
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o tepelném zpracování ocelí. V úvodu literární rešerše jsou 

vysvětleny základy tepelného zpracování a je popsán diagram železo-uhlík. Dále se práce 

zabývá austenitizací a přeměnami, které probíhají při ochlazování austenitu. Součástí práce je 

také seznámení s transformačními diagramy a jejich užití v praxi. Nakonec práce popisuje 

jednotlivé metody tepelného zpracování. Experimentální část je zaměřena na metalografickou 

analýzu 4 vzorků z nízkouhlíkové oceli.  
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Abstract 

This bachelor’s thesis deals with heat treatment of steels. Iron-carbon diagram and basics of 

heat treatment are described in the beginning of the literature search. Further the thesis      

focuses on austenitization and changes during decomposition of austenite. Introduction to 

transformation diagrams and their use is also included in this thesis. At the end the thesis  

focuses on description of individual heat treating methods. The experimental section contains 

metallographic analysis of 4 samples made of low carbon steel. 
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Úvod 

V minulosti byly a v současné době stále jsou slitiny železa nejdůležitějším kovovým materiá-

lem, který je používán ve strojírenství. Z nich nejpoužívanější je ocel, což je slitina železa, 

uhlíku a také dalších prvků, u které obsah uhlíku obvykle nepřesahuje 2,1%. 

V dnešní době je snaha o stále větší zefektivňování výrobních procesů a požadavky na výrobu 

se tak neustále zvyšují. Výroba by měla probíhat hospodárně a šetřit materiálem. Proto je dů-

ležité lépe využívat příznivé vlastnosti kovů a hlavně ocelí. K tomu nemalou mírou přispívá 

tepelné zpracování [1]. 

Vlastnosti oceli, které jsou závislé na jejím chemickém složení (především na obsahu uhlíku), 

je možno měnit ve velkém rozsahu. S vyšším obsahem uhlíku se zvyšuje tvrdost, pevnost a 

mez kluzu na úkor tvárnosti a houževnatosti. Ovšem odemčení veškerého potenciálu vlastnos-

tí oceli je dosaženo až tepelným zpracováním. Například žíháním je možné získat ocel, která 

je měkká a velmi tvárná. To značně usnadňuje její obrábění a tváření za studena. Naopak 

vhodně zvoleným způsobem kalení a zušlechťování je dosaženo vysoké tvrdosti v kombinaci 

s dobrou houževnatostí. Takto zpracovanou ocel je možné použít k výrobě řezných nástrojů 

[1]. 

Cílem této práce je teoreticky popsat a seznámit se s tepelným zpracováním. V teoretické části 

jsou popsány přeměny při rozpadu austenitu a dál je věnována pozornost rozdělení jednotli-

vých metod tepelného zpracování, jejich podstata a využití v technické praxi. Experimentální 

část je zaměřena na tepelné zpracování 4 vzorků z vybrané oceli. Z těchto vzorků mají být 

zhotoveny metalografické výbrusy a následně pozorována a porovnána výsledná struktura. 
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1 Tepelné zpracování ocelí 

Tepelným zpracováním se rozumí záměrné využívání fázových a strukturních přeměn v tu-

hém stavu s cílem získat požadované mechanické, technologické či jiné vlastnosti výrobků 

nebo polotovarů. Princip tepelného zpracování spočívá v ohřevu určitou rychlostí na požado-

vanou teplotu, výdrž na této teplotě a ochlazování určitou rychlostí (viz obr. 1.1). K získání 

požadovaných vlastností a změny struktury je tedy dosaženo řízenými změnami teploty. Po-

kud dochází ke změně chemického složení povrchových vrstev, vlivem působení vhodného 

prostředí za zvýšené teploty, mluvíme o chemicko-tepelném zpracování. Postupy, které vyu-

žívají změny teploty a plastické deformace, jsou označovány jako tepelně-mechanické zpra-

cování [2, 3]. 

Existuje více druhů tepelného zpracování. Je-li cílem dosažení rovnovážného strukturního 

stavu, pak se jedná o žíhání. Naopak silně nerovnovážný stav v důsledku bainitické nebo mar-

tenzitické přeměny vzniká při kalení. Stupeň nerovnovážnosti zakaleného stavu se snižuje 

popouštěním [2]. 

 

Obr. 1.1 Obecný diagram tepelného zpracování [2]. 

Ohřev 

Ohřev je jednou z nejdůležitějších operací tepelného zpracování. Jedná se o pochod, při kte-

rém se zvyšuje teplota předmětu na požadovanou teplotu. Pro popis jednotlivých způsobů 

tepelného zpracování je důležitá jeho rychlost, ta se v praxi udává v °C∙min
-1

, popř. °C∙h
-1

. 

Rychlost se volí hlavně v závislosti na metodě zpracování a vlastnostech materiálu, ale ohled 

se musí brát i na tvar a velikost zpracovávané součásti. Nevhodně zvolenou rychlostí může 

během ohřevu v součásti vzniknout nerovnoměrně teplotní pole, které má za následek vznik 



11 

 

nežádoucích tepelných pnutí. Z tohoto důvodu se vlastní ohřev při tepelném zpracování usku-

tečňuje různými způsoby. Obvykle se skládá z více fází, protože je v průběhu ohřevu potřeba 

měnit jeho rychlost. Režimy ohřevu tak můžeme rozdělit do pěti skupin (viz obr. 1.2): 

 pomalý – do studené pece je vložena vsázka a postupně se ohřívá. Malá rychlost ohře-

vu, vznikají malé rozdíly teplot mezi jádrem a povrchem, malá výrobnost pece. 

 stupňovitý – vsázka je předehřáta v jednom prostředí a pak se přemístí do prostředí 

s vyšší teplotou. Ohřev je možno uskutečnit i ve více stupních. Tento režim umožňuje 

snížení napětí při ohřevu na minimum. Používá se například u rychlořezných ocelí. 

 normální – vsázka se vkládá do předehřáté pece na předepsanou teplotu. V součásti je 

vyšší teplotní spád a s tím souvisí i vyšší teplotní pnutí.  

 zrychlený – pec je předehřáta na teplotu vyšší než je předepsaná teplota ohřevu. Po ur-

čité době od vložení vsázky je teplota pece snížena na požadovanou teplotu. Vznikají 

velké teplotní rozdíly mezi povrchem a jádrem součásti. 

 rychlý – teplota v peci je nepřetržitě udržována na teplotě podstatně vyšší než je teplo-

ta předepsaná. Vsázka je z pece vyjmuta jakmile dosáhne předepsané teploty. Hodnoty 

vnitřních pnutí dosahují nejvyšších hodnot, nejvyšší výrobnost pece [3]. 

 

Obr. 1.2 Schéma znázornění vlivu způsobu ohřevu na vznik teplotních rozdílů v ohřívaných 

výrobcích [3]. 
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Výdrž (prodleva) 

Jedná se o udržování součásti na předepsané teplotě po určitou dobu. Tato doba je různá pro 

jednotlivé způsoby zpracování a závisí také na rozměrech výrobku. Pohybuje se od několika 

minut (kalení) až po několik hodin (žíhání) [3, 4].  

Ochlazování 

Ochlazováním rozumíme pochod, jímž se snižuje 

teplota výrobku na žádanou hodnotu určitou rychlostí. 

Rychlost ochlazování závisí na chladicím prostředí a 

volí se podle požadavku na výslednou strukturu. Pro 

různé způsoby zpracování se tak výrazně liší. Chlaze-

ní může probíhat v peci s regulovaným poklesem tep-

loty a rychlost ochlazování je pak malá. Naopak po-

kud je výrobek chlazen ve vodní nebo olejové lázni 

dosahuje se rychlostí až několik stovek °C∙s
-1

. Průběh 

ochlazování závisí na způsobu přenosu tepla při růz-

ných teplotách výrobku. To má za následek různou 

teplotní závislost rychlosti ochlazování pro jednotlivá 

ochlazovací prostředí (viz obr. 1.3) [3, 4, 5]. 

