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Abstrakt 

 

Oceli TWIP s obsahem 17 až 20 % manganu jsou plně austenitické a nemagnetické, 

bez fázové transformace. Oceli TWIP jsou velmi atraktivní, zejména díky jejich vysoké 

schopnosti absorbce nárazové energie, která je více jak dvojnásobná ve srovnání s 

konvenčními velmi houževnatými oceli. Kromě obsahu manganu a uhlíku (0,4 až 0,9 %), tyto 

oceli mohou být legované s další přídavnými prvky, a to zejména s Si nebo Al (2-4 %). 

Vzhledem k uplatnění mechanismu dvojčatění jsou TWIP oceli schopny uspokojit řadu 

technických požadavků pro výrobu aut. Základní experimentální výsledky TWIP ocelí 

vykazují vysokou konečnou pevnost v tahu 600 až 1100 MPa a extrémní hodnoty tažnosti v 

rozmezí 60 % až 90 %. Hlavní část experimentálních prací byla zaměřena na sledování vlivu 

tváření na strukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti vysoce pevných Fe - Mn TWIP 

ocelí v závislosti na rozdílném chemickém složení jednotlivých vzorků.  

 

Klíčová slova: vysoce manganové oceli, TWIP, oceli 

 

Abstract 

 

TWIP steels with content of 17 to 20 % of manganese are fully austenitic and non-

magnetic, without any phase transformation. The steels TWIP are very attractive especially 

thanks their high capability of absorption of gust energy, which is more as two-fold in 

comparison with the conventional highly tenacious steels. Except of their content of 

manganese and carbon (from 0.4 to 0.9 %) these steels can be alloyed with next additives in 

particular with Si or Al (from 2 to 4 %).Owing to the claiming of the twinning mechanism the 

TWIP-steels are able to satisfy a great number of technical requirements for production of 

cars. The primary experimental results of the TWIP-steels show the high end tensile strength 

of 600 to 1100 MPa und extreme values of ductility at intervals from 60 % to 90 %.The major 

section of the experimental works was focused on the monitoring of the influence of the 

forming work on the structural and the mechanical characteristics of the highly solid TWIP-

steels Fe-Mn in dependence on the different chemical structure of the particular samples. 

 

Keywords: high manganese steel, TWIP, Steels 
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1. ÚVOD 

Z hlediska zvyšujících se nároku u oceli ze strany odběratelů dochází k tomu, že 

z důvodu konkurence nových materiálům, jako je hliník, hořčíkové slitiny a plasty, je potřeba, 

aby nové oceli byly lehčí, pevnější a stabilnější. Jedním z možných materiálů, který by 

v budoucnu mohl tyto vlastnosti a požadavky splňovat jsou oceli TWIP. 

Oceli TWIP jsou materiály charakterizované vysokou úrovní deformačního zpevnění 

s vynikající plastickou odezvou. Oceli TWIP můžou dosáhnout za normální teploty hodnoty 

pevnosti převyšující 1000 MPa a celková deformace se pohybuje okolo 55 až 60 %. Díky 

vysoké schopnosti pohlcovat energii při nárazu automobilu, jsou tyto oceli velmi žádané pro 

použití v automobilovém průmyslu. Vlastnosti oceli TWIP jsou zachovány řízeným vznikem 

dvojčat při existenci energie vrstvených chyb, během řízeného tváření. Proces, který souvisí 

s výše uvedeným chováním, je charakterizován jako  TWIP efekt, tedy Twinning Induced 

Plasticity. 

Dle zadání byla hlavní část experimentálních prací zaměřena na sledování vlivu 

tváření za tepla a studena na strukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti vysoce 

pevných Fe - Mn TWIP ocelí v závislosti na rozdílném chemickém složení obsahu manganu   

u jednotlivých vzorků. Zároveň měly být ověřeny parametry válcování za tepla a studena 

vhodné pro následné použití ve výrobní praxi. 
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2. TEORETICKÁ PODSTATA TWIP EFEKTU  

Austenitické materiály typu Fe – Mn - C oceli jsou charakteristické tím, že vykazují 

vysokou úroveň deformačního zpevnění, což vytváří předpoklady pro dosažení velmi vysoké 

pevnosti při zachování příznivých hodnot plasticity. Mají nízkou energií vrstevné chyby, která 

vede k uskutečnění vícenásobného současného nebo na sebe následně navazujícího 

deformačního mechanismu. Jsou charakterizovány vysokou úrovní deformačního zpevnění 

s vynikající plastickou odezvou. Vzhledem k uplatnění mechanismu dvojčatění jsou TWIP 

oceli mimořádně zajímavým typem materiálu pro využití v automobilovém průmyslu na 

výrobu částí, u kterých se vyžaduje vysoká absorbční energie a konstrukční pevnost. 

Mechanismus dvojčatění způsobuje během deformace vysoké napěťové zpevnění, zabraňují 

tvorbě krčku při tahovém zatížení a tímto zajišťují vysokou napěťovou kapacitu. Základní 

experimentální pevnostní vlastnosti TWIP ocelí v tahu jsou 600 až 1100 MPa a hodnoty 

tažnosti v rozmezí 60 % až 90 %. 

TWIP oceli se v automobilovém průmyslu používají zejména kvůli vysoké schopnosti 

absorbce nárazové energie, která je více než dvojnásobná v porovnání s konvenční vysoko 

pevnostní ocelí. V případě srážky se karosérie z TWIP oceli deformují, ale zároveň si 

zachovávají svou tvárnost. Aplikace TWIP ocelí na moderní karosérie automobilu je 

znázorněná na obr. 1 červenou a zelenou barvou v procentuálním zastoupením 3,3 % a 9,1 %. 

 

Obr. 1. Aplikace TWIP oceli u Audi Q5 2010 [1] 
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Při srážce automobilů, se každá část nejprve prodlouží, zpevní a následně odevzdá 

svojí deformační energií jiným částím, které se taktéž zdeformují. Tím, že se energie rozloží 

po celém povrchu, je nárazová energie absorbovaná mnohem efektivněji a díky tomu mají 

pasažéři vozidla větší šanci na přežití. Mechanizmus dvojčatění způsobuje vysoký nárůst 

koeficientu zpevnění n a který je doprovázen vznikem jemnozrnější mikrostruktury. Vysoko 

manganové TWIP oceli kombinují extrémně vysokou pevnost s velmi dobrou tvárností. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vznikající hranice dvojčat se chovají jako hranice a ocel se 

zpevňuje. Koeficient zpevnění n se zvyšuje na hodnotu 0,4 při hodnotách deformace okolo 

30% a dále zůstává konstantní až do celkového prodloužení 50 % [2] Kombinace vlastností 

pevností v tahu a tažností pro Fe - Mn TWIP ocel můžeme vidět na obr. 2. 

 

 

Obr. 2. Přehled vlastností vysokopevnostních ocelí [2] 

 

2.1 Vliv legujících prvků na vlastnosti TWIP ocelí  

Hlavní legující prvek v TWIP ocelích je mangan, který se z hlediska obsahu může 

pohybovat v poměrně širokých mezích – od 15 do 35 % hm., a obsahu uhlíku od 0,4 do 0,9 % 

hm., kromě těchto prvků, mohou být oceli TWIP legovány dalšími přísadami, zejména Si 

nebo Al (2 až 4 % hm.). 
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Vliv manganu: 

Mn je hlavním legujícím prvkem v TWIP ocelích. Jeho úkolem je zajišťovat 

austenitickou strukturu (stabilizace austenitu). Na obr. 3 je uveden binární systém Fe - Mn, 

který potvrzuje austenitotvorný účinek manganu [3]. S vyšším obsahem manganu se snižuje 

teplota přeměny austenitu na  martenzit. S nižším obsahem manganu pod 15 % by mohlo 

dojít k tvorbě α´ martenzitu, který by snižoval tvárnost. Dalším hlavním účinkem manganu je 

ovlivňování hodnoty energie vrstevné chyby v TWIP ocelích. Na obr. 4 jsou graficky 

zpracována experimentálně získaná data z různých prací, jež zkoumaly vliv množství 

manganu na energii vrstevné chyby v soustavě Fe - Mn. Z grafu je patrné, že energie vrstevné 

chyby nejprve s rostoucí koncentrací Mn klesá na své minimum, a poté s další rostoucí 

koncentrací Mn opět stoupá.  

 

 

 

                  Obr. 3. Binární systém Fe – Mn [3] 
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Obr. 4. Závislost energie vrstevné chyby na množství manganu                              

v systému Fe – Mn podle různých autorů [4] 

 

Vliv hliníku:  

Přidávání hliníku do TWIP oceli má několik funkcí. Hliník významně zvyšuje energii 

vrstevné chyby a také stabilizuje austenit proti přeměně -fcc austenitu na -hcp martenzit      

a dále na α´-bcc martenzit a zabraňuje tvorbě martenzitu. Přídavek hliníku má rovněž vliv 

na zvýšení pevnosti za nižších teplot a také zvyšuje pevnost austenitu zpevňováním tuhého 

roztoku [5, 6]. Vzhledem ke svojí vysoké pasivitě přispívá Al ke zvýšení korozní odolnosti 

TWIP ocelí. Při legování těchto ocelí hliníkem existuje určité nebezpečí, že hliník může 

segregovat na hranicích zrn během tuhnutí spolu se vznikem částic nízkotajících 

intermetalických fází typu Fe2Al5 s teplotou tání okolo 1170 
o
C. Tyto částice mají za následek 

vady v licí struktuře a problémy během válcování nebo při tepelném zpracování.  

