitelnosti zhoršené předchozím 

stárnutím, ale pouze odstranění výrazné meze kluzu a tím i Lüdersovy deformace zajišťující 

kvalitní povrch výlisků. Takové tváření je nutno provádět jen nezbytně nutným úběrem, aby 

se plastické vlastnosti zhoršily co nejméně. Uvedenou operaci je moţno provádět na více 

válečkových rovnačkách nebo na válcovací stolici [1]. 

Sníţením teploty skladování oceli se sníţí rychlost difúze intersticiálních atomů a tím se 

sníţí i rychlost stárnutí materiálu. Proto je nutné skladovat ocel v co nejchladnějších 

prostorách a materiál zpracovávat dříve, neţ se nepříznivě projeví Lüdersova deformace a 

sníţení plastických vlastností [1].  

2.3 Teoretické principy stárnutí kovových materiálů  

Jak jiţ bylo zmíněno, stárnutí lze spojit také s neţeleznými kovy. Proto byl do této 

kapitoly zařazen stručný popis stárnutí hliníkových slitin, jenţ kompletuje principy stárnutí 

kovových materiálů.  

Hliník a jeho slitiny běţně pouţívané v technické praxi nejsou polymorfní. Tento fakt do 

jisté míry omezuje moţnosti tepelného zpracování na rozdíl od slitin ţeleza, u nichţ je 

následkem fázové přeměny rozmanitost způsobu tepelného zpracování mnohem větší.  

Slitiny hliníku lze dělit na slitiny pro tváření, slitiny pro odlévání a slitiny vyráběné 

práškovou metalurgií. Mezi tepelným zpracováním slitin pro tváření a pro odlévání není 

podstatný rozdíl. Způsoby tepelného zpracování hliníkových slitin lze rozdělit do dvou 

základních skupin, a to na ţíhání a vytvrzování.  

Při procesu ţíhání je snaha dosáhnout stavu, který se co nejvíce blíţí rovnováţnému stavu 

soustavy. Na rozdíl od slitin ţeleza je celkový rozsah teplot, které přichází u slitin hliníku 

v úvahu, podstatně niţší. Jednotlivé typy ţíhání se obvykle člení do následujících skupin: 

a) ţíhání na odstranění vnitřního pnutí, b) ţíhání na zotavení, c) ţíhání stabilizační, d) ţíhání 

rekrystalizační, e) ţíhání na rovnováţný stav a f) ţíhání homogenizační [5].  
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Vytvrzováním hliníkových slitin dochází jako i u slitin ţeleza ke změnám mechanických 

a fyzikálních vlastností. Jeho základním předpokladem je změna rozpustnosti přísadových 

prvků, která umoţňuje vznik přesyceného tuhého roztoku, jehoţ další přeměna vede ke změně 

vlastností, která má jak u slitin hliníku, tak u slitin hořčíku a u některých slitin mědi prvořadý 

technický význam. Jako příklad zde bude uveden postup vytvrzování duralu, coţ je slitina 

hliníku s přísadou 4% mědi. Vytvrzování této slitiny se skládá z několika na sebe 

navazujících technologických procesů a jejich dílčí provedení často rozhodujícím způsobem 

ovlivňuje konečný výsledek vytvrzování. Na obr. 5 je znázorněna část rovnováţného 

diagramu slitiny duralu s naznačenými fázemi precipitačního vytvrzování. Jednotlivé fáze po 

sobě následují takto: a) rozpouštěcí ţíhání, b) kalení a c) stárnutí. 

 

Obr. 5 Část rovnováţného diagramu Al – Cu [15] 

Při rozpouštěcím ţíhání, které je přípravnou operací před kalením, se slitina Al-Cu ohřeje 

s dostatečně dlouhou výdrţí na teplotu oblasti fáze α tak, aby se dosáhlo homogenizace. 

Teplota ohřevu však nesmí být příliš vysoká, aby nedocházelo k hrubnutí zrna a k vylučování 

nerovnováţných eutektických fází. Po prudkém ochlazení je rovnováţná koncentrace atomů 

mědi mnohem niţší, a tuhý roztok α se tak stává přesyceným. Opětovným ohřevem po kalení, 

označovaným jako stárnutí, na teplotu, která je však podstatně niţší neţ hranice oblasti fáze α, 

dochází k difúzi atomů mědi a k nukleaci precipitátů θ, které postupně rostou aţ do vzniku 

stabilizované struktury. Obdobně jako u slitin ţeleza je moţno stárnutí rozdělit na přirozené a 

umělé, probíhající při zvýšených teplotách. U Al-Cu slitin vznikají při stárnutí stabilní 

precipitáty θ tvořené fází CuAl2 a jejich vzniku předchází nukleace nestabilních precipitátů 

označovaných jako Guinier – Prestonovy zóny (GP – I a GP - II) a přechodových precipitátů 

θ´ [15]. 
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V prvním stádiu stárnutí hliníkové slitiny dochází v přesyceném tuhém roztoku 

k rozsáhlému difúznímu pohybu atomů mědi, čímţ vznikají oblasti s vyšší koncentrací mědi. 

Toto stádium je spojeno s rozsáhlým pohybem vakancí a jejich soustřeďování v určitých 

krystalografických směrech a rovinách, kde dochází k jejich kombinaci se šroubovými 

dislokacemi, a vzniku tak zvláštního typu dislokací označovaných jako spirálové. V oblastech 

s vyšší koncentrací mědi dochází jiţ velmi krátce po kalení ke koherentní precipitaci 

monoatomárních vrstev (pásem) mědi. Tato pásma jsou označována jako Guinier – 

Prestonovy zóny I (GP - I). V další fázi stárnutí vznikají vícevrstvé destičkovité útvary 

tvořené několika monoatomovými, pravidelně se střídajícími vrstvami mědi. Tyto vrstvy, 

označované jako Guinier – Prestonovy zóny II (GP - II), se podobně jako zóny GP – I tvoří 

v rovinách rovnoběţných se stěnami elementární kubické mříţky základní matrice. Při 

dlouhodobější výdrţi na teplotě je poslední fází před tvorbou stabilního nekoherentního 

precipitátu θ přechod zón GP – II na nestabilní koherentní precipitát θ´, který se chemickým 

sloţením velmi blíţí stabilnímu precipitátu θ [14, 15]. 

Nestabilní precipitáty GP – I, GP – II a θ´ jsou precipitáty koherentními, takţe výrazněji 

nenarušují uspořádání atomů v základní mříţce kovu. Stabilní precipitát θ je precipitátem 

nekoherentním, a tedy mezi mříţkou precipitátu a okolní matricí neexistuje ţádný orientační 

vztah. Vlastnosti vystárnutých slitin tak závisí nejen na velikosti precipitátů a na jejich 

prostorovém rozloţení, ale i na stupni koherence precipitátů [15].  
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3 Tuhé roztoky 

Tuhé roztoky jsou nejvýznamnější fází v kovových soustavách a jsou součástí převáţné 

většiny slitin. Slitiny vznikají společným roztavením a následujícím ztuhnutím několika kovů, 

případně kovů a dalších prvků. V takovéto slitinové soustavě se obvykle nachází několik fází, 

které se navzájem liší krystalovou strukturou. Kaţdá fáze i směs fází se vyskytují ve 

vymezeném rozsahu koncentrací a teplot, který udává rovnováţný diagram soustavy. Ze 

strukturního hlediska je moţno rozdělit fáze na dvě základní skupiny, a to na: 1. tuhé roztoky, 

které mají strukturu vlastního kovu, a na 2. intermediární fáze, které mají strukturu vlastní a 

mezi které patří elektrochemické sloučeniny, elektronové sloučeniny a sloučeniny určené 

velikostním faktorem, tzv. Lavesovy fáze. Pokud je koncentrační rozsah existence fáze úzký, 

jedná se o intermetalické sloučeniny. Intermediární fáze se širokou oblastí existence lze 

obecně nazvat sekundárními tuhými roztoky. První skupina fází se proto někdy obdobně 

označuje jako primární tuhé roztoky [2].  

3.1 Rozdělení a tvorba tuhých roztoků 

Protoţe se vazba u většiny tuhých roztoků velmi přibliţuje ideální kovové vazbě, je u 

kovů obecně tvorba tuhých roztoků dána podstatou právě kovové vazby. Tuhý roztok lze 

definovat jako pevnou homogenní krystalickou fázi, tj. z jediného druhu krystalů, tvořenou 

nejméně dvěma komponentami. Jedna z komponent je základní kov a do ní je dosazován 

v různých koncentracích kov přídavný (rozpuštěný). Atomy přídavného kovu se při 

krystalizaci tuhého roztoku ukládají v krystalové mříţce vzhledem ke svým vlastnostem tak, 

aby potenciální energie mříţky byla vţdy co nejniţší. Z hlediska uloţení atomů rozpuštěné 

přísady lze tuhé roztoky rozdělit na substituční a intersticiální [16]. 

V případě, ţe v základním kovu s přísadou nahrazují atomy přísady atomy základního 

kovu v krystalové struktuře aţ do určitého mnoţství zcela náhodně, neuspořádaně, jde o 

substituční tuhý roztok. Aby vznikl tuhý roztok, musí být splněny podmínky, které jsou dány: 

a) velikostí atomů, b) vlivem chemické příbuznosti (afinity) a c) vlivem poměru valencí. 

V případě velikosti atomů jsou vhodné podmínky pro vznik tuhého roztoku, pokud není rozdíl 

ve velikostech atomů základního kovu a přísadových atomů větší neţ 15%. Jestliţe je rozdíl 

velikostí větší neţ 15%, vzájemná rozpustnost značně klesá. Čím je elektropozitivnější 

základní kov a čím elektronegativnější je přísada, tím více je sklon k tvorbě tuhých roztoků 

omezen. Se zvyšujícím se rozdílem elektrochemických vlastností naopak roste sklon k tvorbě 
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chemické sloučeniny. Platí tedy, ţe čím jsou bliţší elektrochemické vlastnosti obou prvků, 

tím více vzrůstá jejich vzájemná rozpustnost. Poměr valencí tvorbu tuhých roztoků ovlivňuje 

tak, ţe pokud jsou valence základního i přídavného kovu stejné, vznikají tuhé roztoky ve 

větším rozsahu koncentrací. Se vzrůstající valencí přídavného kovu se rozmezí rozpustnosti 

v tuhém stavu zmenšuje [2, 17]. 

Vstupují-li přísadové atomy látky do volných prostorů v pravidelné krystalové struktuře, 

vzniká tímto adiční neboli intersticiální tuhý roztok. V jeho struktuře zůstává zachován plný 

počet atomů základního kovu a atomy přísady zvyšují počet atomů v krystalové struktuře. 