 

1.1 Soustava železo-uhlík 

Čisté železo v praxi nemá velký význam, ale jeho slitiny s uhlíkem tvoří jedny z nejdůležitěj-

ších kovových materiálů používaných v průmyslu. Uhlík totiž výrazným způsobem ovlivňuje 

důležité vlastnosti železa. Při studiu slitin železa můžeme s určitou nepřesností vycházet 

z rovnovážného diagramu železa s uhlíkem, a to i přesto, že ve slitinách jsou přítomny i jiné 

prvky
1
. Podle obsahu uhlíku lze slitiny železa rozdělit na: 

 oceli – obsah uhlíku je do 2,11 %, 

 litiny a surová železa – obsah uhlíku nad 2,11 % [6]. 

Uhlík s železem tvoří intersticiální tuhé roztoky s omezenou rozpustností uhlíku. Po překro-

čení této rozpustnosti se uhlík vylučuje jako samostatná fáze. Při nízkém obsahu vzniká inter-

sticiální sloučenina Fe3C (cementit). Jedná se o nestabilní sloučeninu, která se může rozkládat 

na grafit a železo. Podle soustavy Fe-Fe3C, která se označuje jako soustava metastabilní, tuh-

                                                 

 

1 V technických slitinách se mimo uhlík zpravidla vždy vyskytují tyto prvky: Mn, Si, P, S, Cu, As. Některé prv-

ky jsou do slitin přidávány záměrně jako např. Ti, N, V, W, Zr, Mo, Al, atd. Koncentrace těchto prvků jsou 

v porovnání s uhlíkem nízké a jejich vliv se tak může zanedbat [6]. 

Obr. 1.3 Teplotní závislost rychlos-

ti ochlazování pro různá prostředí 

[3]. 
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nou a chladnou zejména oceli. Litiny a surová železa tuhnou a chladnou podle stabilní sousta-

vy Fe-C, kde je uhlík vyloučen jako grafit. Na obr. 1.4 je uveden rovnovážný diagram me-

tastabilní (plná čára) i stabilní (přerušovaná čára) soustavy [2]. 

 

Obr. 1.4 Rovnovážný diagram soustavy železo-uhlík [2]. 

 

V diagramu se vyskytují následující fáze: 

 Ferit je tuhý roztok uhlíku v Feα. 

 Austenit je tuhý roztok uhlíku v Feγ. 

 Delta ferit je tuhý roztok uhlíku v Feδ, 

 Cementit je intersticiální sloučenina železa a uhlíku. 

 Grafit je uhlík krystalizující v šesterečné soustavě. 

 Eutektikum v metastabilní soustavě se nazývá ledeburit, při eutektické teplotě se sklá-

dá z austenitu a cementitu. 

 Eutektikum ve stabilní soustavě se nazývá grafitické eutektikum, při eutektické teplotě 

se skládá z austenitu a grafitu. 

 Eutektoid v metastabilní soustavě se nazývá perlit a skládá se z feritu a cementitu [2]. 
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2 Austenitizace 

Při všech postupech překrystalizačního tepelného zpracování je austenitizace základním úko-

nem. Jedná se o ohřev nad kritické teploty a přeměnu feriticko-cementitické struktury na 

strukturu austenitickou. Probíhá mezi teplotami Ac1 a Ac3 u ocelí podeutektoidních, u ocelí 

nadeutektoidních mezi Ac1 a Acm. Austentizace začíná u všech ocelí stejně, a to přeměnou 

perlitu v austenit, při dalším růstu teploty nad Ac1 se postupně v austenitu rozpouští ferit (po-

deutektoidní ocel) nebo cementit (nadeutektoidní ocel). Jedná se o difuzní přeměnu a probíhá 

tvorbou zárodků austenitu a jejich následným růstem [2, 3, 6]. 

Vznik zárodků austenitu v perlitickém feritu probíhá heterogenní nukleací na hranicích kolonií 

perlitu nebo na rozhraní ferit-cementit. Austenitické zrno roste rychleji směrem do feritu než 

do cementitu. To je způsobeno tím, že rychlost přemisťování mezifázové hranice je nepřímo 

úměrná rozdílu koncentrací na této hranici a tento rozdíl je na rozhraní austenit-ferit menší 

než na rozhraní austenit-cementit. Proto po přeměně perlitu zůstávají v austenitu ještě neroz-

puštěné částice perlitického cementitu. Tyto zbytky se postupem času a zvyšováním teploty 

rozpouštějí a dochází k homogenizaci austenitu [2, 3, 6, 7].  

Rychlost austenitizace je závislá na rychlosti nukleace JN a na rychlosti růstu JG. Z obr. 2.1 je 

zřejmé, že rychlost nukleace s teplotou roste 

rychleji než rychlost růstu, a proto bude zrno 

austenitu tím menší, čím vyšší bude austeniti-

zační teplota v okamžiku ukončení přeměny. 

Průběh austenitizace je také ovlivňován vý-

chozí strukturou a složením oceli. Nejpomale-

ji probíhá přeměna u hrubého zrnitého perlitu, 

rychleji probíhá u jemného perlitu a nejrych-

lejší přeměna probíhá u ocelí se strukturou 

jemného sorbitu. Vyšší obsah uhlíku v oceli 

urychluje austenitizaci, naopak přísady karbi-

dotvorných prvků doby přeměny zvětšují [2, 

3, 6, 7]. 

Velikost austenitického zrna je důležitým činitelem při austenitizaci. Má vliv na mechanické 

vlastnosti a jemnost výsledné struktury získané transformací přechlazeného austenitu. Po 

ohřevu nad kritické teploty a překrystalizaci je zrno austenitu drobné. Pokud ohřev a růst tep-

loty pokračuje i po dokončení austenitizace (vznik nehomogenního austenitu), pak začíná 

austenitické zrno růst. Tento růst je způsoben snahou soustavy o snížení celkové volné ental-

pie. Vetší zrna mají menší souhrnnou délku hranic a tím menší povrchovou složku volné en-

talpie. Rychlost růstu zrna není u všech ocelí stejná a může mít dvojí charakter. Pokud zrno 

Obr. 2.1 Závislost JN a JG na teplotě austeni-

tizace [3]. 
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roste rovnoměrně ihned po překročení kritické teploty, pak se jedná o ocel dědičně hrubozrn-

nou. Ocel dědičně jemnozrnná si zachovává jemné zrno bez podstatné změny až do tzv. pra-

hové teploty. Po překročení této teploty dochází k náhlému růstu zrna, který často probíhá 

vyšší rychlostí než u ocelí hrubozrnných. Velikost zrna eutektoidní oceli a jeho růst 

v závislosti na teplotě je znázorněn na obr. 2.2 (resp. obr. 2.3). Teplota hrubnutí je u většiny 

uhlíkových a nízkolegovaných ocelí okolo 950 °C. Oceli dědičně hrubozrnné jsou dezoxido-

vané feromanganem a ferosiliciem, jemnozrnnost je u ocelí dosažena dezoxidací hliníkem 

(popř. Ti, Zr). Zabránění růstu zrna za zvýšených teplot je dosaženo pomocí  mikrolegur (V, 

W, Ti, Zr, Nb), které tvoří velmi stabilní karbidy, nitridy a oxidy. Tyto částice jsou vyloučeny 

na hranicích zrn a brání jejich pohybu [2, 3, 6]. 

 

 

 

 

 

2.1 Přeměny austenitu 

Přeměny přechlazeného austenitu v polymorfní oceli nastanou, pokud klesne teplota pod kri-

tické teploty Ac3, Acm, Ac1. Při poklesu pod tyto teploty dochází k polymorfní přeměně železa 

γ (mřížka FCC) na železo α (mřížka BCC). Tato změna krystalové mřížky železa způsobuje 

značnou změnu rozpustnosti uhlíku v odpovídajících tuhých roztocích. Přeměny souvisí 

s poklesem volné entalpie soustavy, ovšem v některých případech (za vyšších přechlazení) 

vznikají z důvodů nedostatečně účinné difuze fáze a struktury termodynamicky méně výhod-

né [2, 6]. 