Vliv uhlíku: 

 Uhlík se považuje za účinný stabilizátor austenitu. V TWIP ocelích se vyskytuje až do 

obsahu 0,6 %. Je známo, že rozpustnost uhlíku v austenitu je vysoká, tudíž legování uhlíkem 

se používá na stabilizaci austenitu, ale také k zpevňování tuhého roztoku a tím i mřížky oceli. 

Společný vliv manganu a uhlíku na strukturní stav oceli určitého složení dokumentuje obr. 5. 
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Obr. 5. Diagram stability fází v ternární soustavě Fe – Mn - C [4] 

 

Vliv křemíku: 

  Křemík zvyšuje pevnost tuhého roztoku a také pevnost samotnou. Na rozdíl od 

hliníku, křemík snižuje množství kubické centrované fáze (FCC) a tím, podporuje přeměnu 

austenitu na  martenzit během chladnutí a deformace. Přídavek Si zjemňuje  martenzitické 

destičky, zvyšuje lomovou pevnost, ale zároveň nezlepšuje tažnost. Bylo zjištěno, že přidáním 

2 % Si do Fe27Mn oceli se sníží energii vrstevné chyby austenitu, což vede ke zvýšení počtu 

vrstevných chyb, které jsou vhodným nukleačním místem pro tvorbu  martenzitu. Přídavek  

1 % hm. Si zvyšuje  pevnost  manganové oceli až o 50 MPa.  

Vliv chromu:  

Je dobře známo, že přídavek chromu ve slitinách železa, vzhledem ke svým 

pasivačním schopnostem, zlepšuje korozní odolnost legovaných ocelí a zvyšuje energii 

vrstevné chyby. Chrom mimo jiné zvyšuje i tvorbu feritu. 
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Další prvky: 

 

Tažnost za tepla u oceli TWIP legované hliníkem s vysokým obsahem manganů lze 

zvýšit přídavkem malého množství boru, titanu a zirkonu. Dusík příznivě působí na zpevnění 

materiálu. Například u oceli Fe16Mn snižuje teplotu počátku martenzitické přeměny a snižuje 

objemový podíl martenzitu. 

Vliv legujících prvků u vysoce manganových ocelích TWIP shrnuje tabulka 1. 

    Tab. 1. Vliv legujících prvků na základní vlastnosti TWIP ocelí  

prvek 

zpevňování 

tuhého 

roztoku 

austenitu 

stabilizace 

austenitu 

zlepšování 

tažnosti za 

tepla 

zjemňování      

ε-martenzitu 

Mn  +   

C + +   

Al + +   

Si +   + 

Ti   +  

B   +  

N + +   

 

Výhodou TWIP ocelí je i jejich kompatibilita se zaběhnutými výrobními postupy 

ocelí, včetně jejich dalšího zpracování plynulým odléváním, válcováním, lisováním a také 

dobrá svařitelnost. Technické problémy se mohou vyskytnout během metalurgické přípravy 

těchto ocelí. Může dojít ke ztrátě manganu během tavení což může vést k nutnosti přidávat 

mangan v přebytku.  
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2.2 Mechanicko-metalurgické charakteristiky oceli TWIP a konvekčních 
ocelích 

Austenitické TWIP a TRIP oceli vykazují vysokou pevnost a tvárnost v porovnání 

s ostatními ocelemi jiných jakostí. Rozdíl mezi vysokopevnými a pokročilými vysokopevnými 

oceli je v jejich struktuře. Zatímco oceli vysokopevné jsou jednofázové feritické,  pokročilé 

vysokopevné oceli jsou vícefázové. Kromě základní feritické fáze obsahují také martenzit, bainit 

nebo zbytkový austenit. Tab. 2. 

Tab. 2. dělení nízkolegovaných ocelí dle parametru struktury a vlastností [7] 

Skupina oceli Mikrostruktura Strukturní charakteristika oceli 

Nízkopevné oceli 

 

α 

 

LC: oceli s feritickou strukturou 

IF: oceli s feritickou strukturou 

Konvenční 

vysokopevné oceli 

(HSS) 

α 

 

BH: oceli s feritickou strukturou 

IF: oceli s feritickou strukturou 

IS: oceli s feritickou strukturou 

CMn: oceli s feritickou strukturou 

HSLA: oceli s feritickou strukturou 

Moderní vysokopevné 

oceli 

(AHSS) 

α + α´ 

α + αB + γR 

α´ + α 

 

α + αB + α´ 

DP: duální oceli s feritickou strukturou a 

5-30 % martenzitu 

TRIP: oceli s deformačně indukovanou 

přeměnou,se strukturou složenou z feritu, 

bainitu a zbytkového austenitu 

CM: komplexně fázové oceli s feritickou, 

bainitickou a martenzitickou strukturou 

Oceli s vysokým 

podílem Mn 

 

γ nebo s vysokým 

podílem γ 

 

HMS-TRIP: oceli legované tak, že 

vložení dostatečného napětí vyvolá 

transformaci zbytkového austenitu na 

martenzit 

HMS-TWIP: oceli legované tak, že 

vložení dostatečného napětí vyvolá ve 

struktuře dvojčatění. 
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V následující tabulce 3 jsou uvedeny základní mechanické charakteristiky oceli  TWIP 

a konkurenční typy ocelí (konvenční mikrolegované oceli, dvoufázové oceli a ocel TRIP). 

Materiál typu TWIP má vysoké plastické vlastnosti charakterizované rovnoměrně v celém 

deformačním v rozsahu, které nelze dosáhnout u většiny jiných kovových materiálů. 

 

Tab. 3. Základní mechanické vlastnosti oceli FeMn TWIP 1100 a ostatních ocelí [8] 

Typ materiálu 
Rp Rm A Koef. def. zpevnění n 

[MPa] [MPa] [%] Pro ε = 4 % 

HSLA 320 342 428 24 0,169 

DP590 342 629 24 0,152 

TRIP800 478 825 27 0,216 

DP980 644 1009 15 0,112 

FeMn TWIP 1100 496 1102 52 0,415 

 

Na obr. 6 jsou uvedeny závislosti napětí-deformace, které byly zjištěny při srovnání 

čtyřech typů ocelí. Na obr. 7 jsou pak vyneseny hodnoty exponentu n v závislosti na skutečné 

deformaci. Jak plyne z těchto obrázků, úroveň exponentu deformačního zpevnění n je 

v počátečním stádiu deformace vyšší u oceli TRIP a DP [8]. 

  
Obr. 6. Závislost skutečného napětí a skutečné deformace u vybraných typů materiálů [8] 
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Obr. 6 ukazuje, že ocel TWIP vykazuje i přes svou pevnost také velkou tvárnost          

a tažnost. Aby bylo dosaženo vysokého zpevnění, musí materiál podstoupit velkou deformací 

nad 15%. Vlastnosti TWIP ocelí bude nejlépe využito u dílů, které se budou vyrábět tažením, 

než zpracováním dílů ohýbáním.  

 

 

 
Obr. 7. Hodnocení velikosti koeficientu deformace n na velikosti skutečné deformace [8] 

 

Na obr. 7 můžeme vidět jak dvoufázové a TRIP oceli vykazují vyšší hodnoty 

koeficientu deformačního zpevnění v prvních fázích zatížení, při nízkých hodnotách 

prodloužení. U materiálu TRIP, se hodnota n drží prakticky od deformace okolo 0,2 na 

konstantní úrovni, což je spojeno s deformačně indukovaným rozpadem austenitu.                 

U materiálu FeMn TWIP 1000 se hodnota n zvyšuje do deformace okolo 0,2 - 0,25 a zatímco 

u ostatních ocelí dochází ke vzniku krčku, u TWIP ocelí pokračuje pozvolné zvyšování cca až 

do hodnoty n = 0,45. Tato uvedená vysoká hodnota odpovídající rovnoměrné deformaci vede 

ke schopnosti materiálu vyrovnávat se s lokálními napěťovými peaky a vlivem dobré 

distribuci deformace v konstrukčních částech zabraňuje tvorbě lokálních krčků. Vysoký 

nárůst koeficientu zpevnění n, je způsoben mechanismem dvojčatění, který má vliv na 

jemnozrnnější mikrostrukturu oceli.  
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Oceli TRIP a TWIP v porovnání s konvenčními hlubokotažnými ocelemi se vyznačují 

kromě vysokých pevností a tvárností také vysokými hodnotami prodloužení (až 90 %). 

Vznikající hranice dvojčat u TWIP ocelí se chovají jako hranice zrn a ocel zpevňují. 

Koeficient zpevnění n se zvyšuje na hodnotu 0,4 při hodnotách deformace okolo 30 % a pak 

zůstává konstantní až do celkového prodloužení 50%. Zároveň zpevňuje tento materiál bez 

porušení a je schopen odolávat zatížení až 1100 MPa. Prodloužení může dosáhnout až 90 % 

původní délky, viz obr. 8 [9]. 

