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ABSTRAKT 

 Tato bakalářská práce se zabývá tepelným zpracováním borové oceli, konkrétně  

27MnCrB5-2. Jedná se o posouzení stávajícího stavu a navrhnutí nového vhodného 

postupu tepelného zpracován s důrazem kladeným na dodržení požadavku nejvyšší 

možné tvrdosti s potřebnou mírou houževnatosti při přijatelné ceně.  

Teoretická část prezentuje základní pohled na danou problematiku. V praktické 

částí byly zkoumány struktury, tvrdost a chemické složení šesti vzorků.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Borová ocel, tepelné zpracování, kalení, tvrdost, struktura. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deal with heat treatment of bor steel, 27MnCrB5-2. The 

work contains assessment and further proposal of new suitable form fot heat treatment. 

With  request for the most possible hardness and preservation optimal scale of  tenacity 

and reasonable price. 

 Teoretical part describes basic information about heat treatment. In the practical 

part was  investigate sttructure, hardness and chemical composition of six samples.  

KEYWORDS  

Bor steel, heat treatment, hardening, hardness, structure.
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ÚVOD 

 Oceli jsou v současnosti stále základní konstrukční materiály, které vstupují do 

velkého množství odvětví lidské činnosti. Požadavky kladené na jejich technologické a 

mechanické vlastnosti jsou stále vyšší. Velmi zajímavým materiálem je bórová ocel, 

která se uplatnila zejména v zemědělské technice. Pro vysokou odolnost proti 

opotřebení se stala základním materiálem většiny výrobců opotřebitelných náhradních 

dílů. Dobrá prokalitelnost dosahovaná základním tepelným zpracováním z ní tvoří 

vhodnou alternativu oproti ostatním ocelím zejména poměrem cena – výkon. Bórová 

ocel se v dané oblasti používá zejména při sériové výrobě a proto musí být její tepelné 

zpracování důkladně zmapováno. 

Cílem práce je teoretické zvládnutí  problematiky tepelného zpracování bórové 

oceli včetně experimentálního ověření konkrétních výrobních postupů. Výstupem bude 

navržení optimálního postupu tepelného zpracování, který vyloučí v současné době 

běžné destrukce překalených dílů u zákazníků, nebo jejich rychlé opotřebení z důvodu 

podkalení. Budou také navrženy konkrétní kroky pro zlepšení kontroly kvality přímo ve 

výrobě. 

Pro zajištění optimalizace tepelného zpracování bylo zakaleno 6 vzorků zahřátých 

na různé teploty a pozornost byla věnována i teplotě kalicí lázně, v tomto případě vody. 

Aby se podmínky experimentu přiblížili co nejvíce realitě, bylo zakalení provedeno na 

dílech tvarem a velikostí téměř shodných s běžně vyráběnými díly. Vzorky vhodné pro 

metalografickou analýzu byly následně získány vyřezáním pomocí abrazivního vodního 

paprsku. U každého vzorku bylo zjištěno chemické složení, změřena tvrdost a byla 

provedena metalografická analýza. Po zhodnocení výsledků byl stanoven optimální 

postup tepelného zpracování.  

Teoretická část se mj. zabývá technickými slitinami železa. Zmiňuje podstatnou 

roli chemického složení a uvádí  různé druhy tepelného zpracování. Dále jsou osvětleny 

základní faktory ovlivňující výsledek tepelné zpracování.   

Předložená práce bude mít konkrétní dopad na budoucí postupy tepelného 

zpracování bórové oceli firmou Cernin s.r.o. 
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1 Cíl práce 

V důsledku  přechodu z normy ČSN EN 10083-3, která se mimo jiné vztahuje na 

bórovou ocel značky 27MnCrB5-2 na normu EN 10083-3 došlo ke zvýšení procentuální 

tolerance obsahu jednotlivých prvků ve slitinách železa. Tento fakt měl za následek mj. 

nárůst obsahu uhlíku o čtyři desetiny procenta v rámci nové tolerance prvků, což asi 

způsobovalo překalení, které bylo příčinou praskání výrobků při užívání.  

Cílem mé práce je teoretické prozkoumání dané problematiky a navržení nového 

postupu tepelného zpracování při dodržení požadavku nejvyšší možné tvrdosti 

s potřebnou mírou houževnatosti a přijatelnou cenou.  

Nově navržené postupy tepelného zpracování budou v této práci experimentálně 

ověřeny. Získané informace budou zpracovány a bude vyvozen závěr. Jedním z výstupů 

práce bude také návrh systému kontroly dílů v průběhu  výroby. Omezení destrukcí 

opotřebitelných náhradních dílů u zákazníků povede k výraznému snížení ztrát, větší 

spokojenosti uživatelů a tím i zachování, nebo zvýšení odbytu. 
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2 Teoretická část 

2.1 Technické slitiny železa 

V dnešní době nejrozšířenější a nejvýznamnější technické materiály strojírenského 

průmyslu tvoří slitiny na bází železa. Jedná s hlavních výhod těchto slitin je její 

recyklovatelnost.  Děli se na oceli a litiny. Zásadní význam při rozdělení slitin železa 

má koncentrace uhlíku. Slitiny s obsahem uhlíku menším než 2% jsou oceli, nad 2% se 

jedná o litiny. Toto rozdělení vychází z fázového diagramu.[8]  

Fázový diagram nám udává fázi a složení v dané teplotě v závislosti na 

procentuálním složení  slitiny. 