Perlitická přeměna se uskutečňuje v rozmezí teplot Ac1 až 450 až 500 °C. V tomto pásmu tep-

lot je dostatečně účinná difuze uhlíku i železa. Bainitická přeměna probíhá v intervalu 500 až 

200 °C, kdy má difuze uhlíku ještě dostatečnou rychlost a difuze železa je téměř nulová. Di-

Obr. 2.2 Závislost velikosti auste-

nitického zrna na teplotě (ocel: a – 

hrubozrnná, b – jemnozrnná) [2]. 

Obr. 2.3 Schéma růstu austenitického zrna  

eutektoidní oceli: 1 – hrubozrnné, 2 - jem-

nozrnné (velikost zrna: Dp – perlitu, DA – aus-

tenitu) [3]. 
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fuzní změna v rozdělení uhlíku probíhá zároveň s bezdifuzní přeměnou austenitu. Vzniká tu-

hý roztok s obsahem uhlíku nižším než měl původní austenit, a to má za následek současné 

vylučování cementitu. O martenzitickou přeměnu se jedná při teplotách nižších než 200 °C. 

Při těchto teplotách difuze uhlíku a železa neprobíhá, přeměna je uskutečněna skupinovým 

pohybem atomů na vzdálenosti menší než mřížkový parametr [2]. 

2.1.1 Proeutektoidní přeměny 

Proeutektoidní přeměny předchází eutektoidní (tj. perlitické) přeměně a probíhají u všech 

ocelí mimo oceli eutektoidní. Proeutektoidní fází u podeutektoidních ocelí je ferit, v případě 

nadeutektoidních ocelí se jedná o vylučování cementitu. Proeutektoidní přeměny zásadně 

ovlivňují strukturu oceli, její vlastnosti a následný průběh přeměn zbylého austenitu [2, 6]. 

Z důvodů vysokého stupně neuspořádanosti a vysoké rychlosti difuze podél zrn se proeutekto-

idní fáze přednostně nukleuje na hranicích zrn. Rozdílné mezifázové struktury a růstové me-

chanismy mají za důsledek vznik dvou výrazně odlišných morfologií [2]: 

1. Alotriomorfní útvary čočkovitého tvaru. Nukleace těchto částic probíhá na hranicích 

zrn austenitu a jejich růst převážně podél těchto hranic. Jejich srůstáním se vytváří 

souvislé síťoví feritu. Vznikají při malém přechlazení pod teplotu transformace auste-

nitu na ferit a pomalém ochlazování [2, 8]. 

 

Obr. 2.4 Schéma nukleace a růstu [2]. 

2. Widmannstättenovy desky nebo jehlice. Vznikají při větších přechlazeních a při 

hrubém austenitickém zrnu. Nukleace probíhá na hranicích zrn a je spojována s difuzí 

pouze uhlíku a ne se substitučními prvky. Nejčastěji se vyskytují v tepelně ovlivněné 

oblasti svarových spojů a u odlitků ve stavu po odlití. Widmannstättenova struktura je 

nežádoucí, protože způsobuje křehkost. Můžeme ji odstranit normalizací [2, 8, 9]. 
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Obr. 2.5 Widmannstättenova struktura [10]. 

2.1.2 Perlitická přeměna 

Jedná se o eutektoidní rozpad přesyceného tuhého roztoku. Přeměna je plně difuzní. Při 

ochlazování oceli o eutektoidním složení se austenit rozpadá na eutektoidní směs feritu a ce-

mentitu (tj. perlit) [2]. 

Začátek perlitické přeměny je dán heterogenní nukleací. Nukleace vedoucí fáze probíhá před-

nostně na hranicích austenitických zrn a méně často na rozhraní austenit – minoritní fáze. 

Nejpomaleji tak probíhá u čistých hrubozrnných ocelí a nejrychleji u znečištěných jemnozrn-

ných ocelí. Perlitická přeměna nemá vedoucí fázi. Zárodky feritu a cementitu vznikají záro-

veň nezávisle na sobě. Na obr. 2.6 je znázorněna nukleace a růst nodulí
2
 [2, 6, 11]. 

 

Obr. 2.6 Schéma nukleace a růstu perlitu [9]. 

V uhlíkových ocelích je rychlost růstu perlitu určena difuzí uhlíku. V ocelích legovaných je 

rychlost přeměny řízena difuzní rychlostí železa a substitučních přísad. Legující prvky, s vý-

jimkou hliníku a kobaltu, rychlost perlitické přeměny snižují. To je způsobeno vyššími hod-

notami difuzivit uhlíku v porovnání se substitučními prvky [6]. 

U ocelí můžeme nejčastěji pozorovat perlit s lamelární morfologií a ta se může dále dělit na 

hrubý lamelární perlit a jemný lamelární perlit. Jemný lamelární perlit získáme při větším 

přechlazení nebo s rostoucí rychlostí ochlazování, kdy se zvětšuje počet zárodků a tím dochá-

zí ke zmenšení mezilamelární vzdálenosti perlitu. Perlit se může vyskytovat i jako perlit zrni-

tý (globulární). V něm se cementit vyskytuje ve tvaru částic globulárního tvaru. Vzniká velmi 

                                                 

 

2 Nodule je perlitický útvar, který roste z jednoho zárodku. V jednom austenitickém zrnu se jich vyskytuje něko-

lik [2]. 
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pomalým ochlazováním nebo sferoidizačním žíháním. U slitinových ocelí se může vyskytovat 

i perlit s vláknitou morfologií [2]. 

2.1.3 Bainitická přeměna 

Základem bainitické přeměny je přeměna austenitu na ferit vzniklý smykovým mechanis-

mem. Vznik a růst bainitického feritu doprovází popř. předchází difuze uhlíku a následná pre-

cipitace cementitu nebo méně stabilního karbidu. Jedná se tedy o přeměnu s částečnou difuzí. 

Bainit je směs přesyceného feritu a karbidů nelamelárního typu [2, 8]. 

Přechod mezi strukturou jemného lamelárního perlitu a bainitu je u uhlíkových ocelí plynulý, 

protože se teplotní oblast perlitické a bainitické přeměny částečně překrývají. Teplota přemě-

ny a rychlost ochlazování přes bainitickou oblast mají velký vliv na morfologii bainitické 

struktury. S transformační teplotou i chemickým složením se podstatně mění mechanismus 

tvorby bainitu i jeho morfologie, proto se obvykle rozděluje na dolní a horní bainit [2, 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horní bainit 

V nízkouhlíkových ocelích s obsahem uhlíku asi do 0,3 hm. % nejdříve vznikají feritické lať-

ky, které vznikají převážně na hranicích zrn, nebo méně často uvnitř zrn austenitu. Baintický 

ferit roste přednostně do délky, růst do šířky je značně omezen. Uhlík z austenitu zůstávající-

ho mezi feritickými laťkami je difuzně přerozdělován, dostává se na mezifázové rozhraní 

ferit-austenit, tam následně precipituje a vzniká cementit (viz obr. 2.9). Zvýšený obsah uhlíku 

ve středně a vysokouhlíkových ocelích usnadňuje nukleaci cementitu [2, 7, 12]. 

  

Obr. 2.7 Vliv obsahu uhlíku na 

teplotní oblasti výskytu horního a 

dolního bainitu [11]. 

