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ABSTRAKT

Bakalářská  práce  je  zaměřena  na  nekonvenční  technologií  zpracování  silnými 

proudovými  pulzy.  V kapitole  „Shrnutí  současného  stavu“  je  uveden  výběr  doposud 

publikovaných poznatků z oblasti vlivu magnetických, elektrických polí a silných proudových 

pulzů aplikovaných na různé technologie zpracování materiálů. 

V praktické části  jsou popsány parametry realizovaných experimentů a zkušebního 

zařízení.  Technologií  zpracování  silnými  proudovými  pulzy  byly  zpracovány  vzorky 

z materiálu 12 050, které byly před tím zakaleny. Dále byla tato technologie aplikována na 

vzorky,  které  byly  žíhány  na  měkko.  Dopad  měření  technologie  zpracování  silnými 

proudovými pulzy byl hodnocen pomocí měření tvrdosti HV30.

Klíčová slova: ocel, odpevňovací procesy, elektroplasticita.

ABSTRACT

The thesis is focused on unconventional  elaboration technologies with strong current 

pulses. In the section "Summary of the current situation" is a selection of previously published 

findings from the influence of magnetic and electric fields and strong current pulses applied to 

various materials processing technologies. 

The practical part describes the parameters of realized experiments and test equipment. 

Processing technology strong current pulses were processed by samples of material 12 050, 

which were previously hardened. Furthermore, this technology has been applied to samples 

that  were  soft  annealed.  Impact  measurement  technology  of  strong  current  pulses  was 

evaluated by measuring the hardness HV30.

Keywords: Steel, Bases processes elektroplasticity.
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ÚVOD

V dnešní době rostou požadavky v automobilovém průmyslu ve všech směrech. Proto 

je vhodné zkoumat alternativní  postupy jak dosáhnout  stejných výsledků s nižšími vstupy 

energií, technologií a materiálů. Kromě klasických tepelně mechanických způsobů zpracování 

materiálu jsou i metody, které jsme zatím plně neprozkoumali,  kupříkladu vliv  elektrického 

pole a  vysokoproudých elektrických pulzů  na  vlastnosti  materiálu  jako jsou jeho pevnost, 

tvrdost, náchylnost ke stárnutí, jemnozrnnost struktury a další.

Tato  práce  je zaměřena na  vliv  vysokoproudých  elektrických  pulzů  na  změnu 

mechanických vlastností - tvrdosti na zakaleném zkušebním vzorku z oceli 12 050 (C 45). 

V teoretické části práce je popsán mechanizmus působení vyskoproudých elektrických pulzů 

a elektrického pole na vlastnosti materiálu. 

V  praktické  části  bakalářské  práce je navržen  experimentální  zkušební  plán 

s navrženým  jedním  režimem  vysokoproudých  elektrických  pulzů.  Vliv  tohoto 

nekonvenčního  zpracování  materiálu  je  posuzován  změnou  hodnoty  tvrdosti  HV30  před 

a po působení vysokoprouodých elektrických pulzů. 

Nedílnou součástí této bakalářské práce je vyhodnocení naměřených výsledků a jsou 

nastíněny další možnosti a směry dalšího výzkumu v této oblasti.
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 1 SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU

Historicky  prvním vědcem,  který  vytvořil  pojem elektroplasticita  byl  v  roce  1950 

G. Liebfield v práci s názvem On the influence of thermally stimulated acoustic waves upon 

plastic  deformation  (Vliv  tepelně  aktivovaných  akustických  vln  na plastickou  deformaci). 

V roce 1960 vyšla práce J. Loethe Aspect of the theories of dislocation mobility and internal 

friction (Aspekty teorií pohyblivosti dislokace a vnitřního tření). 

V rámci  výzkumu  a  experimentálního  ověřování  vlivu  elektrických  polí 

a elektroplastického  efektu  vznikla  celá  řada  odborných  článků.  Velmi  úzký  výběr 

publikovaných výsledků je uveden v následujících kapitolách. 