 

 

 

Oceli se dělí podle obsahu uhlíku. Nadeutektoidní oceli s obsahem uhlíku větším 

než 0,8%. Eutektoidní s obsahem uhlíku 0,8% a podeutektoidní s menším obsahem. Dle 

chemického složení můžeme oceli dále rozdělit na legované a nelegované. Za  legované 

oceli se považují ty s minimálním obsahem prvků překračujících mezní hranici 

stanovenou normou. U nelegovaných ocelích prvky mezních stavů nedosahují. [5],[8] 

Obr. 1 Diagram Fe-Fe3C [1] 
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2.2 Vliv chemického složení oceli 

Během výroby se do ocelí dostávají různé prvky. Pocházející z atmosféry, paliva, 

vyzdívky či rud. Tyto příměsi označujeme za doprovodné prvky za předpokladu, že 

nepřesáhnou určitou hranici koncentrace. Po překročení této hranice mluvíme již o 

legurách. Vlastnosti ovlivňující slitiny železa těmito prvky jsou závislé na jejich 

koncentracích. Při malých koncentracích je vliv zanedbatelný. Obecně můžeme tyto 

doprovodné prvky rozdělit do dvou základních skupin, prospěšné a škodlivé.  

Prvky ovšem do těchto dvou skupin nemůžeme striktně rozdělit. Při dnešní 

dalekosáhlé pestrosti typů slitin mohou některé prvky působit prospěšně ale u jiné 

slitiny zase škodlivě. [4] 

2.2.1 Představení oceli 27MnCrB5-2 

Název bórová ocel si vysloužila díky přítomnosti boru, který významně ovlivňuje 

prokalitelnost. Dále budou rozebrány jen prvky, které mají v této oceli zásadní význam 

a vyšší koncentraci.Vycházím z přiloženého  atestu dodavatelskou firmou Zerneri, 

Accia z Itálie.  

Uhlík 

S obsahem uhlíku 0,27% se řadí do skupiny podeutektoidních ocelí. Uhlík má na 

vlastnosti nejvýznamnější vliv.  

Mangan 

Je převážně rozpuštěn ve feritu. Příznivě působí na pevnost a tvrdost za současného 

zachování plastických vlastností. Přítomnost manganu rozšiřuje oblast austenitu a 

zpomaluje překrystalizaci. Funguje jako dezoxidační a odsiřovací přísada. 

Chrom 

Převážně se využívá v oceli pro zvýšení prokalitelnosti. Zvýšení prokalitelnosti je 

způsobeno rozpouštěním karbidů chromu během austenitizace. Chrom zvyšuje teplotu 

A1 a způsobuje odolnost proti popouštění. Během ochlazování z vyšších teplot vzniká 

riziko popouštěcí křehkosti. 

Bor 

Atomy boru se přednostně vylučují na hranících zrn, kde zpomalují difuzi uhlíku. 

Prodlužují začátek austenitizace a tím přispívají k prokalitelnosti. Jeho přítomnost 

v oceli i při velice malé koncentraci je zásadní. [4],[5],[8] 
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2.3 Tepelné zpracování 

Tepelné zpracování je řízený proces strukturních a fázových přeměn v tuhém stavu. 

Cílem je získat požadované mechanické, nebo technologické vlastnosti. Tepelné 

zpracování obecně dělíme do čtyř skupin 

2.3.1 Žíhání 

Žíhání se provádí za účelem vytvoření struktury tvořené rovnovážnými fázemi. 

Cílem je vytvoření homogenní a jemnozrnné struktury, která disponuje dobrou 

tvárností, houževnatostí a obrobitelností. Žíháním lze odstranit také chemickou 

heterogenitu a snížit vnitřní pnutí. Průběh žíhání spočívá v rovnoměrném ohřevu 

součásti na teplotu žíhání, výdrží na této teplotě a pozvolným ochlazováním, zpravidla 

ne rychlejším než na vzduchu. Postupy žíháním se dělí dle výšky použitých teplot na 

žíhání s překrystalizací a bez překrystalizace. 

Žíhání bez překrystalizace 

Teplota se pohybuje pod teplotou A1. Obrázek č… schematicky znázorňuje oblasti 

žíhání v Fe-Fe3C diagramu.(a - ke snížení pnutí, b – rekrystalizační, c – na měkko, d – 

homogenizační, e – normalizační) [5],[] 

 

Obr. 2 Oblasti žíhacích teplot v Fe-Fe3C diagramu [4] 

  

Žíhání s překrystalizací 

Žíhací teplota s překrystalizací se většinou pohybuje u podeutektoidních ocelích  nad 

A3, u nadeutektoidních ocelích nad Acm , nebo v rozmezí A1 až Acm. Dochází k téměř 

úplné přeměně výchozí feriticko-cementické struktury na austenit. [5],[8] 
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2.3.2 Kalení  

Kalení je tepelná operace jejímž cílem je dosáhnout nerovnovážného stavu oceli. 

Smysl kalení spočívá v získání výsledné tvrdší struktury a zvýšení odolnosti proti 

opotřebení.  

Proces kalení spočívá v přeměně výchozí perliticko-feritické struktury na strukturu 

martenzitickou, případně bainitickou.  

Kalení se skládá ze tří operací: 

1) Ohřev oceli na kalící teplotu – u běžných obloukových pecí lze z praxe říci, že 

ocel je zahřátá na správnou kalící teplotu pokud má stejnou barvu jako šamotová 

vyzdívka pece. 

2) Výdrž na kalící teplotě – doba dlouhá přibližně 20 až 45 minut. Dochází 

k austenitizaci oceli. Z původní perliticko-feritické struktury se jako první začíná 

přeměňovat perlit na austenit a poté i ferit. Jemná austenitická struktura oceli po 

výdrži na kalicí teplotě je základním předpokladem správného zakalení.   