 

 

Obr. 8. Rozdílné charakteristiky TRIP a TWIP ocelí při tahovém zatížení [9] 
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2.3 Pevnost a tažnost TWIP oceli  

Oceli mají řadu vlastností a jejich aplikace ve strojírenství je založena na kombinaci 

pevnosti, tažnosti a snadnost výroby. Delší dobu platilo, že zvýšení pevnosti materiálu 

nemůže být kombinováno se zvýšením tažnosti, což vede k empirickému "zákonu", že součin 

síly a tažnosti je konstantní. Úkolem dalších let bylo překonat tento zákon a dosáhnout lepších 

mechanických vlastností ocelí.  

Asi před deseti lety byla objevena ocel s pozoruhodnou kombinaci pevnosti a tažnosti. 

Na základě plasticity vyvolané mechanickým partnerstvím. Podle experimentů může mez 

pevnosti dosáhnout 800 MPa a celkového prodloužení až 85 %. Tyto hodnoty se mění             

s teplotou deformace, deformační rychlosti a chemickým složením.  

Obrázek 9 ukazuje mechanické vlastnosti oceli TWIP Fe20Mn3Al3Si jeho vlastnosti 

v závislosti na teplotě. Při pokojové teplotě, může jednotné prodloužení εun a celkové 

prodloužení εf dosáhnout maxima 78 % a 88 %. 

Na obr. 10 jsou znázorněno křivky napětí a deformace u TRIP a TWIP ocelí. 

 

 

Obr. 9. Znázorňuje mez kluzu  Rp0.2, pevnost v tahu Rm, jednotné prodloužení 

εun a celkové prodloužení εf v závislosti na teplotě. [11] 
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Obr. 10. Závislost napětí na skutečné deformaci u oceli TWIP při teplotě 20 °C a 

deformační rychlost: 10
-3

s
-1 

[11] 

 

 

Pomocí optické a elektronové mikroskopie je možno charakterizovat mikrostrukturu 

TWIP oceli, jak je možné vidět na obr. 11. (11a výchozí stav, 11b deformace 18 %, 11c 

deformace 26 %, 11d deformace 34 %. 11e). Světlé pole elektronové mikrofotografie ilustruje 

deformační dvojčata na dvou {111} protínajících se rovinách. Na obrázku jsou vidět dvojčata 

uvnitř austenitické matrici. Mechanismus deformace TWIP je odpovědný za vytvrzování 

ocelí, kdy jednotlivé dvojčata brání dislokačnímu skluzu. Hlavní rozdíl mezi TRIP a TWIP 

oceli je, že austenit u TRIP ocelí je stabilní při ochlazení, ale ne už v mechanickém zatížení. 

Naproti tomu neexistuje žádná fázová transformace u TWIP oceli během ochlazování nebo 

deformace, ale orientace zrn austenitu se bude měnit v důsledku mechanického partnerství.  
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Obr. 11a-d. Mikrostruktura TWIP oceli při různé deformaci [11] 

 

 

Obr. 11e. Mikrostruktura TWIP oceli [11] 
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2.4 Deformační model TWIP ocelí 

U TWIP ocelí během plastické deformace může napěťově indukovaný martenzit 

vznikat následujícími fázovými přeměnami: 

 -fcc austenit na -hcp martenzit,  

 -fcc austenit na -hcp martenzit a dále na α´-bcc martenzit.  

Kromě této fázové transformace se uplatňují ještě základní režimy plastické defomace 

v kovech: skluz dislokací ve specifických skluzových systémech a mechanické nebo 

deformační dvojčatění [12]. Intenzita těchto mechanismů závisí na chemickém složení 

materiálu, na teplotě deformace a méně na velikosti výchozího zrna [13].  Na obr. 12 je 

sestaven diagram na základě tahových zkoušek uskutečněných za normální teploty. Diagram 

ukazuje stabilitu jednotlivých fází s vyznačení oblasti intenzivního mechanismu dvojčatění.  

  

 

  
 

Obr. 12. Diagram stability fází v ternární soustavě Fe – Mn - C po tahových 

zkouškách za normální teploty [14] 

 

Na diagramu je vidět, že obsah uhlíku podporující mechanismus vzniku dvojčat se 

pohybuje v rozmezí 0,4 - 0,9 % hm. Množství uhlíku musí být na jedné straně dostatečné na 

After tensile 

test at 298 K 
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zpevnění tuhého roztoku matrice a na druhé straně musí zároveň zamezit nežádoucí tvorbě 

karbidů. 

TWIP oceli obvykle obsahují velké množství Mn. Typické složení TWIP oceli je  

3 % Si, 3 % Al, a více než 20 % Mn (hm). Když je koncentrace manganu okolo 15 % hm, 

byl pozorován pouze TRIP efekt. Pokud byl obsah Mn 20 hm. %, byl pozorován efekt TRIP   

i TWIP jak je možné vidět v tabulce 4. Přesná koncentrace se může lišit podle jednotlivých 

prvků, kterým byla ocel legována. Obecně platí, že Mn se používá ke stabilizaci austenitu      

a zároveň ke snížení energie vrstevné chyby. Dalším prvkem, který může snížit energii 

vrstevné chyby je křemík. Naopak prvek, který zvyšuje energii je hliník.  

 

             Tab.4. Chemické složení oceli TWIP a TRIP 

Mn (% hm) Si (% hm) Al (% hm) Kategorie oceli 

15.8 3.3 2.9 TRIP 

20.1 2.8 2.9 TWIP/TRIP 

26.5 3.0 2.8 TWIP 

29.2 3.0 2.8 TWIP 

33.0 3.0 2.93 TWIP 

 

Energie vrstevné chyby v austenitické struktuře je úzce spojená s jednotlivými 

deformačními režimy. Energie vrstevné chyby se používá k určení tendence 

mechanismu dvojčatění u TWIP oceli. Hlavními faktory ovlivňující energii vrstevné chyby,    

a tím také deformační mechanismy, je chemické složení a teplota (znázorněno na obr. 13). 

Pokud je energie vrstevné chyby pod hodnotou 20 mJ/m
2
 je upřednostňována tvorba               

 martenzitu. Je-li hodnota energie vrstevné chyby vyšší než 20 mJ/m
2
 potlačuje tvorbu          

 martenzitu a je upřednostňován systém mechanického dvojčatění. Intenzita dvojčatění se 

mění s energií vrstevné chyby a nejvýhodnější oblast hodnot by se měla nalézat v rozmezí    

20 - 25 mJ/m
2
. V těchto hodnotách je hustota dvojčat vysoká a dvojčata jsou rovnoměrně 

rozložena, což má za následek téměř homogenní deformaci. Při vyšších hodnotách energie 

vrstevné chyby nad 60 mJ/m
2
 je dominantním deformačním mechanismem skluz dislokací. 

Z toho vyplývá, že materiál se střední hodnotou energie vrstevné chyby 25 mJ/m
2
 přednostně 

tíhne k mechanickému dvojčatění před fázovou transformací nebo dislokačním skluzem [4]. 
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Obr. 13.  Schématické znázornění vlivu chemického složení teploty a energie 

vrstevné chyby na hlavní deformační mechanismy austenitu [4] 

 

Díky mechanismu dvojčatění dochází k výraznému stupni zpevnění oceli. Lamely 

dvojčat slouží jako překážky v pohybu dislokací stejně jak je tomu při deformačním 

mechanismu zjemňování zrna. Velikost dvojčat, jejich tvar, orientace, nakupení a počet jsou 

faktory, které významným způsobem ovlivňují vlastnosti materiálu. 

Mezi mechanismem dvojčatění a tvorbou  martenzitu existuje z hlediska přeměny 

určitá podobnost. Oba mechanismy mají společný bezdifuzní posun omezených deskovitých 

částí daného krystalu. Dvojčatění je taktéž jako mechanismus tvorby  martenzitu skluzový 

proces, který způsobuje přeorientování mřížky.  

K tvorbě dvojčat dochází v důsledku pohybu Shockleyho parciálních dislokací 

a/6<112> v rovnoběžných rovinách {111} ve struktuře fcc (u materiálů s nízkou energií 

vrstevné chyby). Porovnáme-li nukleace dvojčat a nukleace   fáze zjistíme, že pokud vznikne 

další vrstevná porucha v sousední rovině {111}, dojde ke tvorbě dvojčete. Pokud nastane tato 

porucha ne v sousední rovině, ale až na další rovině {111}, vzniká  martenzit. Vznikne-li 

taková situace má deformovaná oblast tvar lamely neboli destičky s hexagonální strukturou 

(hcp). Energie vrstevné chyby ovlivňuje vznik jednoho nebo druhého skluzového 
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mechanismu. Jestliže je energie vrstevné chyby v nízkých hodnotách tvoří se  martenzit, 

zatímco při vyšších hodnotách vzniká dvojčatění. Případným místem vzniku α´ martenzitu 

jsou průsečíky částic  fáze [15]. Vznik a α´ fází značně zvyšuje hustoty mřížkových 

poruch, což vede k zhoršení podmínek tváření za studena.   