 1.1.Vliv elektrického proudu 
V případě průchodu elektrického proudu přes kovový krystal můžeme rozlišovat dva 

stavy:

V čase ustálený tok elektrického proudu, v tom případě je možno tento vliv hodnotit 

pomocí Jouleova tepla. V tomto případě odevzdávají volné elektrony svou kinetickou energii 

kationtům v krystalové mřížce kovu, což se projeví vzrůstem teploty. Vzhledem k tomu, že 

celá  řada  strukturně  mechanických  vlastností  je  závislá  na  teplotě,  vyvolá  ustálený  tok 

elektronů přes  kovový krystal  celou  řadu vlivů  a  změn  např.:  změny hodnot  přetvárných 

odporů, které představují nutné mechanické napětí nezbytné pro plastický tok a které jsou 

kromě dalších parametrů velmi závislé na teplotě. Dále změny teploty vyvolané ustáleným 

průchodem  elektronů  ovlivní  odpevňovací  pochody.  Vliv  změny  teploty  bude  nesporně 

i v oblasti jevů spjatých s difuzí.

V čase proměnný tok elektrického proudu, v tomto případě hovoříme o proudovém 

pulzu. Popisu tohoto jevu bude věnována následující kapitola.

 1.2.Vliv proudových pulzů
V případě proudových pulzů bude docházet k vzájemným transformacím elektrických 

polí  na  magnetické.  Do  těchto  transformací  se  zapojí  jak  kationový  skelet,  tak  rovněž 

elektronový plyn, které společně tvoří kovovou vazbu viz obr. 1.

„Při  kovové  vazbě  každý  z  vnějších  pro  vazbu  upotřebitelných  elektronů  přísluší 

mřížce kovu všem jádrům v celém krystalu současně. Všechny tyto vazební elektrony pak 

představují  jediný souvislý  celým krystalem prostupující  elektronový  oblak,  v  němž  jsou 
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pravidelně  rozmístěna  jádra,  obklopená  svými  zbývajícími  elektrony.  Tyto  pravidelně 

rozmístěné jaderno-elektronové útvary lze považovat za kladné ionty kovu. Elektrostatické 

přitažlivé  síly,  působící  mezi  těmito  kationty  kovu  a  spojitým  elektronovým  oblakem 

vyplňujícím  prostor  mezi  nimi,  jsou  pak  příčinou  soudržnosti  krystalu,  tj.  jsou  podstatou 

kovové vazby.“ [1]

Pokud  vzorkem  neprochází  proudový  pulz  jsou  magnetické  polarizační  momenty 

kationtů náhodně natočeny. Viz. obr 2.

3

Obrázek 2: Model náhodného natočení momentů kationtů

Obrázek 1: Pohyb valenčních 
elektronů [2]



V případě průchodu elektrického pulzu jsou magnetické polarizační momenty kationtů 

natočeny do směru působícího magnetického pole (indukovaného průchodem pulzu), jak je 

znázorněno na obr. 3.

Tento  stav,  kdy proudový pulz  je  realizovaný elektronovým plynem a indukovaná 

magnetická pole ovlivňují momenty spontánní magnetizace elektronových obalů kationtů má 

za  následek  vznik  interakcí  mezi  elektronovým plynem a  kationty.  Tyto  interakce  budou 

vysvětleny v další kapitole.

 1.3.Komprimace elektronového plynu
Komprimace elektronového plynu je fyzikální děj, při kterém dochází k vytlačování 

elektrického proudu k povrchu Skin efekt (povrchový jev) nebo do středu Pinch efekt.  Viz 

obr 4. [3]
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Obrázek 3: Model natočení kationtů při  
průchodu pulzu

Obrázek 4: Skin efekt, Pinch efekt (vpravo)



Komprimace  elektronového  plynu  vzniká  vlivem  působení  magnetických  sil.  Viz. 

Obr 5

V případě elektroplastického efektu je pro přenos proudového pulzu využíváno značné 

množství elektronového plynu. Tyto elektrony jsou vytlačovány a tím dochází k oslabování 

kovové vazby.

 1.4. Usnadnění odkotvení dislokace vlivem proudových pulzů
Pro vysvětlení vlivu proudových pulzů na mobilitu dislokací použijme Frank-Readův 

dislokační zdroj. Na následujícím obrázku je stav,  ve  kterém je dislokace pevně zakotvena. 