Obr. 2.8 Struktura horního a dolního bainitu 

[7]. 
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Dolní bainit 

Vzniká při nižších teplotách a je tvořen tenkými deskami bainitického feritu přesyceného uh-

líkem s precipitací karbidů, ke které dochází převážně uvnitř desek feritické matrice. Bainitic-

ký ferit vzniká smykem. Teplota je nízká, nejsou vytvořeny podmínky pro difuzi, a proto není 

bainitický ferit schopen vytlačit uhlík. Mikrostruktura dolního bainitu je jemná a vlastnostmi 

se blíží martenzitu [7, 12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Martenzitická přeměna 

Martenzitická přěměna austenitu je bezdifuzní smyková přeměna, při které se vytvářejí desky, 

jehlice a disky. Austenit je přechlazen do oblasti tak nízkých teplot, že již není možná difuze 

jak substitučních, tak intersticiálních prvků. Martenzit je nerovnovážný přesycený tuhý roztok 

uhlíku v železe α. Pro jeho vznik je nutné ochladit austenitizovanou ocel pod teplotu Ms (mar-

tenzit start), a to kritickou rychlostí vk, což je nejmenší rychlost, při které nedojde k zahájení 

perlitické nebo bainitické přeměny. Její hodnota je závislá na složení a struktuře austenitu a 

může dosahovat hodnot až kolem 1000 K∙s
-1

. Přeměna probíhá až do teploty Mf (martenzit 

finish). Při dalším ochlazováním pod tuto teplotu již přeměna neprobíhá, a to i přes to, že ve 

struktuře zůstává určitý podíl zbytkového austenitu. Obr. 2.11 znázorňuje martenzitickou 

křivku oceli, která udává závislost množství martenzitu na teplotě. Na množství zbytkového 

austenitu má vliv stabilita austenitu a velikost austenitického zrna. Nezanedbatelný vliv má 

obsah C a také přísadové prvky, které ovlivňují hodnoty teplot Ms a Mf. Uhlík a většina legur 

(pokud jsou rozpuštěné v austenitu) tyto teploty snižují (viz obr. 2.12) [2, 8, 9]. 

  

Obr. 2.9 Schéma vzniku horního 

bainitu v nízkouhlíkové oceli [2]. 

Obr. 2.10 Nukleace a růst bainitické 

desky v oceli se středním obsahem 

uhlíku [10]. 
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2.2 Transformační diagramy 

Transformační diagramy mají značný praktický význam. Slouží jako důležitý podklad při 

tepelném zpracování ocelí. S jejich pomocí je možné optimalizovat postupy tepelného zpra-

cování, volit druh oceli pro dané podmínky provozního namáhání a dokonaleji využít vlast-

ností oceli [6]. 

Transformační diagramy znázorňují průběh přeměny přechlazeného austenitu a udávají vliv 

teploty a času na tuto přeměnu. Konkrétní diagram platí vždy jen pro určitou ocel
3
 a určité 

podmínky austenitizace (velikost zrn austenitu a jeho homogenita). Transformační diagramy 

jsou dvojího druhu – izotermické a anizotermické. Diagramy izotermického rozpadu austenitu 

(IRA) udávají dobu přeměny austenitu za izotermických podmínek. Diagramy anizotermické-

ho rozpadu austenitu (ARA) udávají doby potřebné k přeměně austenitu při různých rychlos-

tech ochlazování [2, 6]. 

Na vodorovnou osu diagramu je nanášen čas v logaritmických souřadnicích a na osu svislou 

se vynáší teplota. Diagramy obsahují údaje o kritických teplotách a polohy začátků a konců 

přeměny perlitické, bainitické a martenzitické. Konstrukce se provádí z experimentálních 

hodnot, nebo na základě termodynamických výpočtů [2]. 

2.2.1 Diagramy izotermického rozpadu austenitu (Diagramy IRA) 

Diagramy IRA (viz obr. 2.13) se používají při izotermických pochodech tepelného zpracová-

ní – izotermické žíhání a izotermické zušlechťování [2].  

                                                 

 

3 Ocel je charakterizována buď chemickým složením, nebo označením podle normy. 

Obr. 2.11 Schéma martenzitické křivky 

oceli [8]. 

Obr. 2.12 Vliv obsahu uhlíku v aus-

tenitu na teploty Ms a Mf uhlíkových 

ocelí [4]. 
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Křivky v diagramu IRA mají tvar písmene „C“ a znázorňují počátek a konec perlitické (Ps, Pf) 

a bainitické (Bs, Bf) přeměny. V levé části diagramu je struktura austenitická, v pravé části je 

struktura tvořena perlitem nebo bainitem [6]. 

 

Obr. 2.13 Diagram IRA oceli: a – eutektoidní, b – podeutektoidní, c – nadeutektoidní [6]. 

V oblasti vyšších teplot (A1 až asi 550 °C) se u eutektoidních ocelí přechlazený austenit izo-

termicky rozpadá na lamelární perlit. S klesající teplotou přeměny se mezilamelární vzdále-

nost zmenšuje (viz kap. 2.1.2). V rozmezí teplot asi 550 °C až Ms převládá bainitická 

přeměna. Nejdříve se horní bainit tvoří společně s perlitem, za teplot těsně nad Ms se austenit 

rozpadá na dolní bainit. Oblast izotermického rozpadu austenitu končí za teploty Ms. Pod tou-

to teplotou probíhá bezdifuzní martenzitická přeměna (kap. 2.1.4) [2, 6].  

U podeutektoidních ocelí začíná přeměna austenitu tvorbou proeutektoidního feritu. Počátek 

jeho tvorby v diagramu udává křivka Fs (viz obr. 2.13b). U ocelí nadeutektoidních začíná 

přeměna tvorbou sekundárního cementitu (křivka Cs obr. 2.13c) [6]. 

Tvar a poloha křivek IRA diagramu jsou ovlivňovány hlavně chemickým složením oceli a 

stavem austenitu. Všechny přísadové prvky, s výjimkou Al a Co, posouvají křivky počátků a 

konců difuzních přeměn doprava. Prvky rozpustné ve feritu (např. Ni, Cu) ovlivňují pouze 

posun diagramu a nemění jeho tvar. Přísady karbidotvorné (Mo, Cr, Wo, V) mají výrazný vliv 

na změnu tvaru (oddalují od sebe perlitickou a bainitickou oblast). Austenitické zrno, které je 

větší a homogenní, má za následek posunutí křivek doprava. Pokud jsou v austenitickém zrnu 

přítomny vměstky a nerozpuštěné karbidy, jsou křivky v diagramu víc vlevo [6]. 

 

2.2.2 Diagramy anizotermického rozpadu austenitu (Diagramy ARA) 

Diagramy ARA udávají počátky a konce jednotlivých přeměn, které byly získány při plynu-

lém ochlazování austenitu různou rychlostí (viz obr. 2.14). Je-li eutektoidní ocel ochlazována 

pomalou rychlostí (křivky 1 a 2) dochází k přeměně austenitu na perlit. S rostoucí rychlostí se 

začátek a konec přeměny posouvá k nižším teplotám a kratším časům. Po dosažení určité 

rychlosti (křivka 3) vzniká struktura tvořená perlitem a bainitem, neboť perlitická přeměna 
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neproběhne do konce a zbylý austenit transformuje v oblasti bainitické. Při ještě vyšších rych-

lostech ochlazování začíná přeměna bainitickou transformací a pod teplotou Ms pokračuje 

martenzitickou přeměnou. Od kritické rychlosti ochlazování vk (křivka 5) probíhá přeměna 

pouze martenzitická a výsledná struktura je tvořena pouze martenzitem a určitým podílem 

zbytkového austenitu [2, 6]. 

Vliv přísadových prvků i austenitizačních podmínek na tvar a polohu křivek ARA diagramu 

je obdobný jako u diagramů IRA. Posun křivek k nižším teplotám a delším časům je v dia-

gramech ARA větší než v diagramech IRA [6]. 

 

Obr. 2.14 Diagram ARA [2]. 
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3 Žíhání 

Žíhání je tepelné zpracování, jehož podstatou je rovnoměrný ohřev na žíhací teplotu, výdrž na 

této teplotě a následné pomalé ochlazování. Nejčastěji se provádí za účelem vytvoření homo-

genní a jemnozrnné struktury o dobré tvárnosti, houževnatosti a obvykle i obrobitelnosti. 