2.5 Krystalografické aspekty deformace austenitických ocelí 

 

Plastická deformace kovů a slitin může probíhat dvěma základními mechanismy: buď 

skluzem dislokací nebo dvojčatěním. Skluz se uskutečňuje během vzájemného pokluzu 

krystalografických rovin. Jelikož Burgersův vektor skluzových dislokací je vždy mřížovým 

vektorem, atomy se posunují při skluzovém pohybu z jedné mřížové polohy do sousední 

ekvivalentní polohy. Díky tomu zůstává oblast, ve které proběhl skluz, identická se zbývající 

částí krystalu nebo zrna. Naopak je tomu při deformací dvojčatěním, kdy deformační dvojčata 

tvoří v původním zrně oblast krystalograficky stejnou, ale odlišně orientovanou. Burgersův 

vektor u těchto dislokací je pokaždé zlomkem mřížového vektoru a vlivem pohyby dislokací 

dochází k přemístění atomů do mezimřížkových poloh a při skluzu může dojít k tomu, že část 

krystalu se přesune do dvojčatové orientace.  Krystalografická mřížka především ovlivňuje, 

zda v daném materiálu převládá skluz nebo dvojčatění. V f.c.c. materiálech, díky největšímu 

obsahu skluzových rovin a směrů mezi všemi krystalografickými skupinami se obvykle oba 

mechanismy střídají. Pohyb atomů v f.c.c mřížce můžeme vidět na obr. 14. 

 

 

Obr. 14. Schéma pohybu atomů v f.c.c. mřížce při dvojčatění [16]     
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U homogenní nukleaci dochází k určitému kritickému skluzovému napětí, vlivem toho 

se vytvoří v oblasti prosté dislokací zárodek čočkovitého tvaru a vlivem rychlého pohybu 

množství atomů se dvojče rozšíří často přes celé zrno. Dvojčata se tvoří v rovině svírající s 

vektorem střihového napětí nejmenší úhel. Tenhle typ dvojčatění bývá nejčastěji pozorován u 

hexagonálních kovů. U heterogenní nukleace se dvojčatové zárodky častěji tvoří na 

poruchách nebo nečistotách, rovněž je můžeme spatřit na speciálních útvarech z parciálních 

dislokací a vrstevných chyb. Zajímavý útvar můžeme vidět na obrázku 15. Při skluzu došlo 

k rozštěpení úplných dislokací na parciální a současně došlo k vytvoření vrstevných chyb. 

Vlivem jejich překryvu v rovnoběžných rovinách vznikl tzv. paket, na němž se při vhodné 

orientací zobrazení tvoří speciální kontrast s příčnými proužky. 

 

Obr. 15. Paket vrstevných chyb zobrazený v reflexích [16] 
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3. METODY ZKOUMÁNÍ VLASTNOSTÍ OCELÍ S TWIP EFEKTEM 

Problematice vlastností vysoce pevných Mn ocelí se věnoval autor [17] v tezi 

disertační práci na téma; ,,Tváření za tepla a za studena TWIP oceli“. Práce se zaměřuje na 

Feromanganové TWIP oceli s plošně centrovanou kubickou strukturou o vysokém obsahu 

manganu (22 až 30 hm. %).  

Cílem disertační práce je teoretický rozbor feromanganových ocelí typu TWIP, který 

se zaměřuje především na zkoumání chemického složení, mechanicko – metalurgických 

charakteristik a možností využití těchto ocelí. Na teoretickou část navazuje experimentální 

zkoumání zvoleného materiálu typu TWIP. Experimentální část je zaměřena na vyhodnocení 

mechanicko – metalurgických charakteristik za pomoci provedených experimentů válcování, 

metalografické analýzy, tahových zkoušek a plastometrických zkoušek [17]. 

Vzorky byly připraveny technologií plazmové metalurgie s rozdílem chemického  

složení, hlavně v podílu manganu a uhlíku jak je možno vidět v tabulce 5.  

 

                      Tab. 5. Výsledné chemické složení jednotlivých vzorků 

hmot. % 
vzorek č. 

5 6 7 8 9 

C 0,73 1,01 0,85 0,75 0,65 

Mn 23,11 21,34 21,88 21,61 21,57 

 

 

První válcování proběhlo za tepla při různých válcovacích teplotách. Druhé válcování 

proběhlo za studena při pokojové teplotě s různými stupni deformace 15 resp. 30 %. Následně 

byla provedena metalografická analýza, tahová zkouška na trhacím stroji ZD 10/90, INOVA 

TSM 50 a dále byly vzorky testovány na plastometru Gleeble 3500.  

 

3.1 Výsledky tahových zkoušek a metalografické analýzy 

 
Autor ve své práci uvádí, že u všech vzorků hodnocených po tváření za tepla byly 

pozorovány deformační pásy a četná dvojčata různých rozměrů. Struktura materiálu se           

u všech vzorků jeví jako plně austenitická, martenzit nebyl ve struktuře detekován. Při 
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válcování za tepla byly dosažené výsledky tahových zkoušek víceméně v souladu 

s hodnotami, které uvádí literatura. Zvýšení meze kluzu a meze pevnosti bylo detekováno při 

nižší teplotě válcování. Viz tabulka 6.  

 

Metalografická analýza po válcování za studena je dle autora plně austenitická se 

stopy mechanismu deformace dvojčatěním. Výsledky tahových zkoušek vykazují vysoké 

hodnoty meze kluzu a pevnosti, Rp v rozmezí 700 – 1400 MPa, Rm v rozmezí 1250 – 1650 

MPa. Hodnoty tažnosti se byly naměřeny od 5 do 40 %. Z dosažených výsledků je patrné, že 

rostoucí deformace vede k vyšším hodnotám pevnosti a meze kluzu, ale zároveň vede 

k poklesu hodnot tažnosti, což je způsobené deformačním zpevněním válcovaných.               

U materiálu také docházelo k charakteristickému praskání v okrajových částech vzorku. 

 

                   Tab. 6. Výsledky tahových zkoušek [17] 

Válcování za tepla Válcování za studena 

číslo 

vzorku 

Rp 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

válcovací 

teplota 

[
o
C] 

číslo 

vzorku. 

Rp 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

  5/1 346,2 654 1100 5/1/1/15 % 799 1227 

5/2 324 856,7 1100 5/1/2/30 % 1216 1434 

5/3 468 904,2 1000 5/3/1/15 % 1064 1283 

5/4 373,1 885,8 950 5/3/2/30 % 1212 1558 

6/1 346,9 685 1100 6/1/1/15 % 970 1318 

6/2 337,9 864,1 1100 6/1/2/30 % 1303 1539 

6/3 534 921 1000 6/3/1/15 % 1288 1518 

6/4 384,6 755,4 950 6/3/2/30 % 1415 1638 

8/1 343,9 826 1100 8/1/1/15 % 1039 1354 

8/2 355 809,5 1100 8/1/2/30 % 1154 1431 

8/3 474,4 736,9 1000 8/3/1/15 % 1005 1269 

8/4 372,5 876 950 8/3/2/30 % 1181 1243 

9/1 317,5 842 1100 9/1/1/15 % 698 1275 

9/2 322,5 788,7 1100 - - - 

9/3 424,8 903 1000 - - - 

9/4 365 850,1 950 - - - 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Dle zadání byla hlavní část experimentálních prací zaměřena na sledování vlivu 

tváření za tepla a studena, a dále na strukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti vysoce 

pevných Fe - Mn TWIP ocelí v závislosti na rozdílném chemickém složení obsahu manganu   

u jednotlivých vzorků. Zároveň by měly být ověřeny parametry válcování za tepla a studena 

vhodné pro následné použití ve výrobní praxi. Experimentální práce se skládala 

z následujících kroků: 

 Příprava vzorků slitiny Fe - Mn - C 

 Tepelné zpracování 

 Válcování za tepla za různých termomechanických podmínek 

- Příprava vzorků pro metalografické hodnocení struktury 

- Měření mikrotvrdosti 

  Válcování za studena  

              - Příprava vzorků pro metalografické hodnocení struktury 

      - Měření mikrotvrdosti  

 

4.1   Technologie přípravy vzorků slitiny Fe – Mn - C 

Požadována byla příprava slitiny Mn 24 – C 0,7 - Fe a Mn 13 – C 0,7 - Fe. Množství 

uhlíku bylo zajištěno z feromanganu, množství Mn a Fe bylo doplněno dle předpisu. Vzorky 

slitiny byly připraveny technologií plazmové metalurgie. Po procesu přetavení, byl ingot 

otočen a znovu přetaven. Tento proces byl několikrát opakován. Během první fáze přípravy 

slitin byla použita plazmová pec, pracující na principu ionizace plynu. Tato pec může 

dosáhnout teploty až     10
4 

K. Vsázka byla vložena do měděného krystalizátoru, který je 

umístěn v horizontální poloze. Po fázi plazmové přípravy byly ingoty rozřezány a přetaveny 

ve vysokofrekvenční indukční peci. Takto zhotovené vzorky byly použity v experimentu. 
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4.1.1 Chemické složení ingotů a jejich rozměry 

Chemické složení se ověřovalo na optickém spektrometru SPECTROMAXx. 

Spektometr je založen na principu vyhodnocení záření různých vlnových délek jednotlivých 

prvků přítomných ve zkoumaném vzorku. Hlavní zdrojová jednotka vytváří vysokonapěťové 

jiskry mezi protielektrodou a vzorkem v řízené argonové atmosféře. Chemické složení 

důležitých prvků ve vzorků (ingotů) je uvedeno v tabulce 7. V další tabulce 8 jsou uvedeny 

rozměry vzorků. 