3) Ochlazení nadkritickou rychlostí – dochází  k bezdifuzní přeměně austenitu na 

martenzit. Nadkritickou rychlostí rozumíme rychlost, při které se výsledná 

struktura skládá z co největšího množství martenzitu. Přítomnost martenzitu má 

za následek dosažení požadované tvrdosti. [4],[5],[6],[7]  

 

Obr. 3 Základní schéma kalení [6] 

 Kalitelnost definujeme podle dvou základních pojmů, prokalitelnost a 

zakalitelnost. 

Prokalitelnost je schopnost oceli dosáhnout rovnoměrné martenzitické struktury.  

Zvýšením prokalitelnosti se rozumí schopnost dosažení martenzitické struktury v co 

největším objemu oceli. Prokalitelnost se zjišťuje Jominyho zkouškou.[1],[7] 

Zakalitelnost se hodnotí tvrdostí dosažené na povrchu. Významný vliv na tvrdost 

má uhlík rozpuštěný v austenitu. Literatury uvádějí minimální obsah uhlíku 0,2%. Oceli 

pod touto hranicí se považují za nekalitelné. [5].[7] 
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2.3.2.1 Kalicí teplota 

Správná kalicí teplota má zajistit dosažení struktury homogenního austenitu a 

zároveň zachováním jemného austenitického zrna. Pro podeutektoidní oceli se kalicí 

teplota udává 30 až 50 °C nad Ac3. 

 

 

Obr. 4 Kalicí teploty v Fe3C diagramu [6] 

Velké snížení kalicí teploty může mít za následek vysoký výskyt feritu v konečné 

martenzitické struktuře. Tento důsledek vede k rapidnímu snížení tvrdosti. 

Krátká doba výdrže na kalicí teplotě se projeví nedostatečnou homogenizací 

austenitu. Toto rovněž zapříčiní snížení tvrdosti.  

Překročení kalicí teploty, případně dlouhá doba výdrže na kalicí teplotě. Tato 

nežádoucí kombinace se projeví nadměrným růstem austenitického zrna. Po ochlazení 

se ve struktuře vyskytují hrubé martenzitické jehlice. Přítomnost hrubého martenzitu 

vede ke zvýšení tvrdost a křehkosti. Výsledné vnitřní pnutí muže dosahovat až takových 

hodnot, že už při ochlazování se může kalený díl rozpadnout na několik částí. Dále se 

ve struktuře objevuje příliš velké množství zbytkového austenitu, vedoucí ke snížení 

tvrdosti.  [4],[5] 

 

2.3.2.2 Kalicí prostředí 

Význačným faktorem ovlivňujícím proces kalení je kalicí prostředí. Optimální 

kalicí prostředí je takové, které umožňuje ochlazování požadovaného objemu součásti 

nadkritickou rychlostí. Při překročení kritické rychlosti ochlazování vznikne vlivem 

velkého teplotního rozdílu mezi povrchem a jádrem vnitřní pnutí. Naopak příliš pomalá 

rychlost ochlazovaní vede k nežádoucí stabilizaci zbytkového austenitu. 

Účinnost ochlazování se odvíjí především od tepelné vodivosti, viskozitě a závisí 

také na měrném a výparném teple kalícího prostředí. Přehled ochlazovacích prostředí 

v závislosti teploty na čase je na obr č.5. 
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Obr. 5 Ochlazovací křivky v odlišných prostředích [4] 

Je patrné, že nejúčinnější ochlazování docílíme vodou. Voda z uvedených prostředí 

má nejintenzivnější odvod tepla. Na práci je nenáročná a nevyžaduje žádné speciální 

podmínky, oproti oleji má velkou výhodu a to nehořlavost. Je vhodná pro kalení 

uhlíkových ocelí s nižším obsahem uhlíku. S rostoucí teplotou lázně výrazně klesá 

ochlazovací intenzita. V opačném případě lze zvýšit účinnost ochlazování pohybem 

v lázní, či přísadami: ,,solemi Na Cl,NaNO3, louhem, kyselinou siřičitou‘‘(převzato z 

[4], s 92). Vyšší teplota lázně způsobí menší odvod tepla. Nevýhodu je, že voda má 

omezenou kapacitu v rámci odvodu tepla z hlediska velikosti objemu kalených částí. 

Pokud bude současně kaleno v malé lázně příliš mnoho dílů, výsledná povrchová 

struktura nebude zakalená. V praxi se kalí pod vodní sprchou za účelem zvýšení 

ochlazovací účinnosti. Proud vody zamezí, aby vznikající pára obalila povrch tělesa. 

Vlivem menší tepelné vodivosti páry, by odvod tepla nebyl dostatečný a takto špatně 

zakalený výrobek by dosahoval až o 10 HRC menší tvrdosti povrchové vrstvy. Omezení 

vlivu páry lze improvizovaně dosáhnout i vrtulkou na dně lázně. Dále se je možné 

použít jako kalicí médium i páru, zejména při indukčním kalení. [4] 

Pro legované oceli se doporučuje olejové kalící prostředí. Olej má oproti vodě 

několikanásobně menší odvod tepla. Nižší kritická rychlost ochlazování vede k 

výraznému snížení vnitřního pnutí. Podstatná nevýhoda kalení do oleje je jeho 

hořlavost. Nebezpečí vznícení je v tomto procesu trvalým rizikem. Dále je třeba také 

brát v úvahu výpary vznikající při kalení a řešit vhodný způsob odsávání. Obecně je 

práce s olejem  problematická  zvláště v menším provozu.  