Vhodně zvoleným způsobem žíhání lze vyrovnat rozdíly v chemickém složení, snížit úroveň 

vnitřního pnutí, dosáhnout nižší tvrdosti a odstranit nežádoucí prvky. Často je poslední opera-

cí tepelného zpracování, ale některé druhy žíhání se používají i jako operace přípravné jako 

tzv. mezižíhání. Žíhá se tak ocel k usnadnění obrábění, k obnově plasticity při tváření za stu-

dena, nebo také před následným kalením. Oblasti základních žíhacích teplot pro nejčastěji 

používané žíhací způsoby jsou zobrazeny na obr. 3.1. Žíhání lze rozdělit podle výšky použité 

žíhací teploty na žíhání bez překrystalizace a na žíhání s překrystalizací [2, 4, 5]. 

 

Obr. 3.1 Oblasti žíhacích teplot v rovnovážném diagramu Fe-Fe3C (žíhání: a – ke snížení pnu-

tí, b – rekrystalizační, c – na měkko, d – homogenizační, e – normalizační) [2]. 

 

3.1 Žíhání bez překrystalizace 

Teplota žíhání obvykle nepřekročí překrystalizační teplotu Ac1. V oceli dochází k strukturním 

změnám, rozsah fázových přeměn lze považovat za bezvýznamný. S rostoucí teplotou dochází 

k rozpouštění nerovnovážných fází ve feritu nebo v austenitu [2, 4]. 
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3.1.1 Žíhání na snížení pnutí 

Cílem tohoto žíhání je snížit nebo odstranit vnitřní pnutí bez podstatných změn původních 

vlastností a bez změny struktury oceli. Vnitřní pnutí ve výrobcích vznikají nejen předcházejí-

cím zpracováním např. svařováním, tvářením za studena, třískovém obrábění, ale i nerovno-

měrným ochlazováním odlitků a výkovků složitějších tvarů a větších rozměrů. 

Žíhací teplota se pohybuje v rozmezí 500–650 °C, při nichž již dochází k snižování vnitřních 

pnutí. Po ohřevu na tuto teplotu následuje výdrž (1 až 10 h) podle velikosti a tvaru součásti. 

Ochlazování je pomalé a provádí se v peci až do teplot 250–300 °C, pak se součást dochlazuje 

na vzduchu. Důraz je kladen i na rovnoměrný ohřev, aby nedošlo k porušení součásti. 

Z tohoto důvodu je účelné toto žíhání provádět v peci s nucenou cirkulací atmosféry [2, 4, 13] 

3.1.2 Žíhání rekrystalizační 

Používá se k odstranění deformovaných zrn, deformačního zpevnění a obnovení tvárných 

vlastností oceli po předcházejícím tváření za studena. Současně vznikají zrna nová bez znaků 

předchozí deformace. 

Jedná se o ohřev nad rekrystalizační teplotu (550–700 °C), prodlevu na žíhací teplotě, která je 

obvykle 1 až 5 h a následném ochlazování. Nesmí dojít k překročení teploty Ac1, jelikož by 

došlo k překrystalizaci. V závislosti na stupni předchozí deformace a požadovaných vlastnos-

tech výrobku se volí doba a teplota rekrystalizačního žíhání [2, 4, 13].  

3.1.3 Žíhání na měkko 

Provádí se s cílem snížení tvrdosti, zlepšení obrobitelnosti a 

dosažení struktury převážně s globulárními karbidy. Žíháním 

na měkko se získají vhodné mechanické, fyzikální a jiné vlast-

nosti. Používá se zejména u nástrojových ocelí a u některých 

konstrukčních legovaných ocelí [2, 6, 13].  

U podeutektoidních nebo u nízkolegovaných ocelí spočívá 

žíhání v ohřevu na teplotu těsně pod Ac1 (600–720 °C), 

v dlouhé prodlevě na této teplotě a následném pomalém ochla-

zování v peci. Při žíhací teplotě dochází ke změně lamelárního 

perlitu na perlit globulární (zrnitý). Nejenže se tato struktura 

vyznačuje dobrou obrobitelností, ale je výhodná i pro následu-

jící kalení [2, 5]. 

U ocelí nadeutektoidních a některých legovaných ocelí se žíhá při teplotě nad Ac1. Karbidy 

v ocelích o vyšším obsahu uhlíku se rozpouštějí pomaleji, a proto je žíhací teplota vyšší. Ná-

sledné ochlazování přes teplotní interval Ac1 musí být velmi pomalé. Čím pomalejší je ochla-

zování přes kritické teploty, tím hrubší jsou karbidy a nižší výsledná tvrdost [2, 13]. 

 

Obr. 3.2 Schéma žíhání na 

měkko [4]. 
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Tab. 3.1 Hodnoty tvrdosti po žíhání na měkko u různých ocelí [1]. 

Označení 

 

Žíhací teplota 

[°C] 

Tvrdost 

[HB] 

Poznámka 

 

11 500 680 – 720 145 konstrukční ocel 

12 020 680 – 720 110 k cementování 

14 208 720 – 780 180 - 215 na valivá ložiska 

19 422 700 – 730 max.  232 nástrojová ocel 

3.1.4 Protivločkové žíhání 

Účelem protivločkového žíhání je zabránění vniku vnitřních trhlin v oceli (vloček
4
). Zařazuje 

se do technologických procesů u ocelových polotovarů, které jsou náchylné ke vzniku těchto 

trhlin. Jedná se především o těžké odlitky a výkovky [2, 13]. 

Ve své podstatě jde o velmi pomalé ochlazování v peci, při kterém dochází k unikání vodíku 

difuzí. Rychlost ochlazování je tím pomalejší, čím větší jsou rozměry výrobku (celková doba 

žíhání tak v některých případech může být i několik dnů). Žíhání se u polotovarů tvářených za 

tepla většinou provádí přímo z tvářící teploty. Pokud nedojde k poklesu teploty pod Ms (asi 

200 °C), tak není nutné provést zpracování ihned po tváření. V tomto případě se provede 

ohřev na teplotu těsně pod Ac1 (600 – 680 °C), výdrž na této teplotě podle tvaru a rozměrů 

výrobku a následné pomalé ochlazování [2, 13, 14] 

3.1.5 Rozpouštěcí (austenitizační) žíhání 

Spočívá v ohřevu na vhodnou teplotu a dostatečné výdrži k rozpuštění minoritních fází v tu-

hém roztoku. Ochlazovací rychlost je volena tak, aby nedošlo k opětovnému vyloučení těchto 

fází. Tímto se docílí strukturní homogenity a odstranění vlivů jiného předchozího zpracování. 

Podle chemického složení oceli se při rozpouštěcím žíhání rozpouští karbidy, nitridy, karboni-

tridy a jiné minoritní fáze v austenitu.  Používá se například u austenitických, korozivzdor-

ných a žárupevných ocelí, ale také u vysokolegovaných nástrojových ocelí a nízkolegovaných 

ocelí určených k tepelně mechanickému zpracování. [3, 14]. 

3.2 Žíhání s překrystalizací 

Při žíhání s překrystalizací dochází k úplné nebo k téměř úplné přeměně výchozí feriticko-

cementitické struktury v austenit (viz kap. 2). Žíhání podeutektoidních ocelí probíhá za teplot 

nad Ac3, oceli nadeutektoidní se žíhají nad teplotou Acm nebo mezi Ac1 a Acm [6]. 

                                                 

 

4 Tyto trhliny se označují jako vločky pro svůj charakteristický tvar. Jsou způsobené vyšším obsahem vodíku a 

jeho snižující se rozpustností při poklesu teploty [13]. 
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3.2.1 Žíhání homogenizační 

Homogenizační žíhání se provádí s cílem co nejvíce vyrovnat nestejnoměrnost chemického 

složení ocelí difuzí. Tato chemická heterogenita vzniká při chladnutí odlitků a ingotů 

v důsledku dendritické segregace [6, 1]. 

