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Rekrystalizační žíhání

• Slouží k odstranění deformovaných zrn a zpevnění způsobeného

tvářením za studena (tažení drátů, válcování plechů, tažení tyčí, drátů,

lisovací techniky) za současného vzniku nových zrn bez znaků předchozí

deformace a k obnovení schopnosti plastické deformace.

• Při rekrystalizačním žíhání nedochází ke změně krystalické mřížky, tzn.

žíhací teplota se pohybuje od 550°C do 700°C, tj. pod 727°C. Teplota se

volí v závislosti na stupni předchozí deformace a na původní a

požadované velikosti zrna (čím vetší je předchozí deformace, tím je nižší

rekrystalizační teplota). Rekrystalizace = obnova krystalů!!!



Rekrystalizační žíhání u tažení hlubokých nádob

• Hluboké nádoby 

vytahujeme na více tahů.

• Zrna se deformují, 

materiál ztrácí tvárnost, 

tažnost.

• Zařazujeme  proto 

mezioperační 

rekrystalizační žíhání.

• Materiál je pak schopen 

další deformace bez 

porušení.



Žíhání ke snížení pnutí 

• Používáme k snížení vnitřních pnutí, která vznikají ve

výrobcích např. po svařování, po obrábění, po tváření za tepla

= kování.

• Po nerovnoměrném rychlém ochlazování na vzduchu apod.

• Po ohřevu na teplotu 500°C až 650°C a výdrži na této teplotě

(1 – 10 hodin) podle velikosti a tvaru součásti následuje

pomalé ochlazování v peci do teplot 250°C až 300°C a pak

dochlazení na vzduchu.



Žíhání na měkko

• Někdy nazývané „ ke zlepšení obrobitelnosti“

• Používáme zejména u nástrojových ocelí TO 19 a u některých

konstrukčních legovaných ocelí TO13 – 17.

• Teplota se pohybuje okolo 700°C a ochlazuje se zpravidla

rychlostí 50°C/h. Poté se ochlazuje na vzduchu.



Žíhání normalizační                   

• Teplota ohřevu je o 30°C až 50°C vyšší než A
C3

a A
Cm

.

• Dostatečně dlouhá výdrž na této teplotě, aby se dosáhl

homogenní austenit, tj. celý objem se přemění na

stejný austenit.

• Následuje ochlazování na vzduchu.

• Výsledkem je poměrně jemnozrnná struktura s vyšší

pevností.



Žíhání velkých odlitků                  



Žíhání litin

Žíhání na snížení vnitřního pnutí

• Používáme u odlitků ze šedé litiny.

• Spočívá v pomalém ohřevu (100°C/h) na teplotu 550°C, ve výdrži na

této teplotě až 8 h podle složitosti odlitku a pomalém ochlazování

(25°C až 75°C/h) v peci na teploty 150°C až 250°C, z které odlitky

dále ochlazujeme již na vzduchu.

Žíhání k zmenšení tvrdosti (feritační žíhání)

• Obdoba žíhání naměkko u ocelí.

• Žíhací teploty bývají obvykle kolem 600°C, výdrž na teplotě 2 až 8 h

a pomalé ochlazování v peci.



Žíhání neželezných kovů

Rekrystalizační žíhání

• Obnova krystalů po tváření za studena – viz. ohýbání

plechů, tažení dutých nádob z plechů, protlačování

dutých nádob.

Žíhání k odstranění (snížení) pnutí

• Vzniká u materiálu nerovnoměrným ohřevem a

ochlazením.



Úkoly:

• Jaké tepelné zpracování byste použili po odlití

rozměrného odlitku z oceli na odlitky?

• Uveďte příklad použití žíhání na odstranění vnitřního

pnutí?

• Kdy použijeme rekrystalizační žíhání?
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