Nejmírnější kalicí prostředí je vzduch. Velice pomalý a pozvolný odvod tepla je 

vhodný pro vysokolegované a samokalitelné oceli. Zvýšit intenzitu ochlazování v lze v 

tomto případě docílit zvýšeným prouděním vzduchu.[4],[5] 
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2.3.2.1   Způsoby kalení 

Při volbě vhodného způsobu kalení záleží především na požadavcích kladených 

na materiál v praxi. Důležitá je také velikost, tvar a druh oceli kaleného dílu. Kalení se 

dělí na martenzitické a bainitické podle typu výsledné struktury. Bainitická struktura je 

o něco málo měkčí než martenzitická, ale disponuje vyšší houževnatostí. Martenzitická 

struktura je tvrdá a křehká.  

Kalení základní 

Jedná se o nejjednodušší a nejčastější způsob kalení. Po ohřevu a výdrži na kalící 

teplotě následuje plynulé ochlazení až na teplotu okolí. Čím je ochlazení tělesa 

intenzivnější, tím větší bude teplotní  rozdíl mezi povrchem a jádrem tělesa. Při kalení 

do vody vzniká větší riziko vzniku trhlin a deformací.[5],[8] 

Kalení lomené  

Kalení lomené, neboli přerušované spočívá v ochlazení ve vodě do doby kdy, kdy 

se teplota kalené součásti  zastaví těsně nad Ms,tj. asi 200 - 400°C. Kalené těleso se pak 

přenese do prostřední s menším chladícím účinkem, např. do oleje, nebo se nechá na 

volném  vzduchu. Díky tomu dojde ke snížení tepelných a strukturálních pnutí. Tento 

způsob ale není vhodný pro velkosériovou výrobu. [5],[8] 

Kalení termální 

Nejčastější ze způsobů kalení do teplých lázní. Smyslem termálního kalení je 

snížení rozdílu teplot mezi povrchem a jádrem na co nejmenší možnou míru. Kalené 

těleso se ochladí na teplotu jež je o 20°C vyšší než Ms. Těleso se ponechá v lázni tak 

dlouho, než nastane úplné vyrovnání teplot mezi povrchem a jádrem. Po vyrovnání 

teplot se těleso dochladí na volném vzduchu.  Protože tepelné a strukturální pnutí je 

v kaleném tělese mnohem menší, dochází k vysokému snížení rizika praskání. Tento 

způsob kalení je vhodný pro středně až vysoce legované oceli [5],[8] 

Obr. 6 Schéma strukturních změn v závislosti na teplotě [4] 
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Kalení izotermické 

Cílem izotermického kalení je docílení požadovaných mechanických vlastností, 

bez následného popouštění. Po ohřevu následuje ochlazení v lázni ohřáté na teplotu, při 

níž vzniká bainit. Těleso se zde ponechá do doby, než se ukončí izotermický rozpad 

austenitu. Výsledná struktura tak bude mít menší vnitřní pnutí. [5],[8] 

Kalení se zmrazováním  

Zmrazování se považuje za jeden z nejnákladnějších způsobů tep. zpracování. 

Užívá se pro výrobky s mimořádnými nároky na kvalitu, jako jsou např. valivá ložiska. 

Požadavkem je, aby výsledná struktura obsahovala co nejmenší množství zbytkového 

austenitu. Typické je pro oceli, které mají teplotu Mf nižší, než je teplota okolí. Po 

ohřevu na kalicí teplotu, výdrži a ochlazení se těleso ihned přenese do zmrazovací 

lázně. U vysoce legovaných ocelí se ke zmrazení používá tekutý dusík. Výsledkem je 

zvýšení tvrdosti a zlepšení rozměrové stability. 

[5],[8] 
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2.3.2.1  Povrchové kalení 

Podstatou povrchového kalení je vytvoření tvrdé povrchové vrstvy při současném 

zachování dostatečně houževnatého jádra. Takováto struktura je  vhodná pro   

dynamicky namáhané díly, jejichž povrch musí odolávat opotřebení.  

Povrchové kalení spočívá v rychlém ohřevu povrchu kaleného tělesa a následném 

rychlém ochlazení. Díky rychlému ohřevu teplo odváděné směrem do jádra tělesa 

rychle ztrácí na intenzitě. Kalicí teplota dosahuje pouze do určité hloubky pod povrch 

tělesa. Čím bude ohřev pomalejší, tím větší bude tloušťka zakalené vrstvy.  

Vzhledem k vyšším rychlostem ohřevu a krátké době výdrže na teplotě musí být 

kalicí teplota podstatně vyšší. Při nedodržení dostatečné výšky kalící teploty nedojde 

k dostatečné homogenizaci austenitu, což se projeví  snížením výsledné tvrdosti. 

Překročení kalicí teploty má za následek zhrubnutí zrna a výskyt zbytkového austenitu, 

což vede k poklesu tvrdosti povrchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstatný faktor 

ovlivňující povrchové 

kalení je výchozí struktura.  

Pro povrchové kalení jsou vhodné 

oceli s dobrou prokalitelností 

a vyšším obsahem uhlíku nad 0,3%. 

Požadováno je co nejjemnější a rovnoměrné rozložení karbidů ve struktuře. Následkem 

toho se austenit lépe rozpouští a homogenizuje. Jako nejvhodnější struktura se uvádí 

sorbit.  Docílení této struktury je ale příliš nákladné, proto se častěji provádí alespoň 

normalizační žíhání. [5],[7] 

Povrchové kalení plamenem. Nejčastěji se používá kyslíkoacetylénový hořák. 