Protože difuze je tím účinnější, čím je vyšší teplota, provádí se ohřev na poměrně vysoké tep-

loty v rozmezí 1100 – 1250 °C. Výdrž na žíhací teplotě je relativně dlouhá (5 – 15 h) a ochla-

zování pomalé [6]. 

Dlouhá výdrž na žíhací teplotě má za následek oxidaci, oduhličení povrchu a hrubnutí auste-

nitického zrna. Z tohoto důvodu není nikdy konečnou operací. Zjemnění zrna lze dosáhnout 

následným tvářením za tepla nebo normalizací [2, 14] 

Nejčastěji se používá u odlitků velkých rozměrů nebo ingotů před dalším tvářením za tepla. 

Ocel legovaná prvky s malou rychlostí difuze musí být homogenizačně žíhána před dalším 

zpracováním [14]. 

3.2.2 Žíhání normalizační (normalizace) 

Normalizace je proces, při kterém se ocel ohřeje 30 – 50 °C nad teplotu Ac1 (podeutektoidní 

ocel) nebo Acm (nadeutektoidní ocel) a následně je chlazena na klidném vzduchu (viz obr. 3.). 

Výdrž na žíhací teplotě je většinou 1 h na 25 mm tloušťky stěny [14, 15]. 

 

 

Účelem normalizačního žíhání je především dosažení jemné a rovnoměrné struktury. Norma-

lizací se tak odstraní nerovnoměrnosti struktury, které vznikly při předchozím tvářením za 

vysokých teplot nebo litím odlitku [3, 4]. 

Zpravidla se normalizace provádí hlavně u ocelí podeutektoidních, u ocelí nadeutektoidních 

se používá ojediněle.  Může se použít pro odstranění karbidického síťoví, a to ohřátím asi 

30 °C nad Acm a pak ochlazením proudem vzduchu pod teplotu 700 °C. Pokud je cílem jemné 

Obr. 3.3 Schéma průběhu normalizač-

ního žíhání [16]. 

Obr. 3.4 Pásmo žíhacích teplot normalizace [16]. 
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zrno nadeutektoidní oceli, je ohřev proveden jen nad teplotu Ac1, protože při teplotách nad 

Acm zrno zbytečně hrubne [13]. 

Normalizační žíhání se používá jako přípravná operace pro další tepelné zpracování, popř. 

další tváření. U některých méně namáhaných strojních součástí může být konečnou operací. 

Normalizace hraje velmi důležitou roli při zpracování odlitků. Při pomalém ochlazování 

z teploty odlévání vzniká hrubé a nestejnoměrné zrno. To se normalizačním žíháním zjemní a 

zlepší se i plastické vlastnosti oceli [3, 13, 14]. 

Tab. 3.2 Hodnoty tvrdosti po normalizačním žíhání pro různé oceli [1]. 

Označení 

 

Žíhací teplota 

[°C] 

Tvrdost 

[HB] 

Poznámka 

 

11 500 860 – 890 145 – 175 konstrukční ocel 

12 020 870 – 920 115 k cementování 

14 230 850 – 870 max. 260 k zušlechťování 

19 083 830 – 850 203 nástrojová ocel 

3.2.3 Žíhání základní 

Je zvláštní modifikací normalizačního žíhání.  Probíhá za stejných podmínek jako normaliza-

ce s tím rozdílem, že ochlazování probíhá pomalou rychlostí v peci. Tímto se dosáhne zlepše-

ní obrobitelnosti a tvárnosti, snížení tvrdosti a vnitřních pnutí. Používá se pro zpracování 

legovaných konstrukčních ocelí, ocelí s vyšším obsahem uhlíku a pro velké nebo tvarově slo-

žité výrobky [3, 4]. 

3.2.4 Žíhání izotermické 

Spočívá v austenitizaci (viz kap. 2) a krátké výdrži na austenitizační teplotě. Následuje rychlé 

ochlazení na teplotu izotermického rozpadu austenitu v oblasti perlitické přeměny (obvykle 

600 až 700 °C, její hodnota určuje výslednou strukturu). Po ukončení přeměny probíhá ochla-

zování na vzduchu (viz obr. 3.5a) [2, 3]. 

Izotermické žíhání slouží ke stejnému účelu jako žíhání základní. U ocelí nadeutektoidních ho 

lze využít k žíhání na měkko. Oproti žíhání základnímu je dosaženo rovnoměrnější struktury, 

cyklus žíhání je kratší a lépe jsou využity pece. Největší rozdíl je možné pozorovat u slitino-

vých ocelí. Je vhodné pro součásti střední velikosti z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí 

[4, 14].  
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Obr. 3.5 Schéma průběhu a) izotermického žíhání, b) kombinovaného žíhání (1 – normalizač-

ní žíhání, 2 – žíhání na měkko, 3 – žíhání ke snížení pnutí) [6]. 

3.2.5 Kombinované žíhání 

Po normalizačním žíhání slitinových ocelí a ocelí se středním a vyšším obsahem uhlíku je 

dosaženo poměrně velké tvrdosti, takže jejich následné obrábění by bylo obtížné. Z toho dů-

vodu se za žíhání normalizační zařazuje žíhání na měkko. V případech, kdy je normalizace 

konečná operace tepelného zpracování (méně namáhané součásti z uhlíkových ocelí), pak se 

do procesu bezprostředně za normalizační žíhání přidává žíhání ke snížení pnutí (viz obr. 

3.5b) [1, 13]. 

4 Kalení a popouštění 

Kalení je pro ocel nejtypičtějším způsobem tepelného zpracování. Závislost přeměny modifi-

kace γ v α na ochlazovací rychlosti umožňuje dosažení takové rozmanitosti vlastností jako u 

žádných jiných slitin. Kalení je tepelné zpracování, jehož cílem je dosažení nerovnovážných 

stavů ocelí. Výsledné martenzitické nebo bainitické struktury jsou velmi tvrdé a pevné [2, 3, 

5]. 

Kalení spočívá v ohřevu na teplotu nad Ac3, popř. nad Ac1, v krátké výdrži a v ochlazování 

rychlostí kritickou nebo nadkritickou. Volba správné kalicí teploty (viz obr. 3.6) je velmi dů-

ležitá. Ta u podeutektoidních ocelí nabývá hodnot 30 až 50 °C nad Ac3, u ocelí nadeutektoid-

ních se obvykle pohybuje v rozmezí 30 až 50 °C nad Ac1. Nesprávně zvolená kalicí teplota má 

za následek vznik nežádoucích struktur (obvykle měkčí, křehčí a s vyššími hodnotami vnitř-

ních pnutí) [4, 6, 17]. 
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Oceli kalitelné jsou oceli, u kterých lze získat martenzitickou strukturu. V souvislosti s kali-

telností se zavádí ještě další dva pojmy, a to zakalitelnost a prokalitelnost. Zakalitelnost je 

dána maximální tvrdostí povrchu výrobku a může být určena na jakémkoliv vzorku ochlazo-

vaném nadkritickou rychlostí. Je závislá především na chemickém složení a stavu austenitu 

před kalením. Prokalitelnost je schopnost oceli dosáhnout po kalení v určité hloubce pod 

povrchem tvrdost odpovídající její zakalitelnosti. Na prokalitelnost má největší vliv poloha 

křivek v ARA diagramu [2, 4, 13]. 

Kalicí prostředí se volí tak, aby ochlazování pro danou ocel probíhalo alespoň kritickou 

rychlostí. Oceli s malou prokalitelností se musí chladit intenzivněji, než oceli s prokalitelností 

vyšší (např. oceli tzv. samokalitelné se chladí jen na vzduchu). Základní kalicí prostředí a 

průběhy jejich ochlazování jsou uvedeny na obr. 3.7 [4, 6]. 

Tab. 4.1 Hodnoty tvrdosti po kalení u různých ocelí [1]. 