Intersticiální tuhý roztok vzniká pouze v případě, kdy nedojde k překročení poměru průměru 

atomu přísady k průměru atomu základního kovu o hodnotu Häggova poměru, tedy o hodnotu 

0,59. U hliníku a ţeleza je hodnota tohoto poměru vyšší, a to asi 0,63. I přesto se však v 

mříţce γ můţe umístit určité mnoţství atomů uhlíku, kdeţto v mříţce α, jejíţ intersticiální 

prostory jsou menší, je rozpustnost atomů uhlíku téměř nulová [2]. 

3.2 Rozpad přesycených tuhých roztoků 

Rozpadem tuhého roztoku jsou označovány fázové přeměny difúzního charakteru, během 

nichţ z původní homogenní struktury vzniká struktura heterogenní, tj. tvořená dvěma nebo 

více fázemi. Dvěma základními druhy jsou rozpad přesyceného roztoku při změně 

rozpustnosti a eutektoidní přeměna. Méně často se rozpad přesyceného tuhého roztoku 

uskutečňuje homogenní fázovou transformací - spinodálním rozpadem.  

Z hlediska provázanosti mezi podmínkami rozpadu tuhého roztoku a výslednou 

strukturou je moţno dělit rozpad přesyceného tuhého roztoku na segregaci, vznik 

Widmanstättenovy struktury a precipitaci. Jako segregace se označuje vznik heterogenity 

chemického sloţení a přednostní vylučování nové fáze na hranicích zrn tuhého roztoku, 

k čemuţ dochází při vhodných difúzních podmínkách, blíţících se rovnováţným, tzn. při 

pomalém ochlazování. Vznik Widmanstättenovy struktury je spjat s větším přechlazením neţ 

v prvním případě a s vylučováním nové fáze na určitých rovinách tuhého roztoku, ve kterých 

se projevuje největší mříţková příbuznost fáze nové a původní. Vznik Widmanstättenovy 

struktury je moţno povaţovat za jakýsi přechod mezi segregací a precipitací, kterou se rozumí 

rozpad přesyceného tuhého roztoku vzniklého velikým přechlazením, při poměrně nízkých 

teplotách, kdy je rychlost difúze malá [18]. Z hlediska stárnutí ocelí má z uvedených moţností 

rozpadu tuhých roztoků význam především precipitace. Proto bude dále věnována pozornost 

právě jejímu popisu. 
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3.2.1 Precipitace 

V některých případech lze vhodnou rychlostí ochlazování, při ochlazování z teplot nad 

křivkou změny rozpustnosti, která se u různých soustav různí, docílit toho, ţe tuhý roztok 

během ochlazování nedosáhne koncentrace blíţící se rovnováţnému stavu. Za takových 

podmínek dochází ke zmenšení rozpustnosti jednoho nebo více prvků, a vzniká tak 

nerovnováţný stav, coţ vede k rozpadu přesyceného tuhého roztoku a současnému vzniku 

precipitující fáze. Důsledkem toho, ţe precipitace probíhá za zhoršených difúzních podmínek, 

se vznikající fáze nemůţe vylučovat jen na hranicích zrn pro poměrně dlouhé difúzní dráhy 

atomů přísady, kterou je tuhý roztok přesycen. Precipitace tedy probíhá v celém prostoru zrna, 

avšak na určitých krystalografických rovinách, které jsou pro tvorbu krystalů nové fáze 

energeticky nejvhodnější, obdobně jako je tomu při vzniku Widmannstättenovy struktury. 

Dalším důsledkem omezené schopnosti difúze při precipitaci je, ţe velikost precipitujících 

částic je nepatrná a jejich disperznost je tím větší, čím menší je schopnost atomů přísady za 

dané teploty difundovat. Při precipitaci je často moţné zjistit, ţe mezi původním 

nerovnováţným a konečným rovnováţným stavem existují přechodné fáze a precipitace nové 

fáze tedy neprobíhá přímo.  

Z hlediska mechanizmu se precipitace dělí na kontinuální a diskontinuální. Schémata 

obou mechanizmů jsou znázorněna na obr. 6 a lze na nich vidět přesycenou matrici α‘, 

nasycenou reorientovanou matrici α a precipitující fázi . 

 

Obr. 6 Schéma a) kontinuální a b) diskontinuální precipitace 

 v dřívějším (1) a pozdějším (2) stádiu [2] 

V průběhu kontinuální precipitace dochází k fázové přeměně v celém objemu slitiny 

současně, ale s různou rychlostí. Jednotlivé precipitující částice nové fáze vznikají a rostou aţ 

do okamţiku, kdy celý nadbytek přísadového prvku přejde z okolní matrice právě do této 
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nové fáze. Znamená to tedy, ţe koncentrační změny v matrici probíhají kontinuálně, spojitě 

[2, 4, 16]. 

Při diskontinuální precipitaci, také nazývané celulární precipitace, je objem slitiny 

rozdělen na oblasti, které úplně transformovaly na rovnováţné fáze α + β a na oblasti, ve 

kterých zůstává zachována původní fáze α‘ přesycená přísadovým prvkem. K diskontinuální 

změně koncentrace dochází na fázových rozhraních ohraničujících tyto oblasti. Krystaly fáze 

α mají jiný tvar i jinou orientaci neţ krystaly původní fáze α‘ a vzniká tak duplexní lamelární 

struktura. Mechanizmus diskontinuální precipitace probíhá ve velmi přesycených tuhých 

roztocích s nízkou energií fázového rozhraní, ve kterých je nukleace obtíţná, ale na druhou 

stranu růst je usnadněn krátkými difúzními dráhami s urychlenou difúzí podél hranic buněk. 

Rozpad tuhého roztoku mechanizmem diskontinuální precipitace, uplatňující se např. 

v soustavě Pb – Sn, je méně obvyklým způsobem, častěji rozpad probíhá precipitací 

kontinuální [2, 4]. 

Precipitační reakce, ať uţ při kontinuální nebo při diskontinuální precipitaci, lze formálně 

rozdělit do tří dílčích procesů, a to na nukleaci, růst a hrubnutí. Obecně při všech těchto 

procesech dochází ke zmenšování volné entalpie soustavy.  

Vlastní nukleaci předchází vznik koncentračních rozdílů v původně homogenním tuhém 

roztoku, který se tak stává z hlediska chemického sloţení heterogenní. Místa o vyšší 

koncentraci přísady jsou příznivá pro tvorbu zárodků nové fáze. Nukleace můţe probíhat 

dvěma způsoby, buď homogenně nebo heterogenně. Rozdíl mezi oběma způsoby spočívá 

v tom, zda zárodky nové fáze nukleují za přispění poruch krystalové mříţe nebo povrchů, či 

ne. Homogenní nukleací se míní vznik zárodku nové fáze uvnitř homogenní oblasti matečné 

fáze bez jakékoliv spoluúčasti mříţkových poruch nebo povrchů, jako jsou vakance, 

dislokace, vrstevné chyby, hranice dvojčat, hranice zrn, hranice mezi fázemi nebo volné 

povrchy. V opačném případě se jedná o nukleaci heterogenní. Z podstaty obou procesů 

vyplývá i rozdílná změna celkové volné entalpie při průběhu homogenní a heterogenní 

nukleace. Při homogenní nukleaci je celková změna volné entalpie ΔG tvořena následujícími 

příspěvky: 1. tvorba nové fáze β o objemu V vyvolává pokles objemové volné entalpie 

V·GV, kde GV je rozdíl volných entalpií jednotky objemu nové a staré fáze v homogenní 

makroskopické soustavě; 2. vznik nového rozhraní α – β je spojen s nárůstem volné entalpie o 

   , kde S je povrch nové fáze a γ povrchové napětí; 3. V důsledku nesouladu nově 

vzniklého objemu fáze  a původního objemu fáze  vzniká příspěvek deformační energie 
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GS na jednotku objemu fáze . Součet těchto příspěvků změny volné entalpie při homogenní 

nukleaci je vyjádřen v rovnici (6) [17]. 

                       , (6) 

V případě kulovitého zárodku rovnice (6) přechází ve tvar: 

       
 

 
                      , (7) 

kde r představuje poloměr kulovitého zárodku. Z rovnice (7) pak lze určit kritický poloměr 

zárodku, při kterém jiţ bude docházet k nukleaci nové fáze.  

 Při heterogenní nukleaci bude k výše uvedené změně volné entalpie při homogenní 

nukleaci ještě vstupovat příspěvek Gd odpovídající uvolnění volné entalpie během 

heterogenní nukleace zárodku v důsledku destrukce defektu ve výchozí fázi. Výsledná 

rovnice celkové změny volné entalpie tak nabude tvaru [17]: 

                           (8) 

 

Obr. 7 Vliv velikosti částice a mechanizmu vzniku zárodků 

 na volnou entalpii soustavy [17] 

 Porovnáním rovnic (6) a (8) je vidět, ţe zápornější změny volné entalpie je dosaţeno 

v případě heterogenní nukleace, a to z důvodu záporného příspěvku Gd. Z tohoto 

energetického porovnání vyplývá, ţe heterogenní nukleace zárodků bude v soustavách 

probíhat pravděpodobněji neţ nukleace homogenní. Energetická výhodnost heterogenní 

nukleace je patrná i z obr. 7, na kterém je zobrazena závislost změny volné entalpie G na 

poloměru zárodku nové fáze r jak pro nukleaci homogenní, tak i pro nukleaci heterogenní na 
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některých poruchách krystalové mříţe. Pro porovnání jsou zde vyznačeny i kritické poloměry 

zárodků pro jednotlivé způsoby nukleace, z čehoţ vyplývá, ţe energeticky nejvýhodnější 

z uvedených způsobů je nukleace na dislokacích. Právě z tohoto důvodu je průběh vlastní 

precipitace výrazně ovlivněn plastickou deformací, při níţ vzniká velký počet dislokací.  

S růstem počtu a velikosti zárodků dochází k přesunu atomů přísady na zárodky, 

koncentrace matrice tak klesá a přibliţuje se rovnováţnému stavu. Při růstu nově vznikajících 

precipitátů má na jeho průběh vliv typ rozhraní mezi precipitátem a základní matricí. Pokud 

precipituje nová fáze ve tvaru velkých nekoherentních precipitátů, jejichţ deformační a 

povrchová energie je zanedbatelná ve srovnání s jejich chemickou volnou entalpií a 

rovnováhy se dosáhne ve chvíli, kdy koncentrace matrice odpovídá meznímu stavu nasycení 

tuhého roztoku vzhledem k druhé rovnováţné fázi za dané teploty, viz obr. 8. V případě, ţe 

nekoherentní precipitáty jsou velmi drobné, úroveň jejich povrchové energie je vysoká. Pokud 

jsou precipitáty koherentní, je naopak velká jejich energie deformační. V obou těchto 

případech je efektivní hodnota mezní rozpustnosti vyšší, coţ je vyznačeno na obr. 8 

čárkovanou křivkou. Dochází při tom k zastavení precipitačního procesu i přesto, ţe matečný 

tuhý roztok je podle rovnováţného diagramu přesycen. Tvorba metastabilních fází v 

rozdílných stavech precipitačního pochodu se můţe při precipitaci projevit také tzv. dvojím 

nebo vícenásobným vrcholem na precipitační křivce. V takovém případě precipitace začíná 

rychlejší přeměnou, kdy se tvoří jemné koherentní precipitáty, přičemţ je dosaţeno nestabilní 

rovnováhy. Poté následuje pomalejší přeměna, nukleovaná jiným druhem zárodků, která 

přivádí soustavu do stavu bliţšího rovnováţnému [18]. 