Bez zatížení má dislokace tvar přímky mezi koncovými body, jak je znázorněno na obr.  6 

čárkovanou čarou. Vlivem mechanického napětí se dislokační čára začne prohýbat na obr. 6 

je vlevo pouze mechanické napětí. [4]

Při průchodu proudových pulzů je dislokace více vydutá při stejné hodnotě působícího 

mechanického napětí. Toto vydutí lze vidět na obr. 6 v pravé části obrázku. Proto momentu, 

ve  kterém dojde  k odkotvení  dislokace,  bude  dosaženo  v případě  proudových  pulzů  při 

nižších hodnotách působícího mechanického napětí.
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Obrázek 5: Komprimace elektronového plynu[3]
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Obrázek 6: Srovnání rychlosti odkotvení dislokace bez pulzu a s pulzem



 1.5.Vliv proudových pulzů na tažení drátu za studena
Jedna  z  možných  aplikací  je  tažení  drátu  s proudovými  pulzy.  Proces  tažení  je 

realizován v olejové lázni pro ochlazení a mazání drátu. Stroj je použit téměř standardní, jen 

jsou před tažným nástrojem a za ním umístěny elektrody pro přívod elektrického proudu. 

Za nástrojem je umístěn dynanometr, který měří napětí v materiálu.[5]

Z obrázku  8 je patrné,  že tažná síla byla výrazně nižší při užití proudových pulzů. 

Dále touto  metodou  byly  vyrobeny  dráty  menšího  průměru,  než  by  bylo  možné  vyrobit 

konvenční metodou z důvodu dosažení meze pevnosti materiálu.
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Obrázek 7: Nákres tažení drátu v elektrickém poli [5]

Obrázek 8 Srovnání tahu v pulzním poli a bez něj[5]



Dalším efektem bylo odstranění vady povrchu, tzv. knotu, který je vidět na povrchu 

drátu pouhým okem, jak je  patrno na obr.  9 (a). Tímto se opět ušetřily prostředky, které by 

bylo zapotřebí vynaložit na vyžíhání drátu. Tato vada vzniká při konvenčním tažení tím, že se 

velké množství dislokací dostane do určitých míst jako je např. hranice zrna. Tím vzrostlo 

napětí, což vedlo k fázové přeměně na martenzit. Tato přeměna vedla k rychlému vytvrzení 

materiálu a vzniku heterogenní velikosti deformace.
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Obrázek 9: Dráty průměru 1,2mm tažené standardně (a), tažené v elektrickém poli (b) [5]



 1.6.Vliv proudových pulzů na nízko cyklovou únavu
V práci [6] byl popsán experiment, který zkoušel ocel 08Cr18Ni10Ti (0,08% C, 18% 

Cr, 10% Ni, 1% Ti) na nízko cyklický lom. Stav materiálu autoři hodnotili pomocí měření 

šíření rychlosti zvuku v materiálu.  V případě klesající rychlosti  se uvažuje, že v materiálu 

už dochází  k  počátku  destrukce.  Po  9000  cyklech  namáhání  došlo  k  ošetření  materiálu 

elektrickými pulzy, a jak je vidět na obr. 8, došlo ke zvýšení rychlosti zvuku a prodloužení 

životnosti  vzorku. Předpoklad působení pulzů na materiál  je takový, že došlo k uzdravení 

struktury materiálu a zároveň ke svaření mikrotrhlin.

 1.7.Vliv elektrického pole na materiál
Vliv průchodu elektrického pole materiálem je nesmírně komplikovaná problematika. 
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Obrázek 10: Rychlost šíření zvuku [6]



 1.8.Vliv elektrického pole na zjemnění struktury
Užití je např. při zjemnění struktury při ohřevu materiálu. Ohřev je prováděn v inertní 

atmosféře dusíku na teplotu až 800°C s náběhem teploty 5°C/minuta při napětí 200V/mm. 

Zkušební vzorek má rozměry 50mm x 20mm. Tento vzorek je v elektrickém poli jako kladná 

elektroda. Viz obr. 11. [7]

Výsledkem tohoto ohřevu je snížení velikosti zrn pod 30μm, což je vidět na obr.  12. 

Došlo k zvýšení výskytu zrna v oblasti o velikostech 8-14μm. Přičemž největší nárůst počtu 

byl  u  velikostí  zrn  4  a  10μm.  Oproti  trendu  došlo  ke snížení  počtu  zrn velikosti  6μm. 