Označení 

 

Chladící prostředí 

 

Kalicí teplota 

[°C] 

Tvrdost 

[HRC] 

11 500 
voda 

olej 

850 – 880 

860 – 890 

asi 40 

asi 30 

12 020 voda (olej) 770 – 800 asi 62
5
 

14 208 
voda 

olej 

790 – 820 

810 – 830 
min. 61 

19 103 
voda 

olej 

780 – 810 

800 – 840 

min. 59 

asi 55 

                                                 

 

5 Této tvrdosti je dosaženo až druhým kalením, kterému předcházelo kalení z teploty 870 – 920 °C a mezižíhání. 

Obr. 4.1 Pásmo kalicích teplot v dia-

gramu Fe-Fe3C [6]. 

Obr. 4.2 Průběh ochlazování při kale-

ní do různých prostředí [4]. 
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4.1 Způsoby kalení 

V praxi se používá různých způsobů kalení. Vhodný způsob je vybrán s ohledem na požado-

vané vlastnosti kaleného předmětu, jeho tvaru a velikosti a na druhu použité oceli. Kalení se 

rozděluje podle převažující strukturní složky v zakalené oceli na martenzitické a bainitické [2, 

6]. 

4.1.1 Martenzitické kalení 

Struktura po martenzitickém kalení je tvořena pouze martenzitem a určitým podílem zbytko-

vého austenitu. Následuje po něm popouštění [2]. 

Nejjednodušší a nejpoužívanější je martenzitické kalení do studené lázně (nepřetržité). Kalicí 

prostředí je voda, olej nebo vzduch. Je technologicky nenáročné, ale nevýhodou jsou vysoké 

úrovně vnitřních pnutí (při kalení do vody může dojít i k prasknutí kalených předmětů) [2]. 

Lomené kalení využívá ochlazování ve dvou lázních. Nejprve probíhá rychlé ochlazování až 

k teplotě těsně nad Ms, poté se předmět dochladí v mírnějším prostředí, ve kterém proběhne 

martenzitická přeměna. Tímto je dosaženo snížení vnitřních pnutí a používá se pro tvarově 

složité a rozměrné výrobky [2, 4]. 

Termální kalení se provádí ochlazením v lázni, jejíž teplota je těsně nad Ms. Na této teplotě se 

provádí výdrž k vyrovnání teplotního rozdílu mezi jádrem a povrchem. Prodleva může být 

poměrně dlouhá, ale měla by být ukončena dříve, než začne přeměna bainitická. Další ochla-

zování probíhá na vzduchu. Termální kalení se používá pro malé tenkostěnné a tvarově složité 

součásti z nelegovaných nebo nízkolegovaných ocelí nebo pro výrobky z vysokolegovaných 

ocelí [4, 6, 14]. 

 

Obr. 4.3 Schéma průběhu martenzitického kalení [4]. 

Při kalení se zmrazováním je předmět ihned po martenzitickém kalení přenesen do prostředí, 

jehož teplota je pod bodem mrazu. Účelem zmrazování je zmenšení podílu zbytkového auste-

nitu ve struktuře. Je to metoda nákladná a používá se tam, kde je kladen důraz na stabilitu 

rozměrů (měřidla, kluzná ložiska) [4, 6]. 
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4.1.2 Bainitické kalení 

Součásti se po bainitickém kalení obvykle nepopouští, výjimkou jsou výrobky zpracované 

nepřetržitým kalením.  

Při izotermickém zušlechťování je předmět ochlazován v termální lázni o teplotě v rozmezí 

300 – 400 °C. V lázni setrvá až do ukončení bainitické přeměny a poté je dochlazován na 

vzduchu. Při tomto zpracování jsou úrovně teplotních a strukturních pnutí minimální. Zu-

šlechťované součásti se obvykle nepopouštějí. Využívá se pro výrobky menších průřezů 

z nízko a středně legovaných ocelí [4, 6]. 

Izotermické kalení je obdobou izotermického zušlechťování. Teplota lázně je těsně pod Ms a 

během tohoto zpracování vzniká struktura martenziticko-bainitická. Této struktury je možné 

dosáhnout i nepřetržitým bainitickým kalením, které se prování u ocelí s předsunutou baini-

tickou oblasti v diagramu ARA [4]. 

 

Obr. 4.4 Schéma průběhu bainitického kalení (1 – izotermické zušlechťování, 2 – izotermické 

kalení) [4]. 

4.2 Popouštění 

Zakalená ocel, v jejíž struktuře převládá martenzit, je velmi tvrdá, ale má značné pnutí a je 

také značně křehká. Ocel v tomto stavu je v praxi téměř nevyužitelná, a proto po kalení násle-

duje popouštění [4]. 

Popouštění spočívá v ohřevu na teplotu pod Ac1, dostatečné výdrži (obvykle dvě hodiny) a 

ochlazování vhodnou rychlostí. Mělo by následovat ihned po zakalení, protože vnitřní pnutí 

mohou způsobit popraskání součásti i po vyjmutí z lázně. Jeho cílem je vytvoření struktur 

bližších rovnovážnému stavu [6]. 
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Podle výšky popouštěcí teploty a účelu se popouštění rozděluje na dvě skupiny: 

 popouštění při nízkých teplotách (napouštění) probíhá v rozmezí teplot 100 – 350
6
 °C. 

Účelem tohoto popouštění je snížení úrovně vnitřních pnutí, zlepšení houževnatosti, 

snížení podílu zbytkového austenitu a stabilizace rozměrů součásti při malém poklesu 

tvrdosti. Používá se hlavně u nástrojových ocelí [2, 3, 5]. 

 popouštění při vysokých teplotách (anizotermické zušlechťování) v rozmezí 400 až 

650 °C. Účelem tohoto popouštění je dosažení vysoké houževnatosti v kombinaci 

s dobrými pevnostními vlastnostmi. Zušlechťují se vysoce namáhané součásti z kon-

strukčních ocelí [2, 6]. 

Při zvyšování popouštěcí teploty klesá mez kluzu, mez pevnosti, tvrdost a roste houževnatost 

a plasticita. Ovšem u některých ocelí a v určitých teplotních oblastech dochází s poklesem 

pevnostních vlastností i k poklesu houževnatosti. Toto je způsobeno popouštěcí křehkostí. 

Rozlišujeme nízkoteplotní (350 – 450 °C) a vysokoteplotní (okolí teploty 550 °C) popouštěcí 

křehkost. Nízkoteplotní popouštěcí křehkost je nevratná, můžeme ji pouze omezit krátkou 

výdrží v rozmezí jejích teplot. Vysokoteplotní popouštěcí křehkost lze odstranit opětovným 

ohřevem a rychlejším ochlazením z popouštěcí teploty [2, 4, 6]. 

Tab. 4.2 Hodnoty tvrdosti po popouštění u různých ocelí [1]. 

Označení 

 

Teplota popouštění 

[°C] 

Tvrdost
7
 

 

Poznámka 

11 500 560 – 670 HB 173 – 203 konstrukční ocel 

12 040 530 – 670 HB 160 – 203 k zušlechťování 

14 208 150 – 170 HRC min. 52 na valivá ložiska 

19 103 100 – 320 HRC 48 – 61 nástrojová ocel 

 

  

                                                 

 

6 U některých vysoce legovaných ocelí je popouštěcí teplota až 600 °C. Výjimku tvoří také součásti, u kterých je 

kladen požadavek na vysokou houževnatost. V takových případech může popouštěcí teplota dosáhnout až 

400 °C [3, 5]. 
7 Hodnoty tvrdosti odpovídají popouštění, kterému předcházelo kalení. 



33 

 

5 Experiment 

Cílem experimentu bylo pozorovat a porovnat strukturu 4 vzorků, které byly různě tepelně 

zpracovány.  