 

Obr. 8 Křivky změny rozpustnosti tuhého roztoku α 

vzhledem k rovnováţné (β) a nerovnováţné fázi (β‘) [18] 

 Růst částic nové fáze vede k jejich postupnému hrubnutí, při kterém dochází 

k nahrazování původně jemných a velmi početných precipitátů malým počtem hrubých částic, 
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většinou kulovitého tvaru. Dochází tedy ke koalescenci a koagulaci drobných částic. Hnací 

silou těchto dějů je opět sniţování volné entalpie systému. Difúzní růst nové fáze na úkor 

druhé při hrubnutí částic je sloţen z několika dílčích pochodů, přičemţ ve většině případů je 

hlavním kontrolujícím členem objemová difúze, kterou je moţno popsat Fickovými zákony.   
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4 Sortiment důlních výztuží společnosti ArcelorMittal Ostrava 

a.s. 

Důlní ocelové výztuţe mají rozsáhlé uplatnění při zakládání dlouhých důlních děl 

uhelných a rudných šachet a při raţbě tunelů a štol. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

vyrábí tyto výztuţe z různých následně uvedených profilů [19]. 

Společnost dělí vyráběné důlní výztuţe ze tří hledisek, jednak podle stupně hmotnosti 

profilu, podle způsobu ohybu a podle tvaru světlého průřezu. V prvním případě dělení jsou 

důlní výztuţe rozděleny na následující typy profilů, kdy v závorkách jsou vţdy uvedeny právě 

stupně hmotnosti jednotlivých profilů: P 28 (27,94 kg/m), K 21 (20,74 kg/m), K 24 (23,67 

kg/m), TH 16,5 (16,7 kg/m), TH 21 (20,92 kg/m), TH 29 (29,00 kg/m), TH 34 (33,90 kg/m) a 

TH 36 (35,90 kg/m). Profil K je zobrazen na obr. 9a a profil TH na obr. 9b, na obou obrázcích 

jsou viditelné kóty uváděné výrobcem, které se pro jednotlivé profily typu K a typu TH liší.  

 
  a) 

 
    b)

Obr. 9 Schémata profilů důlních výztuţí: a) profil K, b) profil TH [19]

Podle způsobu ohybu výztuţe je společnost dále rozděluje na normálně ohýbané 

(obr.10a) a obráceně ohýbané (obr. 10b). Přičemţ normálně ohýbané mohou být všechny výše 

uvedené profily, kdeţto mezi profily, které mohou být ohýbané obráceně, patří profily typu 

K 21; K 24; TH 16,5; TH 21 a TH 29. Společnost nakonec dělí důlní výztuţe podle tvaru 

světlého průřezu na: a) obloukovou výztuţ poddajnou s oblými bočními díly, b) na 

obloukovou poddajnou výztuţ s rovnými konci bočních dílů, c) na obloukovou důlní výztuţ s 

protiklenbou, d) na kruhovou důlní výztuţ, e) na rozšířenou obloukovou důlní výztuţ, f) na 
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lichoběţníkovou poddajnou výztuţ a g) na tunelovou výztuţ [6]. Některé z uvedených důlních 

výztuţí jsou pro příklad znázorněny na obr. 11. 

 

     a) 

 

       b) 

Obr. 10 Schéma ohybu důlní výztuţe: a) normální ohyb, b) opačný ohyb [19] 

 

a) 

 

b)

Obr. 11 Příklady výztuţí podle světlého průřezu: a) 3 dílná ocelová výztuţ poddajná s oblými 

bočními díly, b) 4 dílná ocelová výztuţ poddajná s rovnými konci bočních dílů [19] 

Pro výrobu důlních výztuţí společnost pouţívá oceli v podstatě tří různých jakostí, které 

si vyrábí ve vlastní ocelárně. Těmito jakostmi jsou ocel značky 11 500.0 dle normy 

ČSN 411500 odpovídající oceli E 295 dle evropské normy ČSN EN 10025+A1, dále pak pro 

šlechtěné důlní oblouky se pouţívají ocel 12 130 dle podnikové normy KN 12130 a ocel 

12 149 dle KN 12149, která je plně srovnatelná s materiálem 31Mn4 dle německé normy 

DIN 21544 [19]. 
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5 Praktická část 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na charakteristiku pouţitého materiálu a 

popis provedených zkoušek. Pro dokázání vlivu stárnutí na změnu vlastností studovaných 

ocelí, byly všechny dále uvedené zkoušky obou materiálů provedeny jak ve výchozím stavu, 

tak i ve stavu po deformačním stárnutí, respektive umělém stárnutí. Popis aplikovaného 

stárnutí materiálu bude popsán u jednotlivých mechanických zkoušek. 

5.1 Použitý materiál 

Pro experimenty byly pouţity dvě jakosti středně uhlíkových ocelí pouţívaných pro důlní 

výztuţe. Oba typy ocelí byly poskytnuty společností ArcelorMittal Ostrava a.s.  

První z pouţitých ocelí byla ocel značky 31Mn4, dle německé normy DIN 21544, 

v základním stavu. Tato ocel pocházela z tavby 17780K, jejíţ chemické sloţení je uvedeno 

v tabulce 1. Vzorky pro jednotlivé zkoušky byly odebrány z patních částí profilu TH 29 

(obr. 9b). Charakteristické rozměry tohoto typu profilu jsou zaznamenány v tabulce 2.  

Tabulka 1 Chemické sloţení oceli 31Mn4 

C [%] Mn [%] Si [%] S [%] P [%] Al [%] N [%] 

0,330 0,940 0,386 0,018 0,020 0,036 - 

Tabulka 2 Rozměry profilu TH 29 

Typ 

profilu 

Plocha průřezu Rozměr 

S 

[cm
2
] 

A1 

[mm] 

A2 

[mm] 

B 

[mm] 

C 

[mm] 

D 

[mm] 

F 

[mm] 

E1 

[mm] 

E2 

[mm] 

TH 29 37,0 150,5 116,5 124,0 16,0 44,0 28,5 58,2 65,8 

Druhou ocelí pouţitou v experimentu byla ocel značky 12 130, podle vnitropodnikové 

normy KN 12 130 společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., v zušlechtěném stavu. Zušlechtění 

profilu z této oceli spočívalo v kalení z kalicí teploty do vody a v následném popouštění. 

Poţitý profil pocházel z tavby 15168K, jejíţ chemické sloţení je uvedeno v tabulce 3. 

V tabulce 4 jsou zaznamenány charakteristické rozměry profilu K 24 (obr. 9a), ze kterého 

byly vzorky odebrány obdobně jako v předchozím případě z patních částí. 

Tabulka 3 Chemické sloţení oceli 12 130 

C [%] Mn [%] Si [%] S [%] P [%] Al [%] N [%] 

0,300 1,050 0,416 0,008 0,011 0,012 - 
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Tabulka 4 Rozměry profilu K 24 

Typ profilu 

Plocha průřezu Rozměr 

S  

[cm
2
] 

A1 

[mm] 

A2 

[mm] 

B 

[mm] 

C 

[mm] 

D 

[mm] 

F 

[mm] 

E1 

[mm] 

E2 

[mm] 

K 24 30,2 124,7 88,0 107,0 17,0 46,2 27,0 53,2 53,9 

5.2 Tahové zkoušky 

U obou typů materiálu, jak u oceli značky 31Mn4, tak i u oceli 12 130, byly provedeny 

tahové zkoušky podle normy ČSN EN ISO 6892-1. Jak jiţ bylo zmíněno, zkušební vzorky 

byly odebrány z patních částí profilů TH 29 u oceli 31Mn4 a K 24 u oceli 12 130. Všechna 

tělesa byla odebrána v podélném směru, tj. rovnoběţně s hlavním směrem válcování. 

Orientace těles při odběru z profilů je znázorněna na obr. 12. 

 

Obr. 12 Poloha zkušebních těles při odběru vzorků z profilu 

 Pro zkoušku tahem byla pouţita standardní zkušební tělesa s počáteční měřenou délkou 

odpovídající rovnici (9) a s počátečními průměry v rozmezí 7,95 – 7,97mm a tomu 

odpovídajícími počátečními průřezy S0, viz tabulky 5 a 6 v kapitole 6.1, kde je uvedeno i 

označení jednotlivých vzorků.  

            [mm], (9) 

kde L0 [mm] je počáteční měřená délka a S0 [mm
2
] představuje počáteční průřez. 

Z důvodu nedostatku materiálu byla vykonána u obou značek ocelí vţdy jedna tahová 

zkouška pro výchozí stav a jedna pro stav stárnutý. Stárnutí bylo na zkušebních tělesech u 

obou materiálů provedeno ohřevem na teplotu (250°C ± 10°C) a půl hodinovou výdrţí na této 
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teplotě. Poté byla zkušební tělesa ochlazena na vzduchu. Všechny tahové zkoušky byly 

vykonány na univerzálním tahovém stroji INSTRON 4210 v mechanické zkušebně 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

5.3 Zkoušky rázem v ohybu 

Zkoušky rázem v ohybu byly, obdobně jako tahové zkoušky, provedeny u obou 

studovaných materiálů vţdy ve výchozím a stárnutém stavu. Všechny tyto zkoušky byly 

provedeny na kyvadlovém kladivu PSW 300AF v mechanické zkušebně společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Vzorky materiálů byly odebrány z patních částí profilů a v podélném směru, tj. 

rovnoběţně s hlavním směrem válcování. Poloha os zkušebních těles a orientace vrubu je 

znázorněna na obr 12.  

Některá zkušební tělesa pro tuto zkoušku byla podrobena deformačnímu stárnutí. To 

znamená, ţe na rozdíl od těles pro tahové zkoušky, která byla pouze stárnuta při zvýšené 

teplotě, byla zkušební tělesa určená pro zkoušku rázem v ohybu nejprve deformována 10% 

deformací za studena, tj. při teplotě 20°C, a následně stárnuta za zvýšené teploty, konkrétně 

při teplotě (250°C ± 10°C) po dobu půl hodiny. Po stárnutí následovalo chladnutí na vzduchu. 