K mírnému poklesu četnosti došlo v rozmezí 16-20μm a 24-28μm.
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Obrázek 12: Velikost zrna bez elektrického pole, a s elektrickým polem. [7]

Obrázek 11: Schema pece s přívodem proudu do vzorku [7]



 1.9.Vliv elektrického pole na stárnutí nízkouhlíkové oceli po kalení 
Bylo užito elektrické napětí  + 6,7kV při provádění stárnutí.  Výsledkem byl  jednak 

pokles  maximální  tvrdosti  a  také  nižší  maximální  tvrdost.  Tento  pokles  byl  způsoben 

nerovnoměrnou precipitací, která byla blíže hranicím zrn a směrem ke středu se zmenšovala. 

U hranic zrn byly precipitáty větší až 100x a měly čočkovitý tvar. [8]

 1.10.Vliv elektrického pole na stárnutí středně uhlíkové oceli po kalení 
Bylo  užito  4  kV/cm.  Do  kalící  teploty  1000°C  byly účinky  nepatrné.  Při teplotě 

1150°C byla struktury změna materiálu nejvíce patrná. Po provedení stárnutí téměř zmizela 

laťkovitá struktura martenzitu. Karbidy jsou jako v předchozím případě sférizované. [9]

Principem  může  být  usnadnění  přesunů  vakancí  a  rozpuštěných  atomů  v  tuhém 

roztoku ze středu zrna k jeho hranici. Aplikace elektrického pole na vakance se přesouvají 

k dislokacím  nebo  hranicím  zrn  což  způsobí  jejich  vymizení.  Při  použití  teploty  1150°C 

je předpoklad vzniku velkého množství  zamrzlých vakancí  a při  užití  elektrického pole je 

podpořen jejich pohyb ven ze zrna. Spolu s vakancemi odchází z matrice i rozpuštěný uhlík, 

který  se  vyloučí  na  hranicích  zrna,  což  vysvětluje  čočkovitý  tvar  karbidů.  Změna  tvaru 

přispívá  i  k  poklesu  tvrdosti  materiálu.  Zároveň  přispívá  i  k  uzdravení  matrice  vlivem 

vyloučení uhlíku ze středu matrice. 
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 2 NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍHO PLÁNU

Kvůli vyřazení části statistických chyb bude měření probíhat na 8 vzorcích v případě, 

že výsledky nebudou vykazovat výrazný rozptyl. Pokud bude výrazný rozptyl výsledků, bude 

zkouška rozšířena o další vzorky. Před zahájením vlastního cyklování je provedeno měření 

tvrdosti  podle  Vickerse  HV30.  Neprodleně  po  ukončení  zkoušky  je  opakováno  měření 

tvrdosti na stejném vzorku tak, aby byly výsledky co nejpřesnější a nedošlo k negativnímu 

ovlivnění výsledků měření kvůli stárnutí oceli.

Každý vzorek je podroben působení 5000 pulzů. Hodnota proudu je 37kA. Napětí je 

800V.

První skupina vzorků bude z referenčního materiálu 12 050.3 (C 45), který je upraven 

žíháním na měkko, které provedla firma, která materiál dodala. Nejdříve je změřena tvrdost 

a následně je vzorek rázován. Po rázování následuje nové měření tvrdosti. Viz obr. 13.

Druhá skupina je z materiálu 12 050.3 (C 45), ve kterém je navíc provedeno zakalení 

vzorků. Teplota kalení je 850°C, při výdrži 15 minut, poté jsou vzorky ochlazovány do vody. 

Postup měření je totožný jako u referenčního materiálu. 

12

Obrázek 13: Schéma měření tvrdosti vzorků 



 3 PŘÍPRAVA VZORKŮ

Na začátku je nutné připravit vzorky z polotovaru, který byl zakoupen. Hranoly z oceli 

12050.3 o finálních rozměrech šířky 10 mm, výšky 4 mm a délky 55 mm je nejdříve nutno 

uřezat  na  pásové  pile  ze  zakoupené  pásoviny  s  dostatečným  přídavkem.  Finální  rozměr 

vzorků je upraven broušením na rovinné brusce.