Teplo předané součásti se rychle odvádí do jádra, proto musí neprodleně po 

austenitizaci  následovat ochlazení. To se děje nejčastěji vodní sprchou, která je 

většinou součástí hořáku. Tímto dochází k minimalizaci nežádoucí časové prodlevy. [5] 

Indukční povrchové kalení. Povrchová vrstva se zahřívá elektromagnetickou 

indukcí. Kolem kaleného tělesa jsou vedeny závity indukční cívky. Průchodem proudu 

cívkou se na povrchu kaleného tělesa indukují střídavá magnetická pole a vznikají 

vířivé proudy s největší hustotou na povrchu tělesa. Vrstva s nejvyšší proudovou 

hustotou se zahřívá tzv. joulovým teplem. Indukčním povrchovým kalením se dosahuje 

větší tloušťky zakalené vrstvy než u kalení plamenem.  [5] 

Obr. 7 Vliv rychlosti ohřevu na kalicí teplotě při 

povrchovém kalení [5] 
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2.3.3  Popouštění 

Ocel je po kalení křehká a mívá tendenci k praskání. Při příliš rychlém ochlazování 

z kalící teploty může dojít ke vzniku povrchových trhlin ještě v lázní, nebo i po vyjmutí 

z lázně až druhý den po zakalení. Pro snížení úrovně vnitřního pnutí a zlepšení 

houževnatosti se doporučuje po kalení popouštět. 

Cílem popouštění je snížení vnitřního pnutí vedoucí k zvýšení plastických 

vlastností dílů. Zakalená ocel se  rovnoměrným ohřevem dostane na popouštěcí teplotu. 

Poté se setrvá na této teplotě na vhodnou dobu od 30 min. až do 10 hodin. Následuje 

pozvolné ochlazení na teplotu okolí. Celá operace musí být provedena pomalu, aby 

nevznikala další tepelná pnutí. Zásadní vliv na popouštění má popouštěcí teplota. [8] 

U ocelí s větším obsahem slitinových prvků dochází k rozpadu austenitu až při  

vyšších teplotách. Vlivem karbidotvorných prvků jako W, Cr, Mo nastává difuze od  

400°C. Karbidy rozptýlené ve struktuře zvyšují tvrdost základní feritické složky, 

vedoucí ke zvýšení tvrdosti celku.  [5] 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Pokles tvrdosti v závisloti na teplotě s 

rozdělením barev povrchu [10] 
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2.3.4 Zušlechťování  

Je kombinací TZ, které se skládá z martenzitického kalení a vysokoteplotního 

popuštění. Výsledkem je příznivá struktura s dobrou kombinací mechanických 

vlastností, nazývaná sorbit. Sorbitická struktura se požaduje u většiny důležitých 

strojních součástí. 

 Díly s požadavkem na vysokou mez pružnosti se popouštějí  v oblasti 350 – 450°C 

na tzv. pérovou tvrdost. [8] 

Při požadavcích na vysokou houževnatost jsou popouštěcí teploty vyšší  a pohybují 

se kolem 550-650°C [8] 

  

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 9 Ideální sorbitická struktura (kaleno 880°C / 

popouštěno na teplotě 400°C) [9] 
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3 Experimentální část 

3.1 Představení firmy Cernin s.r.o. 

Cernin s.r.o. je soukromá česká firma se sídlem v Budišově nad Budišovkou. Vyvíjí 

a vyrábí míchací krmné systémy pro malé i velké chovatele skotu, mobilní 

kompostárny, pojízdné provozní nádrže pro motorovou naftu a vstupní technologie pro 

bioplynové elektrárny. Nedílnou součástí je také výroba opotřebitelných náhradních 

dílů pro zemědělskou techniku. 

3.1.1 Historie 

Výroba prvních opotřebitelných náhradních dílů pro zemědělské stroje započala v 

roce 1994. Jde o díly z bórové oceli, které jsou při práci v kontaktu s půdou, jako např. 

břity, radličky, dláta apod. 

Během roku 1998 se na základě licenční smlouvy rozšířila výroba o vertikální 

krmné míchací vozy pro krmení skotu, které se v té době začaly prosazovat na trhu. 

Postupně se výroba rozšířila o mobilní kompostárny, které mají základ ve 

zmíněných vozech a mobilní nádrže na naftu, které nepotřebují po uvedení do provozu 

žádné schvalovací procedury. 

 

3.1.2 Současnost 

V dnešní době je firma Cernin jedním z největších výrobců krmných vozů v České 

Republice. Během svého působení vyrobila již více než pět set různých technických 

zařízení spokojeným zákazníkům. Měsíčně opouští firmu kolem pěti nových strojů této 

značky. Výroba opotřebitelných náhradních dílů s rostoucími požadavky na kvalitu 

výrobků vyžaduje vylepšení tvrdokovovými nástřiky, návary elektrodou a posledním 

trendem se stávají díly osazené destičkami ze slinutých karbidů. Tyto destičky zaručí až 

několika násobné zvýšení životnosti. V současné době zaměstnává společnost kolem  

šedesáti spolupracovníků.  

Po velice úspěšném roce 2015 otevřela firma břidlicový lom. Obnovením těžby 

břidlice navázala na tradice spjaté s naším krajem. Pořízením nových moderních 

technologií se umožnilo následné zpracování tohoto přírodního materiálu až do finální 

podoby širokého množství produktů vhodných pro exteriér nebo interiér.  
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3.1.3 Pohled do výroby 

 

Obr. 10 Pohled do výrobní haly 
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V následující částí budou uvedeny postupy TZ vzorků z materiálů uvedených 

v bodě 4.1.  Bude ověřeno jejich chemické složení. Bude pozorována výsledná struktura 

povrchové vrstvy vzorků po zakalení a provedena zkouška tvrdosti dle Rockwella. 