Zkušební tělesa z obou materiálů podrobená stárnutí byla pro zkoušku rázem v ohybu 

připravena podle vnitropodnikové normy KN 41 2149. Podle této normy byl proveden i 

uvedený reţim deformačního stárnutí. Rozměry zkušebních těles uvedené v této 

vnitropodnikové normě v podstatě odpovídají i normě ČSN 42 0385. Malou odlišností obou 

norem je samotná příprava zkušebních těles a poté reţim deformačního stárnutí, který se liší o 

dobu výdrţe na zvýšené teplotě, která v případě normy ČSN 42 0385 činí 1 hodinu.  

Příprava zkušebních těles podle vnitropodnikové normy spočívala v mechanickém 

opracování na rozměry 10 x 11,1 mm. Strany těles o tloušťce 11,1 mm byly následně tvářeny 

za studena o zmíněných 10% na 10 mm a před zhotovením vrubů byly opracovány plochy 

rozšířené (vyboulené) pěchováním. U – vrub hloubky 3 mm byl umístěn na pěchované straně 

tělesa. Konečné rozměry připravených deformačně stárnutých zkušebních těles jsou uvedeny 

na obr. 13. Zkušební tělesa, která nebyla podrobena deformačnímu stárnutí, a materiál se tedy 

nacházel ve výchozím stavu, byla po odběru z profilu pouze opracována na rozměry podle 

obr. 13.  
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Obr. 13 Rozměry (v mm) zkušebních těles pro zkoušku rázem v ohybu 

Celkem bylo u materiálu 31Mn4 provedeno 6 zkoušek rázem v ohybu u těles ve 

výchozím stavu, a to vţdy po 2 zkouškách při teplotách 20°C, -10°C a -40°C. Dále bylo u 

tohoto materiálu provedeno celkem 15 zkoušek na zkušebních tělesech podrobených 

deformačnímu stárnutí, konkrétně vţdy po 3 zkouškách při teplotách 20°C, 0°C, -10°C, -20°C 

a -40°C. Označení všech zkušebních těles a teplot jejich zkoušení je uvedeno v kapitole 6.2 v 

tabulkách 7 a 8. 

U zušlechtěné oceli značky 12 130 byly provedeny zkoušky rázem v ohybu celkem na 15 

zkušebních tělesech ve výchozím stavu, a to po 2 zkouškách při teplotách 20°C, 0°C a -10°C 

a po 3 zkouškách při teplotách 80°C, -20°C a -40°C. Obdobným způsobem bylo postupováno 

i u zkušebních vzorků podrobených deformačnímu stárnutí, kterých bylo rovněţ 15, s tím 

rozdílem, ţe při teplotě 20°C byly provedeny 3 zkoušky a při teplotě 80°C pouze 2 zkoušky 

rázem v ohybu. Označení zkušebních těles a teploty zkoušení jsou uvedeny v kapitole 6.2 v 

tabulkách 9 a 10. 

Samotné zkoušky rázem v ohybu uskutečněné za teploty 20°C byly provedeny podle 

normy ČSN ISO 148-1. Zkušební tělesa zkoušená za sníţených teplot byla ochlazována směsí 

kapalného dusíku s nemrznoucí netoxickou kapalinou vţdy po dobu delší neţ 15 minut, aby 

došlo k vytemperování teploty. Po této době ochlazování na niţší teploty byla zkušební tělesa 

přeraţena do 5 sekund od vyjmutí z chladicího média. Všechny zkoušky rázem v ohybu za 

sníţených teplot byly provedeny v souladu s normou ČSN 42 0382. Nakonec pro zkoušky 

rázem v ohybu za zvýšených teplot bylo postupováno podle normy ČSN 42 0383. 
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5.4 Zkoušky tvrdosti 

 Na vybraných částech provedených zkoušek rázem v ohybu byla u obou materiálů 

měřena tvrdost podle Vickerse. Tato měření byla uskutečněna podle normy ČSN ISO 6507-1. 

Schéma měření tvrdosti je znázorněno na následujícím obr. 14. 

 

Obr. 14 Schéma zkoušky tvrdosti podle Vickerse 

 Konkrétně byla u všech vybraných těles měřena tvrdost dle Vickerse HV 10. Veškerá 

měření tvrdosti byla prováděna na tvrdoměru HPO 250. Tělesa pro měření tvrdosti podle 

Vickerse byla vybrána z celé sady zbytků zkušebních těles ze zkoušky rázem v ohybu u obou 

materiálů stejným způsobem, a to následujícím.  Zároveň bylo u kaţdého vybraného vzorku 

provedeno 5 měření tvrdosti a tyto hodnoty byly zprůměrovány. 

Prvně byly vybrány vzorky, které byly podrobeny zkoušce rázem v ohybu za nejniţší 

aplikované teploty (-40°C) a které měly při této teplotě nejniţší hodnotu nárazové práce KU. 

U oceli 31Mn4 se jednalo o zkušební vzorky s označením 33 a 33A a u oceli 12 130 šlo o 

vzorky 15 a 15A, kde písmeno A označuje stárnutý stav.  

Poté byly vybrány zkušební vzorky, které byly testovány zkouškou vrubové 

houţevnatosti při teplotě 20°C, a které při této teplotě dosahovaly, aţ na výjimku deformačně 

stárnutého vzorku 1A z oceli 12 130, nejvyšší hodnoty nárazové práce KU. U materiálu 

31Mn4 to byly vzorky s označením 22 a 21A a u oceli 12 130 se jednalo o vzorek s 

označením 2.  

Nakonec byly u oceli 12 130 vybrány zkušební vzorky, u kterých byla provedena 

zkouška rázem v ohybu za zvýšené teploty (80°C) a které při této teplotě dosáhly nejvyšší 

nárazové práce. V tomto případě se jednalo o vzorky s označením 6 a 6A. 
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5.5 Příprava vzorků pro metalografický rozbor 

U obou značek ocelí byly vybrány z celé sady provedených zkušebních těles deformačně 

stárnutých pocházejících ze zkoušek rázem v ohybu vzorky pro metalografický rozbor. Z této 

řady přeraţených těles byla vybrána ta, u kterých proběhla zkouška rázem v ohybu při teplotě 

20°C a na kterých byla měřena tvrdost podle Vickerse. Konkrétně se jednalo o vzorek 21A u 

materiálu 31Mn4 a vzorek 1A u materiálu 12 130. U materiálu 12 130 byl proveden 

metalografický rozbor i u vzorku 2A, u kterého dosáhla hodnota nárazové práce hodnot 

daleko vyšších neţ u vzorků zkoušených při stejné teplotě, viz tabulka 10. Dále byla pro 

metalografický rozbor pouţita i všechna zkušební tělesa z tahových zkoušek, jejich označení 

je uvedeno v tabulkách 5 a 6 v kapitole 6.1. Na všech uvedených vzorcích, kromě vzorku 2A, 

na kterém byl připraven pouze výbrus pro hodnocení mikrostruktury, byly připraveny výbrusy 

pro strukturní rozbor a pro vyhodnocení mikročistoty. 

U vzorků 1A, 2A a 21A pocházejících ze zkoušek rázem v ohybu byly připraveny výbrusy 

pro studium mikrostruktury vţdy na čelní straně zbytku zkušebního tělesa v podstatě 

rovnoběţně s lomovou plochou. Pro vyhodnocení mikročistoty u vzorků 1A a 21A byl 

proveden výbrus na boční straně zbytku zkušebního tělesa, tedy na straně leţící v nárysně 

podle obr. 13. Ze zbytků zkušebních těles z tahových zkoušek byly vzorky pro metalografický 

rozbor odebrány ze závitových částí těchto těles, a to z toho důvodu, aby výsledky hodnocení 

nebyly ovlivněny průběhem vykonané tahové zkoušky. Z odebraných závitových částí byly 

připraveny výbrusy jak v příčném směru pro rozbor struktury, tak i v podélném směru pro 

vyhodnocení mikročistoty. Z obr. 12 a z výše uvedeného vyplývá, ţe struktura byla 

hodnocena v příčném směru ke směru tváření profilů a vyhodnocení mikročistoty bylo 

uskutečněno ve směru podélném ke směru tváření profilů. 

Výbrusy pro oba typy hodnocení byly připraveny broušením na metalografické brusce. 

Vzorky byly po broušení leštěny na lešticím suknu pomocí Al2O3. Vyleštěné povrchy vzorků, 

na kterých měla být studována struktura, byly následně leptány v 4% roztoku kyseliny 

dusičné (HNO3). 

Mikročistota byla na všech uvedených vzorcích hodnocena podle normy ČSN ISO 4967. 

Přičemţ pro vyhodnocení byla pouţita metoda nejvyššího stupně znečištění, tedy metoda A, v 

souladu s uvedenou normou.  

Všechny připravené výbrusy, ať uţ s naleptanými strukturami nebo nenaleptané pro 

hodnocení mikročistoty, byly pozorovány a vyhodnocovány pomocí optického mikroskopu 

Olympus GX51.  
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5.6 Výběr vzorků pro fraktografický rozbor 

Lomové plochy byly studovány na všech vzorcích pocházejících z tahových zkoušek a na 

vzorcích pocházejících ze zkoušek rázem v ohybu, které byly vybrány následovně. V případě 

oceli 31Mn4 byly vybrány vzorky s označením 22 (20°C) a 33 (-40°C) pro výchozí stav a 

vzorek 21A (20°C) pro stav deformačně stárnutý. U oceli 12 130 byly pro studium lomových 

ploch pouţity vzorky 6 (80°C) a 15 (-40°C) jako zástupci výchozího stavu a vzorky 2A 

(20°C), 3A (20°C), 6A (80°C) a 15A (-40°C) jako zástupci deformačně stárnutého stavu. 

V závorkách, vţdy za označením vzorku, jsou uvedeny teploty, při kterých byla provedena 

zkouška rázem v ohybu. 

Všechny lomové plochy vzorků ze zkoušek rázem v ohybu byly nejprve zdokumentovány 

pro makrofraktografické hodnocení uţitím stereomikroskopu OLYMPUS SZX12. V rámci 

mikrofraktografického hodnocení byly pořízeny snímky s větším zvětšením pomocí 

řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM-6490LV v reţimu sekundárních 

elektronů, jenţ je právě pro toto studium vhodný. Snímky lomových ploch vzorků 

pocházejících z tahových zkoušek byly jak pro makrofraktografické hodnocení při menším 

zvětšení, tak i pro mikrofragtografické hodnocení získány za pouţití zmíněného řádkovacího 

elektronového mikroskopu. 
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6 Dosažené výsledky 

6.1 Výsledky tahových zkoušek 

Ze všech provedených tahových zkoušek byly získány hodnoty smluvní meze kluzu 

Rp0,2; meze pevnosti Rm; taţnosti A5 a kontrakce Z. Tyto hodnoty jsou spolu s počátečními 

průměry zkušebních těles d0 a jim odpovídajícími počátečními průřezy S0, s moduly pruţnosti 

v tahu E a s poměry Rp0,2/Rm uvedeny v tabulce 5 pro ocel 31Mn4 a v tabulce 6 pro ocel 

12 130. Průběhy tahových zkoušek obou ocelí ukazují napěťově – deformační diagramy na 

obr. 15 (ocel 31Mn4) a 16 (ocel 12 130). Průběhy tahových zkoušek těles jsou jak ve 

výchozím stavu, tak po umělém stárnutí. Označení křivek na obr. 15 a 16 odpovídá značení 

uvedenému v tabulkách 5 a 6, kde index t značí, ţe se jedná o těleso z tahové zkoušky. 