 3.1 Metalografický výbrus
Byl proveden metalografický výbrus jednoho nezakaleného vzorku, který byl náhodně 

vybrán. Vzorek byl vybroušen řadou smirkových papírů určených pro vodní broušení v řadě 

od čísla 60 až po číslo 1200. Po broušení následovalo leštění vzorku na leštičce s kotoučem 

z kulečníkového sukna, které je pokryto vrstvou emulze z křídy. 
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Obrázek 14: Zkušební hranol



Po vyleštění byl po 3 sekundy vzorek naleptán v Nitalu, což je 3-4% roztok kyseliny 

dusičné  (HNO3)  a  ethylalkoholu.  Další  prací  bylo  vyfotografování  vzorku na  mikroskopu 

a vyhodnocení  jeho struktury.  Na obr.  15 je  100x zvětšený vzorek,  kde je  vidět  feriticko 

perlitická struktura. 
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Obrázek 15: 100x zvětšený vzorek



Perlit je dále složen z feritu a cementitu, což je vidět na obr.  16. Ze zkoušky materiálu 

vyplynulo, že materiál je nekvalitně vyžíhaný, protože ve struktuře perlitu jsou vidět lamely. 

Jedná se o nekvalitu proto, že jsme si objednali materiál žíhaný na měkko. V tomto případě by 

měl být ve struktuře obsažen globulární perlit, namísto lamelárního. Struktura s lamelárním 

perlitem  je  důsledkem  malé  výdrže  na  žíhací  teplotě,  proto  hodnotíme,  že  je  materiál 

nekvalitně vyžíhaný.

Zakalený vzorek byl také vyšetřen na mikrostrukturu. Postup broušení u tohoto vzorku 

byl stejný jako u nezakaleného vzorku. Rozdílný postup byl až při leštění, kde nejdříve bylo 

vyzkoušeno kulečníkové sukno. Bohužel došlo k zaleštění brousícího materiálu do vzorku. 

Byl proto použit kotouč z hrubší látky s emulzí s diamantem o velikosti 2 mikrometry. Tímto 

postupem byl získán kvalitní povrch. Vzorek byl poté naleptán v Nitalu.
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Obrázek 16: 1000x zvětšený vzorek



V tomto vzorku při kalení došlo k takovému nárůstu vnitřního pnutí, až došlo k jeho 

částečnému odrelaxování v podobě trhliny, kterou můžeme vidět na obr. 17.

Detailnější  pohled  do  materiálu  na  obr.  18  ukazuje  martenzitickou  strukturu  bez 

viditelných pozůstatků po hranicích zrn austenitu.
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Obrázek 18: Mikrostruktura u trhliny

Obrázek 17: Kalený vzorek s trhlinou



V detailním pohledu do mikrostruktury jsou plně viditelné lamely martenzitu a jejich 

různá orientace, která je pozůstatkem austenitických zrn, jak je vidět na obr. 19.

 3.2 Chemické složení vzorku
Podle  materiálového  listu  ocel  12  050.3  (C  45)  [10]  obsahuje  tyto  prvky 

v hmotnostních procentech:

Uhlík Mangan Křemík Chrom Nikl Měď Fosfor Síra

0,42-0,50 0,50-0,80 0,17-0,37 Max. 0,25 Max. 0,30 Max. 0,30 Max. 0,04 Max. 0,04
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Obrázek 19: Detail zakalené mikrostruktury



 4 REALIZACE MĚŘENÍ

Protože se jedná o nový směr zpracovávání materiálu,  neexistují typizované stroje. 

Každý experiment je dělán na jiném jednoúčelovém stroji, který je vyroben na zakázku. 

 4.1 Experimentální stroj
Jako v případech předchozích experimentů se jedná o jednoúčelový stroj, který má 

pouze jednu funkci, které je vše podřízeno.

Na  obrázku  20 se  nachází  elektrické  schéma  zkušebního  stroje.  Stroj  je  napájen 

třífázově, poté následuje usměrnění. Přes stabilizační odpor jsou nabíjeny kapacitory. Z těchto 

kapacitorů  je  pomocí  řízeného  tyristoru  pulz  přiveden  do  vzorku.  Vzorku  jsou  v obvodu 

přiřazeny  tyto  elektrické  vlastnosti:  elektrický  odpor  a  indukčnost.  Posledním  prvkem  je 

bezindukční bočník, který předává  informace o průběhu pulzu do řídící elektroniky.
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Obrázek 20: Schéma zkušebního stroje



Zkušební  stroj  má  dvě  hlavní  části,  jak  je  uvedeno  na  obr.  21.  Jednotku napájení 

a řízení, a poté jednotku, kde se indukuje pulz pomocí pole kondenzátorů. Dále je zde umístěn 

vzorek a snímače, které jsou bezindukční, aby nedošlo k poškození řídící elektroniky. Tyto 

snímače předávají informace řídící elektronice.