5.1 Popis vzorků 

Ocel použitá pro experiment byla vyrobena v elektrické indukční vakuové peci, kde byla 20 

minut pod vakuem a kde byla dezoxidována hliníkem. Chemické složení této oceli je uvedeno 

v tab. 5.1. Následně z ní byl odlit zkušební blok o tloušťce 60 mm a z oblasti určené pro odběr 

vzorků na zkoušky mechanických vlastností byly odebrány 4 vzorky. 

 Vzorek 172 nebyl tepelně zpracován. 

 Vzorek 172-1 byl normalizačně žíhán v žíhací peci. 

 Vzorek 172-K byl nejprve normalizačně žíhán a následně zakalen. 

 Vzorek 172-62 byl také nejdříve normalizačně žíhán a následně popuštěn. 

V tab. 5.2 jsou uvedeny teploty a ochlazovací prostředí, při kterých byla tepelná zpracování 

provedena. Výdrž na teplotách byla volena s ohledem na tloušťku vzorku pro všechny druhy 

zpracování stejně. Konkrétně se jednalo o minimální výdrž 1 hodinu a na každých 25 mm 

tloušťky vzorku 1 hodina navíc.  

 

Tab. 5.1 Chemické složení zkoumané oceli v hmotn. %. 

C Si Mn P Cr Mo Ni Cu 

0,111 0,210 1,195 0,001 0,170 0,311 0,871 0,102 

 

Tab. 5.2 Přehled tepelných zpracování. 

Vzorek Tepelné zpracování Ochlazovací prostředí 

172-1 Normalizační žíhání  920 °C Proud vzduchu 

172-K 
Normalizační žíhání  

Kalení  

920 °C 

920 °C 

Proud vzduchu 

Voda 

172-62 
Normalizační žíhání  

Popouštění  

920 °C 

620 °C 

Proud vzduchu 

Pec 
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5.2 Metalografická analýza 

Nejprve byly ze vzorků pomocí rozbrušovačky Struers Labotom 3 vyřezány výbrusy o tloušť-

ce zhruba 5 mm a vhodných rozměrech. Ty byly následně za tepla zalisovány do bakelitové 

pryskyřice MultiFast Red firmy Struers. Poté probíhalo broušení a leštění na poloautomatic-

kém leštícím přístroji Struers Labopol-5. Pro broušení byly použity 4 kotouče zrnitosti 220, 

500, 800 a 1000. Při broušení byly výbrusy chlazeny vodou. K leštění byl použit leštící ko-

touč v kombinaci s diamantovou leštící suspenzí DiaDuo-2 firmy Struers o drsnosti 9 μm a 

pak 3 μm. Nakonec byly výbrusy vyleptány. 

Struktury byly pozorovány optickým mikroskopem. Pro každý výbrus byly zhotoveny 2 fot-

ky. Jedna při zvětšení 100x, druhá při zvětšení 200x. Vybrané snímky struktur jsou uvedeny 

na obrázcích 5.1 až 5.8. 

5.3 Vyhodnocení metalografické analýzy 

Vzorek 172 

Protože tento vzorek nebyl jako jediný tepelně zpracován, je u něj možné pozorovat strukturu 

v litém stavu. Na fotografiích (obr. 5.1 a 5.2) je možné dobře pozorovat Widmannstättenovy 

jehlice, které vznikly během ochlazování odlitku. Tato struktura způsobuje křehkost materiá-

lu. 

 

Obr. 5.1 Fotografie struktury vzorku 172 (zvětšeno 100x) 
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Obr. 5.2 Fotografie struktury vzorku 172 (zvětšeno 200x). 

 

Vzorek 172-1 

Podle předpokladu byla Widmannstättenova struktura normalizací odstraněna a vznikla rov-

noměrná struktura feriticko-perlitická (viz obr. 5.3 a 5.4). Jelikož se jedná o nízkouhlíkovou 

ocel, je možné pozorovat, že ve struktuře převládá ferit.  

V tab. 3.2 je uvedena tvrdost oceli 12 020, která má podobné chemické složení jako ocel pou-

žitá pro experiment. Lze předpokládat, že tvrdost vzorku 172-1 by se pohybovala kolem 

115 HB. Tato hodnota není moc vysoká, což je způsobeno nižším obsahem tvrdšího perlitu ve 

struktuře. Lze očekávat nárůst houževnatosti oproti vzorku 172. 
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Obr. 5.3 Fotografie struktury vzorku 172-1 (zvětšeno 100x). 

 

Obr. 5.4 Fotografie struktury vzorku 172-1 (zvětšeno 200x). 
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Vzorek 172-K 

U výbrusu vzorku 172-K je možné pozorovat jemné feritické zrna a jemné jehlice martenzitu. 

Tvrdost tohoto vzorku lze předpokládat okolo 200 HB, protože k dosažení vyšší tvrdosti u 

podobné oceli 12 020 je potřeba dvojnásobného kalení s mezižíháním (viz tab. 4.1). Dá se 

předpokládat, že tvrdost této struktury bude vyšší v porovnání se strukturou v litém stavu. 

 

Obr. 5.5 Fotografie vzorku 172-K (zvětšeno 100x). 
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Obr. 5.6 Fotografie struktury vzorku 172-K (zvětšeno 200x). 

Vzorek 172-62 

U popouštěné struktury (obr. 5.7 a 5.8) je možné vidět opět feriticko-perlitickou strukturu. 

Oproti normalizovanému stavu je struktura jemnozrnnější a také lze pozorovat větší homoge-

nitu zrn feritu a perlitu. U této struktury je možné očekávat vyšší houževnatost a tvrdost 

v porovnání s normalizovanou strukturou. 
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Obr. 5.7 Fotografie struktury vzorku 172-62 (zvětšeno 100x). 

 

Obr. 5.8 Fotografie struktury vzorku 172-62 (zvětšeno 200x). 
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Závěr 

Tepelné zpracování je důležitou součástí technologického procesu, při němž dochází k ovliv-

ňování struktury a mechanických vlastností. Protože v průběhu výroby nelze sledovat změny 

struktury a s tím spojené změny mechanických vlastností, byly experimentálně určeny trans-

formační diagramy. Tyto diagramy jsou důležitým zdrojem při tepelném zpracování a s jejich 

pomocí je možné optimalizovat průběh zpracování a predikovat výsledné mechanické vlast-

nosti. 

Při tepelném zpracování dochází k fázovým a strukturním změnám, ze kterých je asi nejdůle-

žitější austenitizace. Austenit je stabilní jen nad určitými teplotami a při poklesu pod tyto tep-

loty se začne rozpadat. Podle podmínek, při kterých tento rozpad probíhá, se austenit může 

přeměnit například na martenzit, bainit, perlit a další struktury. Ty pak mají různý dopad na 

mechanické vlastnosti. 

Existuje celá řada tepelných zpracování. Oceli různého chemického složení jsou zpracovává-

ny rozmanitým způsobem. Mění se teploty přeměn a rychlost ochlazování. Tím je dosaženo 

vzniku pokaždé jiných struktur a velkého rozsahu mechanických vlastností. V zásadě je mož-

né rozdělit tepelné zpracování na žíhání a kalení. 

V experimentální části byly zhotoveny 4 vzorky, z nichž 3 byly tepelně zpracovány a 1 byl 

ponechán ve stavu po odlití. Ze vzorků byly zhotoveny metalografické výbrusy a na nich byla 

poté provedena metalografická analýza. Porovnány byly zejména struktury tepelně zpracova-

né se strukturou v litém stavu. Tato struktura byla u všech 3 vzorků po tepelném zpracování 

odstraněna a vznikly struktury rovnoměrné a jemnozrnné. Z těchto poznatků metalografické 

analýzy je možné usoudit, že tepelná zpracování byla provedena správně, a to i přesto, že ne-

byly provedeny zkoušky mechanických vlastností. Na základě znalostí struktur přítomných ve 

vzorcích a také na základě toho, že jsou známy mechanické vlastnosti oceli s podobným slo-

žením, lze usoudit, že tepelná zpracování budou mít pozitivní dopad na mechanické vlastnos-

ti. 
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