Písmeno A symbolizuje, podobně jako v případě zkoušek rázem v ohybu, tělesa po umělém 

stárnutí. 

Tabulka 5 Výsledky tahové zkoušky oceli 31Mn4 

Vzorek  

č. 
Stav materiálu 

d0 

[mm] 

S0 

[mm
2
] 

Rp0,2 

[Mpa] 

Rm 

[Mpa] 

Rp0,2/Rm 

[-] 

A5 

[%] 

Z 

[%] 

E 

[GPa] 

20t Výchozí 7,97 49,9 413 667 0,619 24,9 59,7 245 

20At Uměle stárnutý 7,96 49,8 414 666 0,621 24,6 58,1 232 

Tabulka 6 Výsledky tahové zkoušky oceli 12 130 

Vzorek 

 č. 
Stav materiálu 

d0 

[mm] 

S0 

[mm
2
] 

Rp0,2 

[Mpa] 

Rm 

[Mpa] 

Rp0,2/Rm 

[-] 

A5 

[%] 

Z 

[%] 

E 

[GPa] 

1t Výchozí 7,95 49,6 620 815 0,760 20,9 65,9 218 

1At Uměle stárnutý 7,96 49,8 551 764 0,720 23,3 66,2 241 
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Obr. 15 Závislosti napětí na deformaci z tahových zkoušek oceli 31Mn4 

 

Obr. 16 Závislosti napětí na deformaci z tahových zkoušek oceli 12 130 
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6.2 Výsledky zkoušek rázem v ohybu 

Po provedených zkouškách rázem v ohybu byly ze získaných výsledků nárazové práce 

KU následně vypočítány hodnoty vrubové houţevnatosti KCU3 ze vztahu: 

     
  

  
 [J.cm-2] , (10) 

kde KU [J] je absorbovaná energie zkušebního tělesa a S0 = 0,7 [cm
2
] představuje plochu 

výchozího příčného průřezu zkušební tyče pod vrubem.   

 Výsledky nárazových prací KU a vypočítaných vrubových houţevnatostí KCU3 a jejich 

průměrných hodnot ze zkoušek provedených na tyčích z oceli 31Mn4 ve výchozím stavu jsou 

shrnuty v tabulce 7 a po deformačním stárnutí v tabulce 8. 

Tabulka 7 Výsledky zkoušek rázem v ohybu oceli 31Mn4 ve výchozím stavu 

Vzorek 

 č. 

Teplota  

[°C] 

KU      

[J] 

KUprům. 

[J] 

KCU3 

 [J.cm-2] 

KCU3prům. 

[J.cm-2] 

21 
20 

45,00 
55,50 

64,29 
79,29 

22 66,00 94,29 

27 
-10 

36,00 
35,50 

51,43 
55,71 

28 42,00 60,00 

33 
-40 

32,00 
32,00 

45,71 
45,71 

34 32,00 45,71 

Tabulka 8 Výsledky zkoušek rázem v ohybu oceli 31Mn4 po deformačním stárnutí 

Vzorek 

č. 

Teplota  

[°C] 

KU      

[J] 

KUprům. 

[J] 

KCU3 

 [J.cm
-2] 

KCU3prům. 

[J.cm-2] 

21A 

20 

26,00 

25,00 

37,14 

35,71 22A 26,00 37,14 

23A 23,00 32,86 

24A 

0 

14,00 

15,67 

20,00 

22,38 25A 20,00 28,57 

26A 13,00 18,57 

27A 

-10 

15,00 

13,67 

21,43 

19,52 28A 14,00 20,00 

29A 12,00 17,14 

30A 

-20 

9,00 

9,33 

12,86 

13,33 31A 10,00 14,29 

32A 9,00 12,86 
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Tabulka 8 (pokračování) Výsledky zkoušek rázem v ohybu oceli 31Mn4 po deformačním stárnutí 

Vzorek 

č. 

Teplota  

[°C] 

KU      

[J] 

KUprům. 

[J] 

KCU3   

[J.cm-2] 

KCU3prům.   

[J.cm-2] 

33A 

-40 

4,00 

6,00 

5,71 

8,57 34A 7,00 10,00 

35A 7,00 10,00 

Výsledky zkoušek rázem v ohybu pro ocel 12 130 ve výchozím stavu prezentuje 

tabulka 9. Pro tento materiál avšak deformačně stárnutý jsou výsledky nárazových prací KU a 

z nich vypočítaných vrubových houţevnatostí KCU3 a jejich průměrných hodnot uvedeny v 

tabulce 10. 

Tabulka 9 Výsledky zkoušek rázem v ohybu oceli 12 130 ve výchozím stavu 

Vzorek 

 č. 

Teplota  

 [°C] 

KU 

 [J] 

KUprům. 

 [J] 

KCU3 

 [J.cm-2] 

KCU3prům.  

[J.cm-2] 

3 

80 

120,00 

119,00 

171,43 

170,00 6 121,00 172,86 

9 116,00 165,71 

1 
20 

114,00 
116,00 

162,86 
165,71 

2 118,00 168,57 

4 
0 

122,00 
121,00 

174,29 
172,86 

5 120,00 171,43 

7 
-10 

97,00 
98,50 

138,57 
140,71 

8 100,00 142,86 

10 

-20 

110,00 

106,00 

157,14 

151,43 11 96,00 137,14 

12 112,00 160,00 

13 

-40 

94,00 

87,33 

134,29 

124,76 14 86,00 122,86 

15 82,00 117,14 

 

Tabulka 10 Výsledky zkoušek rázem v ohybu oceli 12 130 po deformačním stárnutí 

 Vzorek  

č. 

Teplota 

 [°C] 

KU 

 [J] 

KUprům.  

[J] 

KCU  

[J.cm-2] 

KCU3prům.  

[J.cm-2] 

6A 
80 

110,00 
102,00 

157,14 
145,71 

9A 94,00 134,29 

1A 

20 

68,00 

77,33 

97,14 

110,48 2A 116,00 165,71 

3A 48,00 68,57 
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Tabulka 10 (pokračování) Výsledky zkoušek rázem v ohybu oceli 12 130 po deformačním stárnutí 

Vzorek   

č. 

Teplota 

 [°C] 

KU      

 [J] 

KUprům.   

[J] 

KCU3  

[J.cm-2] 

KCU3prům.  

[J.cm-2] 

4A 
0 

38,00 
37,00 

54,29 
52,86 

5A 36,00 51,43 

7A 
-10 

30,00 
32,50 

42,86 
46,43 

8A 35,00 50,00 

10A 

-20 

37,00 

37,33 

52,86 

53,33 11A 35,00 50,00 

12A 40,00 57,14 

13A 

-40 

32,00 

30,67 

45,71 

43,81 14A 32,00 45,71 

15A 28,00 40,00 

Výsledky zkoušek rázem v ohybu byly pro ocel 31Mn4 jak ve výchozím stavu (označeno 

červenými body), tak po deformačním stárnutí (označeno černými body) shrnuty v obr. 17, na 

kterém je zachycena závislost průměrných hodnot nárazové práce KUprům. na teplotě T.  

 

Obr. 17 Závislost hodnot KUprům. na teplotě pro ocel 31Mn4 (červené body – výchozí stav, černé body 

– deformačně stárnutý stav) 
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Obr. 18 Závislost hodnot KUprům. na teplotě pro ocel 12 130 (červené body – výchozí stav, černé body 

– deformačně stárnutý stav) 

Obdobný graf byl sestrojen z výsledků zkoušek rázem v ohybu i pro ocel 12 130, viz 

obr. 18. V této závislosti byly ze souboru naměřených hodnot aproximovány přechodové 

křivky pomocí matematické metody nejmenších čtverců, která slouţí ke statistickému 

zpracováním dat. Úkolem metody nejmenších čtverců je nalézt vhodnou aproximační funkci 

pro empiricky zjištěné hodnoty. Přitom je dán parametrizovaný analytický předpis pro 

hledanou funkci, a hledají se tedy v podstatě jen hodnoty těchto parametrů. Pokud uvaţujeme 

závislost určité proměnné y na proměnné x, která je dána předpisem y = f(x), potom metoda 

nejmenších čtverců hledá takovou funkci, kdy je součet druhých mocnin odchylek jejich 

fuknčních hodnot od naměřených nejmenší moţný [20]. U aproximovaných křivek jsou 

uvedeny rovnice regrese. V tomto grafu na obr. 18 má křivka aproximující hodnoty naměřené 

u výchozího stavu (označeno červenými body) barvu černou a křivka aproximující hodnoty u 

deformačně stárnutého stavu (ozančeno černými body) barvu červenou. Pro aproximaci 

výsledků zkoušek rázem v ohybu pro ocel 12 130 byla v programu MATLAB pouţita níţe 

uvedená rovnice (11).  
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Teplotní závislost nárazové práce bývá obvykle vyjádřena následným tvarem [20]: 

          
     

 
  , (11) 

kde KU [J] představuje nárazovou práci, T [°C] je zkušební teplota a A, B a C jsou konstanty. 

 U oceli 12 130 byly pro výchozí i deformačně stárnutý stav stanoveny tranzitní teploty 

pomocí kritéria inflexního bodu regresní křivky, při kterém se vycházelo z rovnice (11), 

respektive z její 2. derivace:  

      
    

   
    

   

 

        

 

 (12) 

 Inflexní bod je takový bod grafu, ve kterém se funkce mění z konvexní na konkávní a ve 

kterém je 2. derivace funkce rovna nule. Z tohoto vyplývá, ţe musí platit     
   

 
  , a tedy 

i  
   

 
  , aby byla splněna podmínka, při které se rovnice (12) rovná nule. Z těchto výpočtů 

dále vyplývá, ţe souřadnice x, která odpovídá v našem případě teplotě inflexního bodu, 

odpovídá konstantě B v rovnici regresní funkce (11) [20]. V tabulce 11 jsou uvedeny tranzitní 

teploty výchozího i deformačně stárnutého stavu oceli 12 130, které byly získány výpočtem 

inflexního bodu z regresní funkce. 