Na  pultu  řídící  elektroniky  jsou  ještě  umístěny  digitální  ohmmetry,  které  měří  na 

počátku odpor čelistí stroje.
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Obrázek 21: Experimentální stroj, řídící elektronika (vpravo)



V řídící  elektronice  jsou  dva  hlavní  prvky  Prvním je  soustava  transformátorů.  Ty 

nabíjejí  pole  kondenzátorů.  Nejprve  je  zařazen  autotransformátor  s  rozsahem od nuly  do 

250V, poté je v soustavě transformátor se stálým poměrem tak, aby bylo dosaženo maximálně 

1000V. Tyto prvky jsou kvůli hmotnosti umístěny dole,  viz obr.  22. Dále je uvnitř umístěn 

osobní  počítač,  který ve spolupráci  s  průmyslovým počítačem řídí  a  měří  průběhy pulzů. 

Samozřejmě osobní počítač potřebuje senzory,  které  počítači  dekódují  informace do jemu 

srozumitelné podoby. 
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Obrázek 22: Vnitřní uspořádání řídící elektroniky



V jednotce, kde se indukuje pulz, jsou umístěny čelisti, do kterých se vkládá zkušební 

vzorek. Tyto čelisti jsou vyrobeny z mědi, kvůli lepší vodivosti pulzu. Na obrázku 23 v horní 

části je vidět mechanika utahování čelistí.
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Obrázek 23: Čelisti s utahovacím mechanizmem



 4.2 Průběh měření
Zpracování materiálu začíná změřením odporu čelistí stroje, toto měření je realizováno 

v programovém prostředí, viz obrázek 24. Poté je vložen zkušební vzorek do čelistí, které jsou 

nejprve manuálně, a poté hydraulicky utahovány. 

22

Obrázek 24: Měření odporu čelistí



Po tomto měření se v programovém rozhraní přepneme do karty,  v níž je nastavení, 

které určuje, jakou pulz má mít amplitudu, dobu nabíjení a kolik pulzů má jít do materiálu. 

Okno s nastavením a průběhem pulzu je na obr.  25. Následně je započato vlastní cyklování 

materiálu. Po jeho skončení je vzorek vyňat ze stroje a je změřena jeho tvrdost.
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Obrázek 25: Okno s nastavením a pulzem



 4.3 Měření tvrdosti vzorků
Na  vzorcích  budeme  hodnotit  změny  vyvolané  zpracováním  silnými  proudovými 

pulzy pomocí měření tvrdosti na poloautomatickém tvrdoměru Leco typ LV700 viz obr. 26. 

Zkouška byla provedena podle Vickerse HV30. Výsledky jsou v následujících grafech.

24

Obrázek 26: Tvrdoměr Leco 
Lv700



Předkládám  dílčí  změřené  výsledky  referenčních  vzorků  ze  základního  materiálu 

12 050.3 (C 45) viz obr 27. Výsledky jsou střední hodnotou 5ti měření.

Jedná se o vzorky, které obsahovaly mimo jiné lamelární perlit podle mikrostruktury. 

Měření tvrdosti bylo provedeno před a po zpracování silnými proudovými pulzy.
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Obrázek 27: Střední hodnoty žíhaných vzorků
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Obr  28 Ukazuje výsledky měření  tvrdosti na zakalených vzorcích,  při  kterých jsou 

srovnávány vždy naměřené hodnoty v rámci jednoho vzorku.

V následujícím obr  Chyba: zdroj odkazu nenalezen jsou výsledky všech sad vzorků. 

Vzorky byly měřeny podle Vickerse zkušebním zatížením 30kg. V obr Chyba: zdroj odkazu

nenalezen jsou vyneseny střední hodnoty, které byly spočteny z naměřených hodnot v rámci 

jednotlivých  vzorků.  Jedná  se  tedy  o  „průměrování  napříč  všemi  vzorky-celou  měřenou 

sadou“.

Obrázek 29: Střední hodnoty všech sad vzorků
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Obrázek 28: Střední hodnoty tvrdosti kalených vzorků
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 5 SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ

Tato bakalářská práce se zaměřila na hodnocení vlivu působení silných proudových 

pulzů.