3.2 Experimentální materiál 

Jako experimentální materiál byla zvolena ocel 27MnCrB5-2 (dále již jen ocel 27) 

a pro porovnání ocel 30MnB5(ocel 30). V obou případech se jedná o oceli s význačným 

obsahem boru, tzv. bórové oceli. Bližší informace týkající se vlastností a chemického 

složení jsou uvedeny v teoretické části v bodech 2.2.  Obě oceli se dle atestu výrobce 

jeví jako velice podobné s rozdílem  jedné třídy.  

Výchozí polotovary pro prvotní TZ byly vytvořeny z pásnic. Zvoleny byly velké 

rozměry 345x145x12 pro ocel 27. A 365x135x10 pro ocel 30. Takto velké rozměry byly 

zvoleny po prvním neúspěšném pokusu o vytvoření vzorků. Tehdy byly zvoleny vzorky 

rozměrů 40x40x12. Vzorky s takovými rozměry ale neměly vnitřní kapacitu 

k natemperováním dostatečného množství tepla a již při uchycení do kleští jejich teplota 

klesla o více než 100°C. Časová prodleva mezi přenesením z pece pod sprchu do kalicí 

lázně zapříčinila taktéž velký pokles teploty. Protože výsledná tvrdost neodpovídala 

požadavkům, tento neúspěšný experiment v práci již dále neuvádím. 

3.3 Postup tepelného zpracování 

Vzorky pásnic nařezaných na pile byly označeny zářezy pro jejich odlišení. První 

kalící teplota byla  v peci nastavena na 730°C. Po ustálení teploty byly do pece vloženy 

po jednom vzorku z oceli 27 a 30. 

Teplota na teploměru umístěném 

v horním rohu pece klesla o 15°C. 

Způsobilo to vložení studených 

dílů do vytemperované pece.  

Následně byly díly ponechány 

na výdrži po dobu 22 minut. Byla 

změřena teplota kalící lázně a 

těsně před kalením i teplota dílů 

v peci pyrometrem. Další TZ bylo 

provedeno obdobně.  

 

 

 

 

 

Obr. 11 Ukázka měření pyrometrem s emisním faktorem 

ε=0,95(ilustrační foto) 
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Při měření teploty byl použit pyrometr firmy Voltcraft,  IR 900-30S se zvoleným 

emisním faktorem udaným  výrobcem pro tmavá tělesa a současně vodu ε=0,95. 

Emisivita je koeficient ovlivňující teplotu vyzářenou tělesem, lišící se povrch od 

povrchu.  

Problém s měřením teploty nastal vlivem rozdílných teplot v peci. V horní části 

pece se teplota pohybovala až o 60°C více než ve spodní. Teplota u vrat pece byla již o 

100°C menší než teplota, kterou ukazoval teploměr v peci. Po vyndání z pece díl rychle 

zchladnul o více než 100°C. Jednalo se ovšem pouze o  ochlazení povrchové vrstvy, 

pod povrchem si díl podržel dál kalící teplotu. S přihlédnutím na tyto faktory je udávaná 

teplota odečtená pyrometrem z dílů těsně před vytažením z pece.  

 Z pece se vzorky co nejrychleji vložily do kalícího přípravku. Pod dávkou vody 

ze sprchy se přípravek se vzorkem současně ponoří do kalící lázně a po 4 sekundách 

opět vynoří aby došlo k úniku nežádoucí páry. Vhodné popouštění oceli se z důvodu 

přiblížení podmínkám reálné výroby (výše nákladů) vynechává. Takto tepelně 

zpracované vzorky se následně otryskaly ocelovými broky k odstranění okují a 

případných nečistot. Vliv tryskání na tvrdost povrchu je zanedbatelný.  

  

 

Obr. 12 Kalící přípravek s vodní sprchou 
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Obr. 13 Oblouková pec 

 Úvaha nad změnou faktorů ovlivňujících TZ 

 Změna teploty kalicí lázně je problematická, protože vkládáním ohřátých dílů 

dochází ke výkyvům její teploty. Délka výdrže okolo 20 minut je pro malé množství 

vzorků v peci optimální. V rámci uvážení možností změn faktorů ovlivňujících kalení 

byla měněna pouze kalící teplota v peci. Naměřené hodnoty uvádím v následující 

tabulce. 

 

Vzorek číslo   27A 30A 27B 30B 27C 30C 

Ocel   27MnCrB5-2 30MnB5 27MnCrB5-2 30MnB5 27MnCrB5-2 30MnB5 

Kalící teplota               

Pec[°C]   730 730 790 790 840 840 

Pyrometr[°C]   740 740 804 804 850 850 

Teplota lázně[°C]   37,5 38 32,7 33,2 40 41 

Výdrž na 
teplotě[min]   22 23 18 19 20 

 
21 

Tabulka 1 Naměřených hodnot při TZ 
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3.4 Kontrola chemického složení 

spektometrem 

Měření chemického složení vzorku bylo provedeno ručním spektrometrem značky 

Delta, s označením ED-XRF, USA.  

Způsob měření spočívá ve vyslání rentgenového paprsku na zkoumaný materiál. 