Tabulka 11 Tranzitní teplota stanovená kritériem inflexního bodu pro ocel 12 130 

Stav materiálu Rovnice regresní funkce 
Tranzitní teplota 

TT [°C] 

Výchozí KU = 60,0710*[1+tgh((T+62,9065)/42,2586)] -62,91 

Deformačně stárnutý KU = 60,2561*[1+tgh((T-14,0259)/72,8121)] 14,03 

6.3 Výsledky zkoušek tvrdosti  

 Při všech měřeních na tvrdoměru HPO 250 byly na matnici odečítány hodnoty délek 

úhlopříček vtisků d1 [μm] a d2 [μm], pomocí nichţ byly následně vypočítány, dle výrazu 

rovnice (13), hodnoty tvrdosti HV 10 a tyto byly pro jednotlivé vzorky zprůměrovány.  

          
        

    

 
 

  
        

 

  
 , (13) 
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kde F [N] je zkušební zatíţení (pro HV 10 je F = 98,10 N), d [μm] představuje aritmetický 

průměr délek úhlopříček vtisku d1 a d2 a úhel α = 136° je vrcholový úhel jehlanu vnikacího 

tělesa.  

 Naměřené hodnoty délek úhlopříček vtisků a vypočítané hodnoty tvrdosti HV 10 jsou pro 

materiál 31Mn4 ve výchozím stavu i ve stavu stárnutém uvedeny v tabulce 12. Pro ocel 

12 130 jsou výsledky měření shrnuty v tabulce 13 pro výchozí stav a v tabulce 14 pro stav 

deformačně stárnutý. Z hodnot tvrdostí HV 10 byl u obou materiálů stanoven vţdy jejich 

aritmetický průměr pro výchozí a pro deformačně stárnutý stav. Takto zprůměrované hodnoty 

HV 10 byly následně pomocí lineární interpolace převedeny na pevnost podle normy 

ČSN EN ISO 18265, konkrétně podle tabulky A.1 v této normě. Všechny tyto výsledky 

převodů jsou uvedeny ve výše zmíněných tabulkách. 
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Tabulka 12 Naměřené tvrdosti HV 10 materiálu 31Mn4 s převedenými hodnotami pevnosti podle normy ČSN EN ISO 18265 (tab. A.1) 

Stav 

materiálu 

Teplota zkoušky 

rázem v ohybu 

Číslo 

vzorku 

Měření 

č. 
d1 [μm] d2 [μm] d [μm] 

Vypočítaná 

tvrdost 

HV 10 

Průměrná tvrdost 

HV 10 

(jednotlivých vzorků) 

Průměrná 

tvrdost 

HV 10 

Převedená 

pevnost 

[MPa] 

Výchozí 

20 22 

1 295 294 294,5 214 

211 

208 669 

2 292 289 290,5 220 

3 301 304 302,5 203 

4 295 304 299,5 207 

5 294 295 294,5 214 

-40 33 

1 300 303 301,5 204 

205 

2 310 312 311,0 192 

3 301 298 299,5 207 

4 297 294 295,5 212 

5 300 296 298,0 209 

Stárnutý 

20 21A 

1 286 287 286,5 226 

232 

230 740 

2 282 280 281,0 235 

3 281 281 281,0 235 

4 279 282 280,5 236 

5 284 288 286,0 227 

-40 33A 

1 291 294 292,5 217 

229 

2 288 287 287,5 224 

3 283 286 284,5 229 

4 281 278 279,5 237 

5 283 277 280,0 237 
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Tabulka 13 Naměřené tvrdosti HV 10 materiálu 12 130 s převedenými hodnotami pevnosti podle normy ČSN EN ISO 18265 (tab. A.1) 

Stav 

materiálu 

Teplota zkoušky 

rázem v ohybu 

Číslo 

vzorku 

Měření 

č. 

d1 

[μm] 

d2 

[μm] 
d [μm] 

Vypočítaná 

tvrdost 

HV 10 

Průměrná tvrdost 

HV 10 

(jednotlivých vzorků) 

Průměrná 

tvrdost HV 10 

Převedená pevnost 

[MPa] 

Výchozí 

20 2 

1 268 260 264 266 

258 

266 853 

2 265 277 271 253 

3 270 275 272,5 250 

4 271 263 267 260 

5 263 268 265,5 263 

80 6 

1 268 261 264,5 265 

256 

2 285 287 286 227 

3 275 265 270 254 

4 260 259 259,5 275 

5 272 265 268,5 257 

-40 15 

1 251 249 250 297 

284 

2 250 247 248,5 300 

3 249 260 254,5 286 

4 257 261 259 277 

5 268 266 267 260 
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Tabulka 14 naměřené tvrdosti HV 10 materiálu 12 130 s převedenými hodnotami pevnosti podle normy ČSN EN ISO 18265 (tab. A.1) 

Stav 

materiálu 

Teplota zkoušky 

rázem v ohybu 

Číslo 

vzorku 

Měření 

č. 

d1 

[μm] 

d2 

[μm] 
d [μm] 

Vypočítaná 

tvrdost 

HV 10 

Průměrná tvrdost 

HV 10 

(jednotlivých vzorků) 

Průměrná 

tvrdost HV 10 

Převedená pevnost 

[MPa] 

Stárnutý 

20 1A 

1 268 264 266 262 

257 

289 928 

2 268 271 269,5 255 

3 274 273 273,5 248 

4 265 266 265,5 263 

5 270 267 268,5 257 

80 6A 

1 252 254 253 290 

299 

2 243 248 245,5 308 

3 260 258 259 277 

4 250 248 249 299 

5 239 240 239,5 323 

-40 15A 

1 245 247 246 307 

312 

2 248 250 249 299 

3 244 246 245 309 

4 240 242 241 319 

5 240 238 239 325 
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6.4 Výsledky metalografického rozboru 

 Vyhodnocení mikročistoty vybraných vzorků obou ocelí podle normy ČSN ISO 4967 je 

uvedeno v tabulce 15. 

Tabulka 15 Výsledky hodnocení mikročistoty ocelí 31Mn4 a 12 130 

Materiál Původ vzorku 
Stav 

materiálu 

Vzorek 

č. 

Typ vměstku 

A (sulfidický) D (oxidický) 
DS 

Jemný Hrubý Jemný Hrubý 

31Mn4 

Tahová zkouška 
Výchozí 20t 2,5 1,5 1,5 2 1 

Uměle stárnutý 20At 2,5 2 2 2,5 1 

Zkouška rázem v 

ohybu 

Deformačně 

stárnutý 
21A 2,5 2 2,5 2 0,5 

12 130 

Tahová zkouška 
Výchozí 1t 1,5 1 2 1 - 

Uměle stárnutý 1At 1,5 - 3 2 - 

Zkouška rázem v 

ohybu 

Deformačně 

stárnutý 
1A 1,5 1 2,5 1,5 0,5 

 Na obr. 19 je zobrazena struktura výchozího stavu vzorku z oceli 31Mn4. Obr. 20 

zachycuje strukturu tohoto materiálu po umělém stárnutí. Oba tyto vzorky pocházeli 

z tahových zkoušek. Struktura deformačně stárnutého vzorku z materiálu 31Mn4 

pocházejícího ze zkoušky rázem v ohybu je uvedena na obr. 21. Mikrostruktura je ve všech 

těchto případech feriticko-perlitická. 

 

Obr. 19 Struktura oceli 31Mn4 – výchozí stav 

(vz. 20t) 

 

Obr. 20 Struktura oceli 31Mn4 – uměle 

stárnutý stav (vz. 20At) 
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Obr. 21 Struktura oceli 31Mn4 – deformačně stárnutý stav (vz. 21A)

 

Obr. 22 Struktura oceli 12 130 – výchozí stav 

(vz. 1t) 

 

 

Obr. 23 Struktura oceli 12 130 – uměle 

stárnutý stav (vz. 1At) 

 

Obr. 24 Struktura oceli 12 130 – deformačně 

stárnutý stav (vz. 1A) 

 

Obr. 25 Struktura oceli 12 130 – deformačně 

stárnutý stav (vz. 2A) 

 Struktura výchozího stavu oceli 12 130 je zachycena na obr. 22. Struktura uměle 

stárnutého stavu tohoto materiálu je zobrazena na obr. 23. Struktury ze vzorků deformačně 

stárnutých pocházejících ze zkoušek rázem v ohybu se nachází na obr. 24 a 25. Podle typu 

zpracování jsou primární zrna austenitu dekorována více nebo méně alotriomorfním feritem, 
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s vyloučeným Widmanstättenovým feritem a s ojedinělým výskytem idiomorfního i 

acikulárního feritu. 

6.5 Výsledky faktografického rozboru 

Náhledy lomů s jejich detaily pocházejících z tahových zkoušek se pro ocel 31Mn4 nachází 

na obr. 26 - 29.

 

Obr. 26 Náhled lomu oceli 31Mn4 po tahové 

zkoušce – výchozí stav (vz. 20t) 

 

Obr. 27 Detail lomové plochy oceli 31Mn4 po 

tahové zkoušce – výchozí stav (vz. 20t) 

 

Obr. 28 Náhled lomu oceli 31Mn4 po tahové 

zkoušce – uměle stárnutý stav (vz. 20At) 

 

Obr. 29 Detail lomové plochy oceli 31Mn4 po 

tahové zkoušce – uměle stárnutý stav (vz. 20At) 

 

  

Obdobně jsou na obr. 30 - 33 zachyceny náhledy lomových ploch a jejich detaily z tahových 

zkoušek pro ocel 12 130 ve výchozím i uměle stárnutém stavu. Lomové plochy z tahových 

zkoušek u obou ocelí vykazují důlkovou morfologii, která je jemnější u oceli 12 130. 
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Obr. 30 Náhled lomu oceli 12 130 po tahové 

zkoušce – výchozí stav (vz 1t) 

 

Obr. 31 Detail lomové plochy oceli 12 130 po 

tahové zkoušce – výchozí stav (vz. 1t) 

 

Obr. 32 Náhled lomu oceli 12 130 po tahové 

zkoušce – uměle stárnutý stav (vz. 1At) 

 

Obr. 33 Detail lomové plochy oceli 12 130 po 

tahové zkoušce – uměle stárnutý stav (vz. 1At)

 Náhledy a detaily lomových ploch vybraných zkušebních těles provedených rázových 

zkoušek v ohybu z oceli 31Mn4 ve výchozím stavu jsou uvedeny na obr. 34 – 37 a po 

deformačním stárnutí je moţno je vidět na obr. 38 (náhled) a na obr. 39 (detail). Ve výchozím 

stavu byly detekovány oblasti jak s důlkovou morfologií, tak i s transkrystalicky štěpným 

lomem s úzkými tvárnými hřebeny (obr. 35), zatímco po procesu deformačního stárnutí 

dominovaly středovým oblastem transkrystalicky štěpná porušení s typickými říčkami a podle 

teploty zkoušení vyšším nebo niţším podílem tvárných hřebenů (obr. 36 - 39). 
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Obr. 34 Náhled lomu oceli 31Mn4 zkoušené 

při 20°C – výchozí stav (vz.22) 

 

Obr. 35 Detail lomu z obr. 34 – oblast ve středu 

vzorku (vz.22)  

 

Obr. 36 Náhled lomu oceli 31Mn4 zkoušené 

při -40°C – výchozí stav (vz.33) 

 

Obr. 37 Detail lomu z obr. 36 – oblast ve středu 

vzorku (vz.33) 

 

Obr. 38 Náhled lomu oceli 31Mn4 zkoušené 

při 20°C – deformačně stárnutý stav (vz.21A) 

 

Obr. 39 Detail lomu z obr. 38 – oblast ve středu 

vzorku (vz.21A) 
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Lomové plochy, jejich náhledy a detaily vybraných zkušebních těles po provedení 

zkoušky rázem v ohybu z oceli 12 130 ve výchozím stavu jsou dokumentovány na obr. 40 – 

43 a v případě deformačně stárnutých (při 80°C, 20°C a -40°C) na obr. 44 – 51. Důlková 

morfologie lomu byla pozorována ve výchozím stavu (obr. 41) a i po deformačním stárnutí za 

teploty 20°C a 80°C (obr. 45 a 49). Se sniţující se teplotou zkoušení měly lomové plochy 

charakter jemnějšího nebo hrubšího transkrystalického štěpného porušení, jak je patrné 

z obr. 43, 47 a 51. 