Jedná  se  o  novou  technologii,  pro  kterou v literatuře  nejsou  doporučené  vhodné 

režimy  zpracování.  Proto  bylo  postupováno  tak,  že  byl  navržen  jeden  režim  tepelného 

zpracování charakterizovaný proudovou hodnotou a počtem pulzů s cílem hodnotit případné 

mechanické změny pomocí měření tvrdosti.

U referenčního materiálu,  ve kterém byla mikrostruktura tvořena  feritem a perlitem 

poklesla střední hodnota tvrdosti HV30 z 267,8 na 264,3. Referenční materiál z oceli 12 050.3 

byl nekvalitně vyžíhaný na měkko, protože ve struktuře byli vidět zbytky lamelárního perlitu 

namísto pouze globulárního perlitu. 

Vzorky pro další sadu měření byly zakaleny z teploty 850°C do vody. Bylo provedeno 

měření  HV  30  před  zpracováním  a  po  rázovaní  silnými  elektrickými  pulzy.  Výsledkem 

zpracování bylo snížení střední hodnoty tvrdosti z 520,8 na 509,5.

Změna tvrdosti po zpracování silnými proudovými pulzy byla relativně malá. Tento 

výsledek byl dosažen jak u referenčního materiálu, tak u zakalených vzorků. U referenčního 

materiálu  lze  předpokládat,  že  ve  struktuře  nebudou  velká vnitřní  pnutí,  která by  mohla 

v okamžiku zvýšení mobility dislokací  v důsledku působení silných proudových pulzů být 

uvolněna a  přechodem  do  plastického  stavu  odrelaxovat.  Tento  proces  by  měl  být 

pozorovatelný prostřednictvím měření tvrdosti jako její pokles.

 U zakalených vzorků se očekávalo výraznější snížení tvrdosti. Možnosti nenaplnění 

tohoto předpokladu lze nalézt v těchto příčinách:

Při kalení byla zvolena příliš vysoká rychlost ochlazování, proto  v materiálu vznikaly 

trhliny (viz obr 13), které nepochybně vedly k uvolnění zbytkových napětí, což samo o osobě 

vedlo k poklesu tvrdosti.

Jak je patrno z obr 27 a 28 byly velké rozdíly v tvrdostech mezi jednotlivými vzorky. 

Možnou příčinou nehomogenních mechanických vlastností materiálu může být krátká doba 

výdrže při provádění tepelného zpracování. Vzhledem k tomu že se jedná o novou a zatím 

málo zdokumentovanou technologii, nebylo ani úplně vhodné provádění kalení vzorků ručním 

zanořováním  do  lázně.  Tento  způsob  tepelného  zpracování  zaručuje  velmi  malou 
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opakovatelnost  experimentu,  což  ukazují  i  velké  rozdíly  tvrdosti  mezi  jednotlivými 

zakalenými vzorky,  což  se v případě experimentálního  výzkumu nové technologie  s velmi 

složitým mechanizmem působení ukázalo jako ne zcela vhodné. 

Další  příčinu lze hledat  v oduhličení  povrchu vzorků při  tepelném zpracovávání  je 

možnost nedokonalosti argonové ochranné atmosféry v peci. Možnost jak zanedbat tento vliv 

je měřit tvrdost uvnitř vzorku. Nevýhodou je destrukce vzorku z tohoto důvodu nelze provést 

měření před rázováním a po něm na jednom vzorku. 

Z  výše  uvedených  důvodů  je  vyvíjen  teplotní  simulátor  na  definované  ohřívaní 

a ochlazovaní jednotlivých vzorků při tepelném zpracování.

Lze konstatovat,  že  všechny body zadání  bakalářské práce byly splněny.  V úvodní 

části práce bylo provedeno shrnutí současného stavu s cílem vysvětlit možný mechanizmus 

působení technologie silnými proudovými pulzy na změny mechanických vlastností. V další 

části  byl  proveden  návrh  experimentálního  plánu.  Poté  následovala  příprava  vzorků, 

na kterých byl poté vliv technologie zpracování silnými proudovými pulzy hodnocen změnou 

tvrdosti.  Poté byla  provedena realizace  měření  s využitím rázového generátoru,  se kterým 

bylo  provedeno  rázování  připravených  vzorků.  Před  zpracováním  a  po  zpracování  byla 

měřena tvrdost HV30. V závěrečné části bylo provedeno shrnutí dosažených výsledků včetně 

vysvětlujících komentářů.
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