Část záření materiálem projde a následně disipuje, zbylé záření se odrazí v určité formě 

signálu. Tento signál se vrátí zpět do přístrojového detektoru, který zaznamená energii 

fotonu. Každý prvek má specifickou formu vyzáření. Tuto informaci přístroj zpracuje a 

vygeneruje přibližné složení. Přístroj uvádí chemickou značku prvku, jeho dané 

procentuální zastoupení ve vzorku s uvedenou tolerancí a porovnání s danou 

materiálovou normou. Na základě těchto informací přístroj sdělí označení oceli dle staré 

ČSN normy. Měření trvá přibližně dvě sekundy. Přístroj není schopen změřit obsah 

uhlíku ani bóru.  

Naměřené hodnoty chemického složení jsou uvedeny v tab. č. 2 a 3. Hodnoty jsou 

porovnány s atestem přiloženým výrobcem oceli firmy Zerneri Acciai, Itálie.  

 

 

 

  

Tabulka 2 Hodnot chemického složení oceli 27(AT-atest výrobce,SP-spektrometr) 

 C Si S P Cr Ni Cu Mo Al Sn V Ti Mn B 

AT 0,275 0,2500 0,014 0,02 0,23 0,06 0,14 0,02 0,024   0,0520 1,24 0,0028 

SP - 0,48 0,044 0,035 0,21        1,19 - 

Tabulka 3 Hodnot chemického složení oceli 30 

 C Si S P Cr Ni Cu Mo Al Sn V Ti Mn B 

AT 0,28 0,2194 0,003 0,0099 0,3662  0,2434  0,026   0,0423 1,2588 0,002 

SP - 0,57 0,044 0,0029 0,37 0,4 0,49      1,09 - 
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Z výsledků naměřených spektrometrem při porovnání s atestem výrobce vzniká 

důvodné podezdření, že se jedná o jiné oceli, než za jaké je výrobce uvádí. Koncentrace 

označenné červenou barvou v tabulce č.2 a 3. jsou zvýrazněny nesrovnalosti. 

Spektrometr přirovnal k oceli 27 ekvivalent v podobě oceli 15217 a k oceli 30 ocel 

11523. Z čehož vyplývá, že mezi uvedenými dvěma ocelemi je diametrální rozdíl. 

 

  

Obr. 14  Kontrola chemického složení spektrometrem 
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3.5     Zkouška tvrdosti dle Rockwella 

Rockwellova zkouška používá k měření diamantový kuželový indentor 

s vrcholovým úhlem 120°. Odečet tvrdosti se určí z hloubky vtisku po předchozím 

uvolnění indentoru. Čím hlouběji se indentor zaboří, tím menší tvrdostí materiál 

disponuje.  

Samotné měření tvrdosti bylo komplikované díky kalicímu přípravku, který vzorek 

ohýbal do vrtule. Bohužel vlivem časového vytížení výroby nebylo možné tento 

přípravek zaměnit za rovný. 

V případě, že boční opěry okolo indentoru zcela nedosedly na měřený materiál,tak 

změřená tvrdost neodpovídala realitě. Vzorky bylo možné měřit pouze na krajích, které 

byly rovné. Musel být kladen i zřetel na vyskytující se materiálové nehomogenity, které 

mohly způsobit také chybu měření. Tvrdost u každého vzorku byla změřena šestkrát. 

Průměrné naměřené hodnoty jsou uvedeny  v tabulce č. 4. 

Vzorek č. 27A 30A 27B 30B 27C 30C 

Kaleno[°C] 740 740 790 790 840 840 

Tvrdost 

HRC 

39 32,3 41 39 51,3 49,2 

Tabulka 4 Změřených tvrdostí a kalících teplot 

 

Tvrdost vzorků roste úměrně s kalící teplotou. Z výsledků plyne, že mezi ocelemi 

je podstatný rozdíl, u oceli 27 se 

vždy docílilo vyšší tvrdosti. 

Největší rozdíl tvrdostí se vyskytl 

při kalení z teploty 740°C. Tato 

skutečnost bude vysvětlena v kap. 

metalografická analýza. Mohlo 

by se jednat i o chybu měření. 

V praxi se ukázalo, že pokud 

díl přesáhne tvrdost 52 HRC tak 

bez popuštění v provozu praskne.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Diamantový indentor Rockwellova tvrdoměru 
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3.6 Metalografická analýza 

Kličové informace ohledně kvality zakalené vrstvy poskytuje metalografická 

analýza. Z původního velkého vzorku byly pomocí vodního paprsku zhotoveny menší 

vzorky o rozměrech 21 x 10 x 10/12. Zkoumaná strana vzorků byla zvolena kolmo 

k vláknům pásnice.  

Vzorky byly zataveny do speciální směsi a postupně vybroušeny na brusce 

s počáteční drsností kotouče 80 až 4000. Poté následavalo leštění s přídavkem leštící 

pasti o drsnosti D 3 a D 0,7. Takto upravené   vzorky byly naleptány 2% roztokem 

nitalu. Už při leptání byly rozdíly mezi zkoumanými ocelemi patrné. Na ocel 27 

leptadlo působilo až po vícenásobném naleptání. Ukázky zkoumaných struktur jsou 

uvedeny na obrázcích níže. Fotografie jsou rozděleny podle kalicí teploty a v  

rozdílných zvětšeních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 16 Ocel 27A  (kaleno 730°C/200x) 

Obr. 17 Ocel 27A  (kaleno 730°C/1000x) 
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Obr. 18 Ocel 30A  (kaleno 730°C/200x) 

Obr. 19 Ocel 30A  (kaleno 730°C/1000x) 

Obr. 20 Ocel 27B  (kaleno 790°C/200x) 
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Obr. 21 Ocel 27B  (kaleno 790°C/1000x) 

Obr. 22 Ocel 30B  (kaleno 790°C/200x) 

Obr. 23 Ocel 30B  (kaleno 790°C/1000x) 
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Obr. 24 Ocel 27C  (kaleno 840°C/200x) 

Obr. 25 Ocel 27C  (kaleno 840°C/1000x) 

Obr. 26 Ocel 30C  (kaleno 840°C/200x) 
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Struktura byla zkoumana na povrchu a směrem do jádra se nijak nelišila.  