 

Obr. 40 Náhled lomu oceli 12 130 zkoušené při 

80°C – výchozí stav (vz.6) 

  

Obr. 41 Detail lomu z obr. 40 – oblast ve středu 

vzorku (vz.6) 

 

Obr. 42 Náhled lomu oceli 12 130 zkoušené při  

-40°C – výchozí stav (vz.15) 

 

Obr. 43 Detail lomu z obr. 42 – oblast ve středu 

vzorku (vz.15)
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Obr. 44 Náhled lomu oceli 12 130 zkoušené při 

20°C – deformačně stárnutý stav (vz.2A) 

 

Obr. 45 Detail lomu z obr. 44 – oblast ve středu 

vzorku (vz.2A) 

 

Obr. 46 Náhled lomu oceli 12 130 zkoušené při 

20°C – deformačně stárnutý stav (vz.3A) 

 

Obr. 47 Detail lomu z obr. 46 – oblast ve středu 

vzorku (vz.3A) 

 

Obr. 48 Náhled lomu oceli 12 130 zkoušené při 

80°C – deformačně stárnutý stav (vz.6A) 

 

Obr. 49 Detail lomu z obr. 48 – oblast ve středu 

vzorku (vz.2A) 
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Obr. 50 Náhled lomu oceli 12 130 zkoušené při  

-40°C – deformačně stárnutý stav (vz.15A) 

 

Obr. 51 Detail lomu z obr. 50 – oblast ve středu 

vzorku (vz.15A) 
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7 Diskuze dosažených výsledků 

 Z výsledků tahových zkoušek oceli 31Mn4 ve výchozím a uměle stárnutém stavu, které 

jsou uvedeny v tabulce 5, a z průběhů těchto zkoušek vynesených v napěťově deformačním 

diagramu na obr. 15 je zřejmé, ţe umělé stárnutí téměř neovlivnilo zjišťované mechanické 

vlastnosti u tohoto materiálu. Nepodstatné rozdíly těchto mechanických vlastností (viz 

tabulka 5) potvrzují, ţe změny u středně uhlíkových ocelí, kterou ocel 31Mn4 je, nejsou příliš 

patrné, neboť převaţuje účinek přítomného perlitu. Projev stárnutí je moţno mnohem lépe 

pozorovat u nízkouhlíkových ocelí, jak uvádí práce [1]. 

 U druhé zkoušené oceli 12 130, která byla tepelně zpracována kalením a následným 

popuštěním, výsledky tahových zkoušek prokázaly pokles hodnot na mezi kluzu o asi 70MPa 

a sníţení úrovně pevnosti o cca 50MPa u vzorku, jenţ byl uměle stárnut oproti vzorku ve 

výchozím stavu, viz tabulka 6 a obr. 16. Na druhou stranu je ze získaných výsledků u uměle 

stárnutého vzorku patrný mírný nárůst taţnosti o necelé 3% a kontrakce do 1%, viz tabulka 6. 

V tomto případě tedy umělé stárnutí namísto navýšení hodnoty pevnosti způsobilo její pokles. 

Z důvodu neznámého tepelného zpracování této oceli, které je know-how společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., lze předpokládat, ţe umělé stárnutí, byť při teplotě 250°C po dobu 

0,5 hodiny působilo na tuto ocel jako další popuštění, při němţ došlo k uvedeným změnám 

mechanických vlastností získaných z tahové zkoušky. 

 Výsledky zkoušek rázem v ohybu ukazují na zkřehnutí, a tedy pokles houţevnatosti obou 

materiálů po deformačním stárnutí. Toto je dobře patrné z obr. 17 pro ocel 31Mn4 a z obr. 18 

pro ocel 12 130, které prezentují závislosti nárazové práce na teplotě. Z obr. 17 a 18 lze 

názorně vidět sníţení nárazové práce u vzorků, které byly deformačně stárnuty. Konkrétně byl 

u oceli 31Mn4 zaznamenán pokles průměrné nárazové práce např. při 20°C o 30,5 J v případě 

deformačně stárnutého oproti výchozímu stavu. U oceli 12 130 činil pokles nárazové práce za 

stejných podmínek téměř 39 J. V případě provedených zkoušek rázem v ohybu při -40°C, 

bylo zaznamenáno sníţení průměrné nárazové práce po deformačním stárnutí u oceli 31Mn4 

o 26 J a u oceli 12 130 dokonce o bezmála 57 J. Z těchto konkrétních porovnání vyplývá, ţe 

z obou ocelí vykazovala ocel 12 130 vyšší náchylnost k deformačnímu stárnutí. V obr. 18, 

tedy v případě výsledků u oceli 12 130, byly navíc sestrojeny pomocí programu MATLAB s 

vyuţitím metody nejmenších čtverců přechodové křivky a rovnice regrese těchto křivek byly 

vyuţity pro výpočet tranzitních teplot oceli 12 130 ve výchozím a v deformačně stárnutém 

stavu. Tranzitní teplota deformačně stárnutého stavu materiálu 12 130, která se nacházela v 
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kladných hodnotách, byla téměř o 77°C vyšší neţ u materiálu ve výchozím stavu, pro který 

byla tranzitní teplota na úrovni -63°C, viz tabulka 11. Obdobný pokles nárazové práce, avšak 

ne tak výrazný, pouze o 5 J byl zjištěn v práci [9] po umělém stárnutí nízkouhlíkové oceli. 

Získané výsledky ze zkoušek rázem v ohybu potvrzují teoretický předpoklad sníţení 

houţevnatosti u deformačně stárnutého materiálu. 

 U vzorků deformačně stárnutých z oceli 12 130, na kterých byla provedena zkouška 

rázem v ohybu při teplotě 20°C, tedy u vzorků 1A, 2A a 3A, byly zaznamenány velké rozdíly 

v naměřených hodnotách nárazové práce, viz tabulka 10. Na vzorcích 1A a 2A byl proto 

proveden mikrostrukturní rozbor, viz obr. 24 (vz.1A) a obr. 25 (vz.2A), a vzorky 2A a 3A byly 

podrobeny mikrofraktografickému rozboru, viz obr. 45 (vz.2A) a obr. 47 (vz.3A). Z porovnání 

mikrostruktur nebyly patrné významné rozdíly, které by tak výrazně mohly ovlivnit naměřené 

hodnoty nárazové práce. Fraktografické hodnocení přineslo celkem očekávané zjištění, ţe u 

vzorku s niţší nárazovou prací 3A měl lom transkrystalicky štěpnou morfologii, kdeţto u 

vzorku 2A byla celá lomová plocha tvárného charakteru. Vysvětlením takto rozdílného 

chování vzorků zkoušených při stejné teplotě by mohla být nedokonalá technologie tepelného 

zpracování, kdy v průběhu kalení mohly v některých místech vzniknout parní polštáře a 

v těchto místech tak nedošlo k dostatečnému prokalení profilu. 

 Z výsledků provedených měření tvrdosti podle Vickerse HV 10 na vybraných vzorcích 

ocelí 31Mn4 a 12 130 je patrný nárůst tvrdosti u deformačně stárnutých vzorků, v obou 

případech přibliţně o 20 HV 10, viz tabulky 12 - 14. Zjištěný nárůst tvrdosti deformačně 

stárnutých materiálů koresponduje s výsledky uvedenými v práci [9], kde však byla měřena 

tvrdost HV 5 a byl zjištěn její nárůst o 5 HV 5 u uměle stárnuté nízkouhlíkové oceli oproti 

jejímu výchozímu stavu. 

  Průměrné hodnoty naměřených tvrdostí byly převedeny na pevnost podle převodní 

tabulky A.1 v normě ČSN EN ISO 18265. Pevnost převedená z tvrdosti se lišila u oceli 

31Mn4 ve výchozím stavu pouze o jednotky MPa od pevnosti získané z tahové zkoušky. 

U oceli 12 130 se převedená pevnost lišila o něco více, přibliţně o 40MPa byla vyšší neţ 

pevnost stanovená tahovou zkouškou. U deformačně stárnutých těles byly rozdíly mezi 

převedenými pevnostmi a pevnostmi stanovenými tahovou zkouškou markantnější. U oceli 

31Mn4 byla pevnost převedená z tvrdosti asi o 70MPa vyšší a u oceli 12 130 to dělalo aţ 

160MPa. Tyto výrazné odchylky u deformačně stárnutých vzorků byly pravděpodobně 

zapříčiněny dvěma faktory. Jednak tím, ţe tělesa pro tahové zkoušky byla pouze uměle 

stárnuta, ne deformačně stárnuta, jako tomu bylo u vzorků pro zkoušky vrubové 

houţevnatosti. Druhým faktorem, který zřejmě ovlivnil všechny rozdíly mezi převedenými 
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pevnostmi a pevnostmi získanými z tahových zkoušek, by mohla být skutečnost, ţe podle 

ČSN EN ISO 18265 je převod tvrdosti na pevnost pouze informativní a můţe se lišit u 

různých materiálů a jejich různého tepelného zpracování od výsledků tahových zkoušek, a 

tyto výsledky mezi sebou nelze porovnávat. 

 Dalším cílem metalografického rozboru, po studiu mikročistoty s výsledky uvedenými 

v tabulce 15 byl popis mikrostruktury studovaných ocelí. Mikrostruktura oceli 31Mn4 ve 

výchozím stavu byla feriticko-perlitická, ve které se místy vyskytovaly velké bloky perlitu. 

Ani umělým, ani deformačním stárnutím nedošlo k výrazné a zaznamenatelné změně 

mikrostruktury této oceli, viz obr. 19 - 21. 