                 Tab. 7. Chemické složení jednotlivých vzorků 

 

číslo vzorku 
Chemické složení vzorků [%] 

C Mn  Si Al 

1183 0,71 13,2 2,85 3 

1184 0,72 22,4 2,87 3 

 

                Tab. 8. Rozměry jednotlivých vzorků 

 

číslo vzorku 
Rozměry vzorků [mm] 

h b l 

1183 18 30 140 

1184 18 30 140 

 

4.2 Válcování  

Jednotlivé vzorky byly válcovány za použití postupu s různými podmínkami tváření, 

za různých válcovacích teplot a s různými stupni deformace. Válcování probíhalo celkem na 

třech různých válcovacích stolicích v laboratorních podmínkách. Před vlastním válcováním 

byly vzorky v litém stavu homogenizačně žíhány při teplotě 1125 
o
C po dobu tří hodin a poté 

ochlazeny ve vodě. Účelem homogenizace bylo odstranění případných segregací legujících 

přísad. 
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1. válcování 

První válcování mělo za cíl snížení výšky odlitých ingotů z 18 mm na jednotnou        

11 mm a přetváření licí struktury. Válcování proběhlo na válcovací trati tandem, která je 

vybavena dvěma reverzními stolicemi typu duo, je určená přednostně k modelovému tváření 

plochých vývalků za tepla. Její předností je možnost tváření s poměrně velkými úběry            

a značnými tvářecími rychlostmi (řádově i přes 100 s
-1

). Jmenovitý průměr pracovních válců 

je cca 158 mm. Rychlost otáčení válců je průměrně regulovatelná v rozsahu 1 až cca           

900 ot/min. Oba vzorky byly ohřáty na teplotu 1100 
o
C, ve všech případech s výdrží na 

teplotě po dobu 20 minut, aby bylo zabezpečeno rovnoměrné prohřátí vzorku po celém jeho 

objemu. Poté byly vzorky třemi úběry vyválcovány na tloušťku 11 mm. Chlazení 

vyválcovaných vzorků probíhalo volně na vzduchu. U prvního vzorku číslo 1183 při 

válcování vznikl při druhém úběru trčák, kvůli příliš malému prvnímu úběru. Bylo potřeba 

vycouvat, znovu ohřát vzorek na teplotu 1100 °C a následně válcovat. U druhého vzorku číslo 

1184 proběhlo válcování bez komplikací. Vzorky po prvním válcování jsou dokumentovány 

na obr. 16, vzorků před a po prvním válcování jsou uvedeny v tabulce 9. Závislost válcovací 

teploty na čase můžeme vidět na obr. 17. 

      Tab. 9. Přehled rozměrů válcovaných vzorků při 1. válcování 

 

číslo 

vzorku 

rozměry vzorků před      

1. válcováním [mm] 

rozměry vzorků po 

1. válcování [mm] 

h0  b0  l0 h1  b1  l1  

1183 18 30 140 11 40,1 224 

1184 18 30 140 11 40,2 226 

 

 

Obr. 16. Vzorky 1184,1183 po prvním válcování 
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Obr. 17. Závislost teploty na čase při válcování vzorku č. 1183, 1184 

 

Vyválcované vzorky bylo třeba znovu označit a nařezat pro metalografickou analýzu a 

testování na plastometru Gleeble 3500 a pro další válcování. Vzorek číslo 1183 byl označen, 

jako vzorek A. Vzorek číslo 1184 byl označen jako vzorek B. Pro metalografickou analýzu 

byl z každého vzorku odřezán jeden hranol o rozměrech 40x11x5 mm a označen AM2 

respektive BM2. Pro testování na plastometru Gleeble 3500 a další analýzy byly z každého 

vzorku odřezány dva hranoly o rozměrech 40x11x22, které byly následně podélně rozřezány a 

upraveny na konstantní rozměr 15x10x20 a označeny AS1 - AS4 a BS1 - BS4. Zbylé vzorky 

označeny A, B byly určeny pro další válcování.   

Na obr. 18 můžeme vidět vzorky A, B před druhým válcování a vzorky AM2, BM2 

pro metalografickou analýzu.     

 
Obr. 18. vzorky A, B a AM2, BM2 
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2. válcování 

 

Druhé válcování mělo za cíl snížení výšky vzorků 1184-A, 1184-B z 11 mm na 

jednotnou výšku 8 mm. Oba vzorky byly ohřáty na teplotu 1100 
o
C. Ve všech případech 

s výdrží na teplotě po dobu 20 minut. Poté byly vzorky válcovány jedním úběrem na 

válcovací trati tandem. Chlazení vyválcovaných vzorků probíhalo volně na vzduchu.             

U vzorku 1184-B vznikla ve středu na okraji malá trhlina o délce 2 mm a výšce 3 mm 

charakteristické pro tuto ocel viz obr. 19. Vzorek 1184-A byl vyválcován bez viditelných vad. 

Vzorky před a po druhém válcování jsou uvedeny v tabulce 10. Závislost válcovací teploty na 

čase můžeme vidět na obr 20. 

 

     Tab. 10. Přehled rozměrů válcovaných vzorků při 2. válcování 

 

číslo 

vzorku 

rozměry vzorků před      

2. válcováním [mm] 

rozměry vzorků po 

2. válcování [mm] 

h0  b0  l0 h1  b1  l1 

1183-A 11 40,1 224 8,6 41,2 232 

1184-B 11 40,2 226 8,6 40,8 249 

 

 

Obr. 19. Trhlina u 1184-B vzorku 
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obr. 20. Závislost teploty na čase při válcování vzorku 1183-A,1184-B 

 

 

 Vzorky A, B byly následně rozřezány pro další válcování na 4 stejné vzorky a 

označeny AV1 až AV4 a BV1 až BV4. 

 

 

3. válcování 

 

Třetí válcování mělo za cíl zjistit, jak se bude měnit mikrostruktura a následný vliv na 

pevnostní vlastnosti díky rozdílným teplotám válcování. Válcování bylo provedeno přes         

3 úběry a s 3 různými válcovacími teplotami pro jednotlivé vzorky dle podmínek uvedené v 

tabulce 11 (hodnoty jednotlivých úběrů uvedené v tabulce jsou hodnoty, kterým bychom 

chtěli jednotlivými úběry dosáhnout nebo se alespoň přiblížit).  

 

  Pro lepší záběr při válcování bylo nutné u vzorku vybrousit hrany. Válcování 

proběhlo na válcovací stolice K350 s jmenovitým průměrem pracovního válce 67 mm            

a jmenovitým průměrem opěrného válce 140 mm, rychlost otáčení válců byla 70 ot/min. 

Vzorky byly ohřáty na teplotu 1150 
o
C, ve všech případech s výdrží na teplotě po dobu        

20 minut. Poté byly vzorky AV1 a BV1 válcovány třemi úběry při teplotě 1150°C. Po prvním 

a druhém úběru byl vzorek AV1, BV1 znovu ohřát na danou válcovací teplotu. Vzorky AV2, 

BV2 byly nejdříve ohřáty na teplotu 1150 °C a poté následoval pokles na teplotu 1000 °C, 

který byl měřen pyrometrem. Následně proběhlo válcování při dané teplotě přes 3 úběry 
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s ohřevem mezi jednotlivými úběry na teplotu 1000 °C. Vzorky s označením AV3 a BV3 byly 

taktéž nejprve ohřáty na teplotu 1150 °C s následným ochlazením na teplotu 850°C                 

a válcováním přes 3 úběry na jednotnou výšku 3,2 mm s mezi ohřevem před každým úběrem. 

Chlazení vyválcovaných vzorků probíhalo volně na vzduchu. Rozměry vzorků před a po 

válcování jsou uvedeny v tabulce 12. Závislost válcovací teploty na čase můžeme vidět na obr 

21. Na obrázku 22 jsou vidět vzorky před a po třetím válcování.  

      

Tab. 11. Teploty válcování a smluvní úběry 

Číslo 

vzorků 

Ohřev 

[°C] 

h0 

[mm] 

Číslo 

úběru 

h1 

[mm] 

Ohřev 

[°C] 

Číslo 

úběru 

h2 

[mm] 

Ohřev 

[°C] 

Číslo 

úběru 

h3 

[mm] 

AV1 1150 8,6 1 6,2 1150 2 4,4 1150 3 3,2 

BV1 1150 8,6 1 6,2 1150 2 4,4 1150 3 3,2 

AV2 1000 8,6 1 6,2 1000 2 4,4 1000 3 3,2 

BV2 1000 8,6 1 6,2 1000 2 4,4 1000 3 3,2 

AV3 850 8,6 1 6,2 850 2 4,4 850 3 3,2 

BV3 850 8,6 1 6,2 850 2 4,4 850 3 3,2 

 

 

                 Tab. 12. Přehled skutečných rozměrů válcovaných vzorků při 3. Válcování 

 

číslo 

vzorku 

rozměry vzorků před      

3. Válcováním [mm] 

rozměry vzorků po 

3. Válcování [mm] 

h0  b0  l0 h1  b1  l1  

AV1 8,6 41,2 58 3,23 41,8 13,5 

BV1 8,6 40,8 61 3,24 41,2 15,4 

AV2 8,6 41,2 58 3,22 41,7 13,5 

BV2 8,6 40,8 61 3,23 41,1 15,5 

AV3 8,6 41,2 58 3,21 41,9 13 

BV3 8,6 40,8 61 3,21 41,3 13,5 
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     Obr. 21. Závislost teploty na čase při válcování vzorku  

 

 

 Po válcování byl z každého vývalku odebrán vzorek o rozměrech 5x3,2x41 a označen 

AM1 – AM6 které byly určeny pro metalografickou analýzu a měření mikrotvrdosti. Zbylé 

vzorky byly nařezány na 12 dílčích vzorku, které byly určeny pro válcování za studena.  