Kaleno na teplotu 740°C. Vlivem nízké kalicí teploty nedošlo k dostatečné 

austenitizaci. Ve struktuře se vyskytuje velké množství bainitu a zbytkového austenitu. 

Výskyt martenzitu ve struktuře nebyl patrný. U vzorku oceli 27A se vyskytuje více 

zbytkového austenitu, což zapříčinilo rozdíl v tvrdosti oproti oceli 30A. U obou ocelí se 

jedná o nevhodně zakalenou strukturu.  

Kaleno na teplotu 790°C. Patrný výskyt jehlicových útvarů martenzitu u obou 

ocelí a menší obsah zbytkového austenitu a bainitu. Kvůli malému množství martenzitu 

se opět jedná u obou ocelí o špatně zakalenou strukturu. 

Kaleno na teplotu 840°C. Ve strukturách se vyskytují výrazné martenzitické 

jehlice. Martenzit u obou ocelí tvoří většinový podíl struktury. Rozdíly mezi vzorky 

oceli 27C a oceli 30C jsou nepatrné. Jedná se o dobře zakalené struktury.  

 

Obr. 27 Ocel 30A  (kaleno 840°C/1000x) 
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4 Závěr 

Po zvážení všech faktorů ovlivňujících tepelné zpracování a možnosti jejich změny 

byla měněna pouze výška kalící teploty. Měření bylo provedeno na oceli 27MnCrB5-2 a 

pro porovnání také na oceli 30MnB5. 

První kalící teplota byla zvolena 740°C. Metalografická analýza ve struktuře 

vyloučila přítomnost martenzitu. Ve struktuře bylo velké množství perlitu a zbytkového 

austenitu. Tomu nasvědčovala i nízká naměřená tvrdost okolo 35 HRC. Při této kalící 

teplotě se jednalo o špatně zakalené vzorky.  

Při kalící teplotě 790°C se tvrdost povrchu  pohybovala  již okolo 40 HRC.  Ve 

struktuře byl patrný výskyt martenzitu, ale i stále velký podíl bainitu a zbytkového 

austenitu. Opět se jednalo o špatné zakalení. 

Nejvyšší kalící teplota 840°C. Martenzit ve struktuře převládal. Tvrdost 50 HRC 

tomu také odpovídala. Takováto struktura se považuje za dobře zakalenou. Tato kalící 

teplota je tedy vhodná pro ocel 27MnCrB5-2, u oceli 30MnB5 je lepší volit ještě vyšší 

teplotu. Z praxe je známo, že pokud tvrdost nepřesáhne 52 HRC není potřeba v rámci 

úspor díly popouštět. Pro přesné určení výsledné struktury je vhodné změřit také 

mikrotvrdost.  

Bylo také zjištěno, že poměrně významnou roli má i teplota kalící lázně (vody). 

Aby nedocházelo k nežádoucímu překalení, neměla by teplota kalící lázně klesnout pod 

40°C. 

Návrh na nový postup tepelného zpracování zahrnuje také použití indukčního 

ohřevu. Kromě velmi rychlého zahřátí na požadovanou teplotu s nízkými náklady se dá 

předpokládat kombinace tvrdého povrchu a houževnatého jádra, což je pro tyto typy 

dílů určitě vhodné. 

Původní predikce, která se vztahovala k příčině praskání výrobků z důvodu 

rozšíření tolerance obsahu jednotlivých prvků nebyla zcela potvrzena. Během měření  

spektrometrem vyšlo najevo, že chemické složení zkoumané oceli zcela neodpovídá 

atestu udávaným výrobcem. Vzniklo tedy podezření, že výrobce dodal jinou ocel, než 

za jakou ji deklaroval. 

Pro snížení zmetkovitosti z důvodu nesprávného kalení doporučuji zavést 

operativní kontrolu tvrdosti tzv. odrazovým Leebovým tvrdoměrem přímo ve 

výrobě. Jedná se o velmi rychlé a jednoduché ověření tvrdosti dílů, které může provádět 

osoba provádějící kalení. Důležité je změřit zejména první kusy po zahájení kalení a 

následně provádět pravidelné orientační kontroly v závislosti na počtu vyráběných kusů. 

Tento způsob kontroly nevylučuje následné namátkové měření tvrdosti dílů např. 

klasickým tvrdoměrem typu Rockwell. 
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6 Seznam symbolů, veličin, zkratek 

TZ Tepelné zpracování 

Ms Martenzit start 

Mf  Martenzit finiš 

Ps  Začátek perlitické přeměny 

Bs  Začátek bainitické přeměny 

Ac1 Alotropická teplota přeměny 

Ac3 Alotropická teplota přeměny 

Acm Alotropická teplota přeměny 

HRC Tvrdost podle metody Rockwell  

27A Ocel 27MnCrB5-2 kalena na 730°C 

30A Ocel 30MnB5 kalena na 730°C 

27B Ocel 27MnCrB5-2 kalena na 790°C 

30B Ocel 30MnB5 kalena na 790°C 

27C Ocel 27MnCrB5-2 kalena na 840°C 

30C Ocel 30MnB5 kalena na 840°C 

AT Atest chemického složení udávaný výrobcem 

SP Hodnoty chemického složení určené spektrometrem 
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