 U oceli 12 130 byla zjištěna mikrostruktura diametrálně odlišná od mikrostruktury oceli 

31Mn4, neboť tato ocel byla tepelně zpracována kalením a následným popuštěním. Ocel 

31Mn4 vykazovala také vyšší stupeň hrubozrnnosti, jak je vidět na obr. 19 a 22. 

Mikrostrukturu oceli 12 130 lze popsat jako sorbitickou, kterou je moţné definovat jako 

strukturu, která vznikla rozkladem martenzitu při popouštění zakaleného předmětu. U vzorku 

ve výchozím stavu byla tato struktura jemnější neţ u vzorků po umělém stárnutí, případně po 

deformačním stárnutí, viz obr. 22 - 25. U vzorku z tahové zkoušky, a tedy uměle stárnutém, je 

moţno na fotografii mikrostruktury vidět zhrubnutí oproti jejímu výchozímu stavu, avšak 

pořád tato mikrostruktura byla jemnější neţ u vzorků ze zkoušek rázem v ohybu, tedy 

deformačně stárnutých. Jak na fotografiích vzorků ve výchozím stavu, tak na vzorcích po 

stárnutí je moţno místně pozorovat Widmanstättenův ferit vycházející z původních hranic 

austenitických zrn. Hranice primárního austenitu jsou dekorovány alotriomorfním feritem. 

Ojediněle byly uvnitř původních zrn patrné jehlice acikulárního feritu. Tyto fázovou 

transformací vzniklé produkty jsou patrnější spíše v případě stárnutých vzorků neţ u 

výchozího stavu. Vyšším stupněm výskytu Widmanstättenova feritu u deformačně stárnutých 

vzorků oproti výchozímu stavu (obr. 22 - 25) je moţno vysvětlit pokles jejich houţevnatosti, 

která byla zjištěna při zkoušce rázem v ohybu, viz tabulky 9 a 10. Typ mikrostruktur také 

naznačuje, ţe proces kalení u oceli 12 130 nebyl zcela v pořádku. 

 Fraktografická hodnocení obou ocelí korespondují s výsledky zkoušek rázem v ohybu. 

V případě dosaţených nízkých nárazových prací byl pozorován buď zcela křehký lom, či lom 

smíšený s vyšším nebo niţším podílem tvárných hřebenů podle teploty zkoušení a toto 

koresponduje s výsledky z tabulek 7 – 10. Na obr. 37 (vz.33) a 39 (vz.21A) jsou z detailů 

křehkých lomů oceli 31Mn4 zřetelné štěpné fazety s říčkovitou morfologií a úzkými tvárnými 

hřebeny. Mezi vzorky oceli 12 130, u kterých se také vyskytlo křehké porušení, byly fazety ve 

srovnání s ocelí 31Mn4 jemnější, s vyšším podílem tvárných hřebenů, často i širšími, viz obr. 



 

54 

 

47 (vz.3A) a 51 (vz.15A). Smíšený lom se vyskytl u oceli 31Mn4 v jednom ze studovaných 

případů, jeho křehká část je zobrazena na obr. 35 (vz.22). 
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8 Závěr 

 

Cílem předloţené diplomové práce bylo studium vlivu stárnutí materiálu na změnu jeho 

mechanických vlastnosti a mikrostruktury materiálu. Konkrétně byly změny vlastností 

sledovány na středně-uhlíkových ocelích, a to na oceli 31Mn4, která nebyla tepelně 

zpracována, a na oceli značky 12 130, která prošla procesem kalení a následně byla 

popuštěna.  

Teoretická část diplomové práce je zaměřena na jednotlivé typy stárnutí materiálu, 

především ocelí, avšak k ucelení popisu procesu stárnutí je uvedena i zmínka o stárnutí slitin 

hliníku.  

Část praktická se zaměřuje na popis pouţitého materiálu a popis metodiky zkoušení 

studovaných ocelí. Na vzorcích studovaných ocelí byly provedeny tahové zkoušky, zkoušky 

rázem v ohybu, měření tvrdosti podle Vickerse, metalografické a fraktografické hodnocení. 

Výsledky všech provedených zkoušek a rozborů jsou shrnuty v kapitole 6, respektive v 

diskuzi kapitoly 7. 

Z dosaţených výsledků vyplývá, ţe umělé stárnutí, které bylo aplikováno u vzorků 

určených k tahové zkoušce, nemělo u studovaných ocelí očekávaný vliv, neboť nedošlo k 

nárůstu pevnostních charakteristik. Naopak u oceli 12 130 mělo umělé stárnutí vliv spíše 

opačný, protoţe zřejmě působilo jako další popuštění tohoto materiálu. Naopak výsledky 

zkoušek rázem v ohybu po stárnutí prokázaly pokles houţevnatosti materiálu, neboť u všech 

vzorků, které byly v tomto případě deformačně stárnuty, byly naměřeny hodnoty nárazové 

práce niţší neţ u vzorků, které se nacházely ve výchozím stavu. 

Z výsledků metalografického rozboru vyplynulo, ţe ani umělé stárnutí, ani deformační 

stárnutí nemělo významnější vliv na mikročistotu studovaných vzorků a u oceli 31Mn4 ani na 

změnu mikrostruktury. U oceli 12 130 byl pozorován po stárnutí vyšší výskyt 

Widmantättenova a alotriomorfního feritu. 

Studované lomové plochy plně korespondovaly s hodnotami naměřených nárazových 

prací ze zkoušek rázem v ohybu. Lomové plochy po tahových zkouškách vykazovaly ve 

všech případech tvárný charakter.Jemnější důlková morfologie byla zjištěna u oceli 12 130. 

Z porovnání studovaných ocelí materiál 12 130 vykazoval po deformačním stárnutí ve 

srovnání s výchozím stavem významnější pokles úrovně houţevnatosti neţ druhá studovaná 

ocel 31Mn4. 

 



 

56 

 

9 Seznam literatury 

[1] BŘEZINA, R.; ČADA, R. Speciální technologie: technologie tváření. 1. vyd. Ostrava: 

VŠB - TU Ostrava, 1992. 257 s. ISBN 80-7078-122-X. 

[2]  PLUHAŘ, J.;  et al. Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. 1. vyd. Praha: SNTL 

- Nakladatelství technické literatury, 1987. 420 s. 

[3] PUŠKÁR, A., HAZLINGER, M. Porušovanie a lomy súčástí. 1. vyd. Ţilina: EDIS – 

vydavatel’stvo ŢU, 2000. 295 s. ISBN 80-7100-654-8. 

[4] FIALA, J.; MENTL, V., ŠUTTA, P. Struktura a vlastnosti materiálů. 1. vyd. Praha: 

Academia, 2003. 572 s. ISBN 80-200-1223-0. 

[5] PÍŠEK, F.; et al.  Nauka o materiálu I: železo a jeho slitiny. 2. rozš. a zcela přeprac. 

vyd. Praha : Academia, 1975. 544 s., sv. 4. 

[6] PICKARD, S., M.; GUIU, F. Quench ageing and static strain ageing of cyclically 

prestrained Fe-N-C alloys. Acta Metallurgica. 1988, vol. 36, no. 6, s. 1417-1427. 

Dostupný téţ z WWW:  

 <http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7598-48GW759-

JR&_user=822117&_coverDate=06%2F30%2F1988&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gat

eway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1730288020&

_rerunOrigin=google&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=8221

17&md5=dbdde2b1a01569858ddc06b3c0f96c8d&searchtype=a>. 

[7] TOMČÍK, P.; TROJAN, R. Laboratorní cvičení pro předmět Teorie tváření. 1. vyd. 

Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. 66 s. ISBN 978–80–248–1342-4. 

[8] ROSINGER, H.,E. Snoek rearrangement and long-range diffusion during strain-ageing 

in iron. Metal Science. 1975, vol. 9, no. 1, s. 1-7. Dostupný téţ z WWW: 

<http://www.ingentaconnect.com/content/maney/msc/1975/00000009/00000001/art000

01?>. 

[9] VODOPIVEC, F.; et al. On the change of notch toughness transition temperature of 

structural steels after strain ageing. Materiali in technologije. 2005, vol. 39, no. 5, 

s. 143-148.  Dostupný téţ z WWW: 

  < http://ctklj.ctk.uni-lj.si/kovine/izvodi/mit055/vodopivec.pdf>. 

[10] ZHAO, J., Z.; DE, A., K.; DE COOMAN, B., C. Kinetics of Cottrell atmosphere 

formation during strain aging of ultra-low carbon steel. Materials letters. 2000, vol. 44, 

no. 6; s. 374-378. 



 

57 

 

[11] BÍLÝ, M.; KLIMAN, V.; TĚRENTĚV, V., F. Vliv plastické deformace a deformačního 

stárnutí na únavovou pevnost. In Studie ČSAV. Praha : Academia, 1977, č. 6, 152 s. 

[12] KEH, A., S.; NIKADA, Y.; LESLIE, W., C. Dislocation dynamics: dynamic strain 

ageing in iron and steel. 2. vyd. New York, 1968. 381 s. 

[13] WYSLYCH, P., MAZANEC, K. Příspěvek hodnocení redistribuce interitických atomů 

při deformačním stárnutí. In Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě: 

řada hutnická. Ostrava: VŠB – TU Ostrava,1977, roč. 23, č. 1, s. 37-48. ISSN 0474-

8484. Dostupné téţ z WWW: <http://hdl.handle.net/10084/33481>. 

[14] PÍŠEK, F.; et al. Nauka o materiálu I: neželezné kovy. 2. rozš. a zcela přeprac. vyd. 

Praha : Academia, 1973. 596 s., sv. 3.  

[15] STRNADEL, B. Nauka o materiálu II: degradační procesy a design konstrukčních 

materiálů. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. 280 s. ISBN 978-80-248-1842-9. 

[16] PTÁČEK, L.; et al. Nauka o materiálu I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, 2001. 505 s. ISBN 80-7204-193-2. 

[17] SEDLÁČEK, V.; KRÁLÍK, F.; ŠEJNOHA, R. Difusní a precipitační procesy v 

kovových soustavách. 1. vyd. Praha: Academia, 1968. 230 s.  

[18] PÍŠEK, F.; et al. Nauka o materiálu I: obecná nauka o kovech. 2. rozš. a zcela přeprac. 

vyd. Praha: Academia, 1966. 634 s. sv. 1. 

[19] PZMH – priklad09 – mittal steel [online]. [cit. 2011-02-19]. Dostupné z WWW: 

<http://www.chamra.net/WEB/PZMH/PZMH%20-%20priklad09%20-

%20mittal%20steel.pdf>. 

[20]  VYLEŢÍK, M. Vliv teploty a technologických parametrů výroby vybraných profilových 

ocelí na výsledky zkoušky rázem v ohybu. Ostrava, 2010. 58 l. Diplomová práce (Ing.). 

VŠB – TU Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství. Dostupná z: 

<http://hdl.handle.net/10084/81811>. 

 