 

 

Obr. 22. Vzorky před a po třetím válcování 

 

 



30 

 

Válcování za studena 

 Válcování za studena mělo za cíl zjistit, jak se změní mikrostruktura a vlastnosti 

jednotlivých vzorků při tváření za studena s různým stupněm deformace pro jednotlivé 

vzorky, které byly předtím válcovány za tepla s různou válcovací teplotou. Vzorky AV1-3, 

BV1-3 byly rozřezány na půl a označeny doplňujícími malými písmeny “a” respektive “b”. 

Vzorky byly následně válcovány za studena pro jednu skupinu vzorku s poměrnou deformací 

15 % a pro druhou skupinu vzorků s poměrnou deformací 30 % viz tabulka číslo 13.  

Vzorky byly válcovány několika úběry. Počet úběrů se odvíjel od předchozího 

válcování za tepla. Vzorky, které byly válcovány při vyšších válcovacích teplotách, měly 

menší deformační odpor, než ty vzorky které byly válcovány při nižších teplotách a tomu 

odpovídal i nižší počet úběru. Vzorky, které byly v předchozím válcování tvářeny při teplotě 

850 °C, jevily velký deformační odpor, což bylo způsobeno větším deformačním zpevněním 

vlivem nižších válcovacích teplot. V tabulce 14 jsou uvedeny skutečné rozměry vzorků po 

válcování za studena. 

 

                        Tab. 13. Velikost poměrné deformace  

Číslo vzorku 
h0 

[mm] 

h1 

[mm] 

Velikost poměrné 

deformace 
před 

rozřezáním 

po 

rozřezání 

AV1 
AV1a 3,23 2,21 31,6 % 

AV1b 3,23 2,7 16,4 % 

BV1 
BV1a 3,24 2,21 31,8 % 

BV1b 3,24 2,7 16,7 % 

AV2 
AV2a 3,22 2,23 30,7 % 

AV2b 3,22 2,72 15,5 % 

BV2 
BV2a 3,23 2,22 31,2 % 

BV2b 3,23 2,71 16,1 % 

AV3 
AV3a 3,21 2,23 30,5 % 

AV3b 3,21 2,73 14,9 % 

BV3 
BV3a 3,21 2,23 30,5 % 

BV3b 3,21 2,72 15,3 % 
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                       Tab. 14. Rozměry vzorků po válcování za studena 

Číslo vzorků 
Rozměry vzorků po válcování [mm] 

h b l 

AV1a 2,21 42,8 84,1 

AV1b 2,7 42,4 73,7 

BV1a 2,21 43,1 95,2 

BV1b 2,7 42,7 87,3 

AV2a 2,23 43,1 85,6 

AV2b 2,72 42,7 75,1 

BV2a 2,22 43,1 98,7 

BV2b 2,71 42,4 85,2 

AV3a 2,23 43,2 88,1 

AV3b 2,73 42,5 75,6 

BV3a 2,23 43,2 89,2 

BV3b 2,72 42,6 72,3 

 

5. VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ 

 

 U všech vyválcovaných vzorků byly odebrány malé vzorky o délce 5mm obr. 23,          

u kterých byla provedena metalografická analýza s cílem posouzení mikrostruktury a dále 

bylo provedeno měření mikrotvrdosti. 

  

 

Obr 23. Vzorky pro metalografickou analýzu 
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Pro metalografickou analýzu byly vzorky broušeny nejdříve na podložce Piano 80, 

kdy smáčedlo byla vodní suspenze. Další broušení proběhlo na jemné podložce MD Alegro a 

jako smáčedlo byla použitá diamantová suspense Diaduo 9 µm. Leštění proběhlo na 

magnetickém disku DAC a jako smáčedlo byla použitá diamantová suspense Diaduo 3 µm. 

Dále byly vzorky naleptány ve 2 %  HNO3. 

 

Měření mikrotvrdosti podle Vickerse bylo uskutečněno na výbrusech vzorků příčných 

řezů. Měření mikrotvrdosti se zatížením HV 0,1 u jednotlivých vzorků probíhalo ve středové 

oblasti (oblast 2) a v okrajových částech (oblast 1, 3) příčných průřezů. Výsledky měření jsou 

prezentovány v tabulce 15. Jedná se vždy o průměrné hodnoty ze 3 měření.  

 

5.1 Vyhodnocení vzorků po prvním a druhém válcování 

 

Mikrostruktury vzorků po prvním válcování, které mělo za cíl snížení výšky z 18 mm 

na 11 mm, a přetvářet licí strukturu jsou uvedeny obrázku 24, 25.  

 

 

Obr. 24. Vzorek AM2 po prvním válcování 
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Obr. 25. Vzorek BM2 po prvním válcování 

 

 Struktura vzorků po prvním válcování se jeví jako plně austenitická s usměrněným 

austenitickým zrnem ve směru válcování. U vzorků AM2 jsou více viditelné deformační pásy. 

Druhé válcování mělo za cíl taktéž jako první válcování snížit výšku a to z 11 na 8 mm. 

.   

5.2 Vyhodnocení vzorků po třetím válcování 

 

Mikrostruktury vzorků po třetím válcování, které bylo provedeno pro vzorky AV1, 

BV1 při tvářecí teplotě 1150 °C jsou prezentovány na obrázku 26 a pro vzorky AV3, BV3 

kde válcování proběhlo při teplotě 850 °C jsou vidět na obrázku 27. 

 

 U vzorku AV1 můžeme pozorovat malé zárodky rekrystalizovaných zrn v okolí 

velkých zrn, což je způsobeno vysokou tvářecí teplotou. U obou vzorku válcovaných při vyšší 

teplotě je struktura převážně hrubozrnná s menším podílem malých zrn, u kterých dochází 

k tvorbě dvojčat. U vzorku válcovaných při nižší teplotě je struktura výrazně jemnozrnnější 

s větším množstvím deformačních pásu. Povrchové oblasti vzorků s intenzivnější deformací 

vzorků vykazují větší výskyt dvojčat a deformačních pásů. 
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Obr. 26. Vzorek AV1, BV1 po třetím válcování 

 

 

Obr. 27. Vzorek AV3, BV3 po třetím válcování 

  

Výsledky mikrotvrdosti můžeme vidět v tabulce 15, kde jsou uvedeny hodnoty ze 

třech měření pro každý vzorek a následná průměrná hodnota. 
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Tab. 15. Mikrotvrdost vzorku po 3 válcování  

Číslo vzorků 

Tvrdost HV 0,1 

Oblast 1 

(okrajová) 

Oblast 2 

(středová) 

Oblast 3 

(okrajová) 

Průměrná hodnota 

AV1 262 257 306 275 

BV1 252 254 275 260 

AV3 391 427 387 401 

BV3 390 376 387 384 

 

 Na grafu číslo 1 je zobrazena závislost tvrdosti (průměrné hodnoty) na válcovací 

teplotě pro jednotlivé vzorky. 

 

 

Graf 1. Závislost mikrotvrdosti na teplotě válcování 

  

 Z grafu je patrné, že rozdílné válcovací teploty mají vliv na celkovou tvrdost vzorku. 

U vzorku AV1, BV1 válcovaných při teplotě 1150 °C byla maximální hodnotu tvrdosti HV 

naměřena 306 nejnižší pak 252. Kdežto u vzorků AV3, BV3 válcovaných při teplotě 850 °C 

byla maximální hodnota tvrdosti naměřená 427 a nejnižší pak 387. Zajímavé je zjištění, že u 

vzorku BV1, BV3 které mají vyšší podíl manganu, byly naměřeny nižší hodnoty tvrdosti než 

u vzorku AV1, AV3 které obsahují nižší podíl manganu. Rozdíly v tvrdosti se pohybovaly při 

vyšší teplotě válcování v průměru o 15 HV a u nižší válcovací teploty v průměru o 17 HV.    
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5.3  Vyhodnocení vzorků po válcování za studena 

Pro válcování za studena byly použity vzorky, které byly v předchozím experimentů 

válcovány za různých termomechanických podmínek. Mikrostruktura po válcování za studena 

byla vyhodnocována pro vzorky BV1b, BV3b při válcování s poměrnou deformací  15 % viz. 

obr 28, 29. Pro vzorky AV1a (BV1a), AV3a (BV3a), válcování bylo provedeno při poměrné 

deformaci 30 % viz. Obr 30, 31. 

Z metalografické analýzy je zřejmé, že struktura materiálu je plně austenitická. Po 

válcování za studena došlo k usměrnění austenitických zrn. U všech vzorků hodnocených po 

tváření za studena byly pozorovány deformační pásy a dvojčata různých rozměrů. Struktura 

materiálu se ve všech případech jeví jako plně austenitická. Martenzit nebyl ve struktuře 

detekován. 

