Cvičení TZZ – 3. praktikum
Téma: Prokalitelnost ocelí – čelní zkouška prokalitelnosti (Jominyho zkouška)

Úkol: Proveďte a vyhodnoťte Jominyho zkoušku prokalitelnosti na daném vzorku (ocel
14 220)
Postup:
1)
2)
3)
4)

Vzorky daného tvaru ohřejte v elektrické odporové pícce na teplotu 870°C.
Doba výdrže na teplotě 30 minut.
Vzorek vyjměte a neprodleně umístěte do držáku ochlazovací vany.
Ochlazujte vodou čelo vzorku po dobu 10 minut. Válcová část vzorku nesmí být při
ochlazování smáčena
5) Vyjměte vzorek a vybruste na dvou protilehlých místech na válcové části vzorku
plošku pro měření tvrdosti
6) Na těchto ploškách proveďte měření tvrdosti HV30 ve vzdálenostech 1,5; 3; 5; 7; 9;
11; 13; 15; 20 a 25 mm od čela vzorku. Výsledek měření ve stejné vzdálenosti na
obou ploškách zprůměrujte a zapište do tabulky.
7) Z naměřených hodnot sestrojte křivku prokalitelnosti.
8) Podle obsahu C ve zkoušené oceli zjistěte z diagramu (Obr. 2) tvrdost odpovídající
struktuře s 50% martenzitu.
9) Na zjištěné křivce prokalitelnosti vyhledejte tuto tvrdost a zjistěte z ní vzdálenost od
čela vzorku, která odpovídá tvrdosti struktury s 50% martenzitu.
10) Z diagramu (Obr. 3) zjistěte pro danou ocel a různá kalící prostředí kritický průměr DK
resp. DI.
11) Z daného chemického složení oceli vypočítejte podle uvedeného vzorce a regresních
koeficientů hodnoty tvrdostí pro různé vzdálenosti od čela vzorku a porovnejte je
s naměřenými hodnotami.
12) Vypracujte zprávu (teorie – pojmy kalitelnost, zakalitelnost, prokalitelnost, popis čelní
zkoušky prokalitelnosti; experimentální část – postup, tabulka naměřených tvrdostí,
křivka prokalitelnosti, určení DI a DK, výpočet teoretických tvrdostí; závěr – DI, DK,
porovnání naměřených tvrdostí s vypočtenými hodnotami…).

Jominyho zkouška
Popsáno v ČSN 42 0447.
Teplota ohřevu 870°C, výdrž 30 minut

Obr. 1: Vzorek pro Jominyho zkoušku

Tab. 1: Chemické složení použitého materiálu (ocel 14 220)

Obr. 2: Závislost tvrdosti kalené oceli na obsahu uhlíku při různém podílu martenzitu (A - 99,9 %, B 95 %, C -90 %, E - 50 % martenzitu)

Přepočet HRC x HV
http://www.converter.cz/tabulky/tvrdost-online.htm

Obr. 3: Diagram pro stanovení ideálního prokalitelného průměru DI a skutečného kritického průměru
DK podle hodnoty čelní zkoušky prokalitelnosti

Výpočet tvrdosti HRC z chem. složení (zdroj www.bolzano.cz ze dne 19.7.2006)

Pro další Info doporučuji google.cz – čelní zkouška prokalitelnosti.