 

 

Obr. 28. Vzorek AV1b, BV1b po válcování za studena s poměrnou deformací 15 % 
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Obr. 29. Vzorek AV3b, BV3b po válcování za studena s poměrnou deformací 15 % 

 

 

Obr. 30. Vzorek AV1a, BV1a po válcování za studena s poměrnou deformací 30 % 
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Obr. 31. Vzorek AV3a, BV3a po válcování za studena s poměrnou deformací 30 % 

 

 

Měření mikrotvrdosti podle Vickerse bylo uskutečněno na výbrusech vzorků příčných 

řezů. Hodnoty mikrotvrdosti jsou uvedeny v tabulce 16. Mez pevnosti v tahu byla určena 

z tvrdosti [1]. 

 

Tab. 16. Mikrotvrdost vzorku    

Číslo vzorků 

Tvrdost HV 0,1 

Oblast 1 

(okrajová) 

Oblast 2 

(středová) 

Oblast 3 

(okrajová) 

Průměrná hodnota 

AV1a 423 453 452 442 

BV1a 430 440 409 435 

AV1b 430 426 446 432 

BV1b 419 420 433 424 

AV3a 466 475 471 470 

BV3a 489 499 470 486 

AV3b 415 422 431 420 

BV3b 432 424 448 434 

 

                      



39 

 

 V grafu číslo 2 můžeme vidět závislost tvrdosti HV 0,1 na skutečné deformaci u 

vzorků válcovaných za studena.  

 

 

Graf 2. Závislost mikrotvrdosti na deformaci 

 

 Z grafu a dle tabulky je patrné, že nejvyšších hodnot tvrdosti bylo dosáhnuto u vzorku 

BV3a který byl válcován za studena s deformací 30,5 %. V předchozím procesu tváření byl 

válcován při nižší teplotě. U tohoto vzorku byla nejvyšší hodnota tvrdosti HV naměřená 499. 

U stejného vzorků, který byl při tváření za tepla, válcován při vyšší teplotě 1150 °C, byly 

hodnoty tvrdosti nižší. Maximální hodnota byla naměřena 440. U vzorku s nižším obsahem 

manganu AV3a, který prošel stejným procesem tváření jako vzorek BV3a, byly naměřeny 

hodnoty tvrdosti, jak bylo předpokládáno nižší, než u vzorku s vyšším obsahem manganu. To 

bylo taktéž naměřeno u vzorku BV3b, kdy při nižší deformaci za studena byly hodnoty 

tvrdosti vyšší u vzorku s větším obsahem manganu. Odlišných hodnot tvrdosti bylo dosaženo 

u vzorku AV1a, AV1b, které byly v předchozím zpracování tvářeny při vyšší teplotě. U obou 

vzorku byly hodnoty tvrdosti vyšší než v porovnání se vzorkem, který měl vyšší obsah 

manganu. To může být způsobeno vlivem rekrystalizace, která byla detekována během 

válcování při teplotě 1150 °C u vzorku AV1.    
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V tabulce 17 můžeme vidět jednotlivé vzorky a jejich termomechanické zpracování 

během válcování za tepla a za studena. 

       

        Tab. 17. Termomechanické zpracování jednotlivých vzorků 

Číslo 

vzorků 

1. 

Válcování 

2. 

Válcování 

3. 

Válcování 

Válcování 

za studena 

Teplota 

válcování 

[°C] 

Teplota 

válcování 

[°C] 

Teplota 

válcování 

[°C] 

Poměrná 

deformace 

AV1 1100 1100 1150 - 

BV1 1100 1100 1150 - 

AV3 1100 1100 850 - 

BV3 1100 1100 850 - 

AV1a 1100 1100 1150 31,6 % 

BV1a 1100 1100 1150 16,4 % 

AV1b 1100 1100 1150 31,8 % 

BV1b 1100 1100 1150 16,7 % 

AV3a 1100 1100 850 30,5 % 

BV3a 1100 1100 850 14,9 % 

AV3b 1100 1100 850 30,5 % 

BV3b 1100 1100 850 15,3 % 

 

V následující tabulce 18 jsou uvedeny průměrné hodnoty tvrdosti HV 0,1 a k tomu 

odpovídající hodnoty pevnosti Rm po 3 válcování. V Grafu 3 můžeme vidět hodnoty pevnosti 

pro tyto vzorky. Pevnost v tahu byla určena ze závislosti na tvrdosti [18].  

 

                              Tab. 18. Hodnoty mikrotvrdosti a pevnosti [18] 

Označení 

vzorků 

Tvrdost HV 

0,1 

Pevnost Rm 

[MPa] 

AV1 275 880 

BV1 260 835 

AV3 401 1290 

BV3 384 1220 
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Graf 3. Porovnání pevnosti Rm u jednotlivých vzorků 

 

 V tabulce 19 jsou uvedeny hodnoty tvrdosti HV 0,1 a k tomu odpovídající hodnoty 

pevnosti Rm pro válcování za studena. Na grafu 4 jsou porovnány hodnoty pevnosti pro tyto 

vzorky. 

 

                             Tab. 19. Hodnoty mikrotvrdosti a pevnosti [18] 

Označení 

vzorků 

Tvrdost HV 

0,1 

Pevnost Rm 

[MPa] 

AV1a 442 1420 

BV1a 435 1400 

AV1b 432 1390 

BV1b 424 1370 

AV3a 470 1520 

BV3a 486 1575 

AV3b 420 1350 

BV3b 434 1400 
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Graf 4. Porovnání pevnosti Rm u jednotlivých vzorků 

 

 Z grafu a tabulky je patrné, že nejvyšší pevnost byla dosažena u vzorku BV3a, tedy    

u vzorku s výším obsahem manganu, který byl při třetím válcování tvářen při nižší teplotě     

850 °C a při válcování za studena tvářen deformací 30,5 %. Průměrná velikost tvrdosti 

dosahuje hodnoty 486 a  tomu odpovídá hodnota pevnosti 1575 MPa.  

5.4  Porovnání výsledků  

 

V [17] byly použité vzorky s odlišným obsahem uhlíku. Ve srovnání se vzorky 

použitými v této diplomové práci budeme porovnávat vzorky s přibližně stejným chemickým 

složením a přibližně stejným technologickým procesem zpracování. V následující tabulce 

číslo 20 jsou uvedeny jednotlivé vzorky, které budou použity k porovnání výsledku. 

K porovnání byly použity vzorky s označením 5 a 8 [17] a z našeho experimetů vzorek 1184. 

 

  Tab. 20. Chemické složení jednotlivých vzorků 

Číslo vzorku 
Chemické složení vzorků [%] 

C Mn 

5 0,73 23,11 

8 0,75 21,61 

1184-B 0,72 22,4 
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Válcování za tepla 

 

 U vzorků 5, 8 stejně jako u vzorku 1184-B mělo první válcování za cíl snížení 

tloušťky odlitých ingotů a přetváření licí struktury a proběhlo u všech vzorků za stejných 

podmínek. Oproti vzorků 5, 8 proběhlo u vzorků 1184-B navíc ještě jedno válcování na 

snížení výšky. Další válcování proběhlo za různých termomechanických podmínek.  

Vzorky 5/1, 8/1, byly po ohřevu při teplotě 1100 
°
C válcovány jedním úběrem pak      

u nich proběhl ohřev v peci při teplotě 1100 
°
C po dobu 60 s. Dále byly válcovány dvěma 

úběry. Vzorky 5/2, 8/2 byly po ohřevu na teplotu 1100 
o
C válcovány jedním úběrem. Vzorky 

5/3, 8/3 byly ohřáty na teplotu 1000 
o
C a pak válcovány 1 úběrem, poté u nich proběhl ohřev 

v peci o teplotě 1000 
o
C po dobu 90 s a následně byly dvěma úběry vyválcovány. Vzorky 5/4 

a 8/4 byly ohřáty na teplotu 950 °C a válcovány jedním úběrem. Vzorek v této práci označen 

BV1 byl válcován přes 3 úběry při teplotě 1150 °C a vzorek BV3 taktéž přes 3 úběry při 

válcovací teplotě 850 °C. V tabulce 21 jsou porovnány výsledky tahových zkoušek vzorků 5, 

8 a výsledky pevnostních vlastností vzorků BV1 a BV3.   

 

                 Tab. 21. Mechanické vlastnosti vzorku 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

číslo 

vzorku 

Rp 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
A35 [%] 

válcovací 

teplota [
o
C] 

Počet úběru 

5/1 346,2 654 29,4 1100 3 

5/2 324 856,7 56,4 1100 1 

5/3 468 904,2 35 (A10) 1000 3 

5/4 373,1 885,8 44,3 950 1 

8/1 343,9 826 36,6 1100 3 

8/2 355 809,5 39 1100 1 

8/3 474,4 736,9 28.5 (A10) 1000 3 

8/4 372,5 876 41,1 950 1 

BV1 - 835 - 1150 3 

BV3 - 1222 - 850 3 
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  Z výsledku tahových zkoušek a výsledku mikrotvrdosti přepočtené na pevnost je 

patrné, že při nižší teplotě tváření bylo dosaženo zvýšení meze kluzu a i meze pevnosti. U 

vzorku BV1 a BV3 bylo dosaženo výrazně vyšších hodnot meze pevnosti, což může být také 

částečně ovlivněno jedním tvářecím procesem navíc, než tomu bylo u ostatních vzorků, ale 

také hlavně nižší tvářecí teplotou.  

Válcování za studena 

 

 Válcování za studena proběhlo u vzorků, které prošly předchozím válcování za 

různých termomechanických podmínek. Vzorky byly válcovány při pokojové teplotě 

s poměrnou deformací okolo 15 a 30 %. V tabulce 20 jsou uvedeny mechanické vlastnosti 

vzorků válcovaných za studen 

  

                           Tab. 20. Mechanické vlastnosti vzorků [17] a našich experimentů 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnáme-li výsledky dřívějších pokusů s našimi výsledky experimentů po                

3 válcování a po následném válcování za studena při deformaci 15 % a 30 %, jsou hodnoty 

v přiměřeném statistickém rozsahu a ukazují pevnost v rozmezí 1200 – 1575 MPa.  

číslo 

vzorku 

Rp 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
A [%] 

Poměrná 

deformace 

5/1/1 799 1227 42,1 15 % 

5/1/2 1216 1434 6,4 30 % 

5/3/1 1064 1283 28,5 15 % 

5/3/2 1212 1558 17,9 30 % 

8/1/1 1039 1354 19,5 15 % 

8/1/2 1154 1431 13,2 30 % 

8/3/1 1005 1269 21 15 % 

8/3/2 1181 1243 5,9 30 % 

BV1a - 1400 - 31,8 % 

BV1b - 1370 - 16,7 % 

BV3a - 1575 - 30,5 % 

BV3b - 1400 - 15,3 % 
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Z tabulky 20 je patrné, že vzorky po válcování za studena vykazují extrémní pevnostní 

vlastnosti. Největších hodnot pevnosti bylo dosaženo u vzorku BV3a, který byl tvářen za 

studena s poměrnou deformací 30,5 % a v předchozím experimentů válcován 3 úběry při 

teplotě 850 °C. Podobných vlastností dosáhl vzorek 5/3/2, který byl tvářen za studena 

s poměrnou deformací 30 % a v předchozím experimentů válcován 3 úběry při teplotě 

válcování 1000 °C.  

 

6. DISKUZE VÝSLEDKŮ  

6.1 Válcování za tepla 

 

První a druhé válcování mělo za cíl snížit výšku odlitých ingotů a přetvářet licí 

strukturu. Další válcování bylo provedeno za různých termomechanických podmínek.            

U všech vzorků po tváření za tepla byly pozorovány deformační pásy a četná dvojčata 

různých rozměrů. Struktura materiálu se u všech vzorků jeví jako plně austenitická, martenzit 

nebyl ve struktuře objeven. Po tváření za různých termomechanických podmínek nebylo 

prokázáno, že by vyšší hodnoty u vzorků B měly prokazatelně větší vliv na pevnostní 

vlastnosti a tvorbu dvojčat. U vzorků válcovaných při vyšší teplotě byla detekována 

přítomnost uzdravovacích procesů a to především rekrystalizace jak je možno vidět na obr. 27 

u vzorku AV1. Při válcování za nižších teplot byly struktura výrazně jemnozrnnější a hodnoty 

tvrdosti výrazně vyšší.  

6.2 Válcování za studena 

U všech vzorků hodnocených po tváření za studena byly pozorovány deformační pásy  

a dvojčata různých rozměrů. Struktura materiálu se ve všech případech jeví jako plně 

austenitická. Výsledky tvrdosti vykazují extrémní hodnoty. Po převodu tvrdosti na mez 

pevnosti byly dosaženy hodnoty  Rm v rozmezí 1350 – 1575 MPa. Tyto extrémní hodnoty 

mohou být ovlivněny větším počtem tvářecích procesů. Výsledky také ukazují na to, že 

rostoucí deformace vede k vyšším hodnotám pevnosti. V tomto experimentu byly prokázány 

vyšší pevnostní vlastnosti u vzorku B s vyšším obsahem manganů, ale jenom u vzorků, které 

byly tvářeny v předchozím experimentů za nižších teplot.  U vzorku které, byly tvářeny za 

vyšších teplot, byly hodnoty pevnosti u obou vzorků s odlišným obsahem manganů téměř 
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shodné. Během válcování materiál vykazoval charakteristické praskání v okrajových částech 

vzorku. 

 

6.3 Porovnávání výsledků 

 

Při porovnávaní výsledku z [17] se došlo k stejným závěrům. Vzorky, které byly 

porovnávány, měly podobné chemické složení a odlišovaly se určitými změnami při 

experimentálním zpracování. V našem případě proběhlo jedno válcování za zvýšené teploty 

navíc. Tomu by mohly odpovídat vyšší naměřené hodnoty pevnosti po hodnocení válcování 

za tepla. Důležité je také zjištění, že vzorek A s nižším obsahem manganu vykazoval také 

v porovnání se vzorky použitými v [17] vysoké hodnoty pevnosti, které byly stejné nebo 

dokonce vyšší, než u vzorků s vyšším obsahem Mn. K potvrzení či vyvrácení vlivu Mn na 

konečné pevnostní vlastnosti v případě i přítomnost uzdravování struktury rekrystalizací, to 

vše po tváření za tepla, by mohla prokázat zkouška na plastometru Gleeble 3500, pro kterou 

jsou vzorky připravené, ale z provozních důvodu nebyly provedeny. U válcování za studena 

jsme docházeli s podobným výsledkům a závěrům hodnoty pevnosti se nacházely v rozmezí 

Rm hodnot 1243 – 1575 MPa. Hodnoty byly ovlivněny velikosti poměrné deformace při 

procesů tváření za studena a hlavně předchozím termomechanickým zpracováním.   

 

7. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce je zaměřena na teoretickou podstatu TWIP efektu a následně na 

experimentální ověření zvolených materiálů tohoto typu s rozdílným obsahem Mn a jeho vliv 

na výsledné vlastnosti materiálu. V teoretické části byly publikovány a diskutovány otázky 

podstaty TWIP efektu a mechanismus vzniku dvojčat během deformace. Mechanismus 

dvojčatění vzniklý během deformace zajišťuje těmto materiálům vysoké napěťové zpevnění. 

Výsledné pevnostní vlastnosti mohou dosahovat hodnot v tahu 600 až 1100 MPa při 

extrémních hodnotách tažnosti v rozmezí 60 až 90 %. Předchozí experiment, ale i naše vlastní 

výsledky nepotvrzují dosažení tak vysokých hodnot tažnosti. Na jejich uplatněni  

v automobilové průmyslu má kromě jejich výborných pevnostních vlastností velký vliv 

schopnost absorbovat vysoké množství nárazové energie. Pevnostní vlastnosti TWIP ocelí 

výrazně ovlivňuje jejich chemickým složení, zejména obsahem Mn, C, Si případně Al. 
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Legující prvky ovlivňují energii vrstevné chyby, která má určující vliv na mechanismus 

plastické deformace v austenitické struktuře.  

Podle navrženého plánu bylo provedeno válcování za tepla a za studena. Plán 

válcování experimentálních vzorků byl navržen na základě teoretického rozboru a literárních 

údajů. Oproti průměrně 20 % obsahu Mn hm., jsme i na základě některých teoretických 

příspěvků, zvolili záměrné pro náš experiment i obsah manganu 15 % hm., to mělo mít podle 

teoretických předpokladů vliv na snížení energie vrstevné chyby. Vyhodnocení bylo 

provedeno z výsledku mikroanalýzy a z výsledku testu mikrotvrdosti. Strukturní stav se jeví u 

všech vzorků jako plně austenitický (martenzit nebyl ve struktuře detekován), s výrazným 

podílem deformačních dvojčat a deformačních pásů. Na základě výsledků z testu 

mikrotvrdosti po válcování bylo možno posoudit vliv teploty deformace a rozdílného obsahu 

Mn na hodnoty tvrdosti a po převodu i na hodnoty pevnosti. Z výsledků lze předpokládat, že 

při válcování za tepla mají největší vliv na tvrdost a pevnost termomechanické podmínky 

tváření. Rozdílný obsah manganu u jednotlivých vzorků neměl vliv na rozdílné mechanické 

vlastnosti, jak bylo předpokládáno. Dle výsledku tváření za tepla bylo dokonce dosaženo o 

něco vyšších pevnostních vlastností u vzorku s nižším obsahem Mn. 

Z výsledku dat získaných při tváření za studena lze předpokládat, že nižší teplota        

a vyšší deformace vede k vyšším hodnotám pevnosti. Na výsledných hodnotách pevnostních 

vlastností se výrazně projevilo předešlé termomechanické zpracování. Při tváření za studena 

bylo vyšších pevnostních vlastností dosaženo u vzorků s vyšším obsahem manganu, ale jenom 

u vzorků, které byly v předchozím procesu tváření za tepla válcovány při nižší teplotě. Lze 

tedy předpokládat, že vyšší obsah Mn má vliv na pevnostní vlastnosti při tváření za studena 

při výších hodnotách deformace, ale nemá už takový vliv při tváření za vyšších teplot, kde 

hodnoty pevnosti mohou byt ovlivňovány uzdravovacími procesy. 
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