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ABSTRAKT 
Poloch R.; „ Nahrazení feriticko-bainitické jakosti materiálu HR60 jemnozrnnou ocelí 

S460MC“ ; Ostrava: Katedra materiá lového inžený rství; Fakulta metalurgie a materiá lového 

inžený rství, VŠ B-TU, 2010. Bakalá řská  práce, vedoucí  prof. Ing.Vlastimil Vodá rek, CSc. 

V současnosti dochází při vý robě určitý ch typů ocelový ch, za studena tvá řený ch kol 

pro osobní automobily k omezování používání jakosti materiá lu HR60. Tato jakost je 

nahrazována jakosti S460MC.  

Cílem práce je detailně popsat a porovnat obě vý še uvedené jakosti materiá lu 

z pohledu materiá lu samotného, tzn. porovnání jejich mikrostruktury, velikosti zrna, 

chemického složení, uhlíkového ekvivalentu, mechanický ch vlastností. 

První část práce je věnována základním pojmům a faktům souvisejících s tímto 

tématem. 

V závěru jsou shrnuty zjištěné odlišnosti obou sledovaný ch materiá lů 

Klíčová slova:  oceli pro tvá ření za studena, mikrostruktura, mechanismus zpevnění, 

 uhlíkový  ekvivalent. 

 

ABSTRACT 
Poloch R.; „ Replacement of a ferrite-bainite HR60 steel grade with a fine grain steel 

S460MC“ ; Ostrava: Department of Materials Engineering; Faculty of Metallurgy and 

Materials Engineering, VŠ B-Technical University, 2010. Bachelor’s thesis, Supervisor prof. 

Ing.Vlastimil Vodá rek, CSc. 

At the present time, the HR60 steel grade, dedicated for production of certain types of 

cold-shaped car wheels, is getting to be used less and is replaced by the S460MC grade. 

The purpose of this Bachelor’s thesis is to compare in detail both of the above 

mentioned steel grades from the point of view of the material itself, i.e. to compare their 

microstructures, grain sizes, chemical composition, carbon equivalent and mechanical 

properties. 

The first part of the thesis deals with basic terms and facts related to this topic.  

The final part summarizes and evaluates the detected differences between the both 

studied materials. 

Key words:  steels for cold forming, microstructure, strengthening mechanism, carbon 

 equivalent 
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Seznam zkratek 
A5    tažnost proporcioná lní 

ARA    anizortopní rozpad austenitu 

diagram Fe-C   diagram železo-uhlík 

dodavatel AU   rakouský  dodavatel 
dodavatel DE   německý  dodavatel 

dodavatel SK   slovenský  dodavatel 

DP600    dvoufázová  feriticko perlitická  ocel k vý robě disků kol 
HLA    Hayes-Lemmerz Autokola a.s 

hm.%    hmotnostní procento 

HR60    dvoufázová  feriticko bainitická  ocel k vý robě rá fků kol 

Re    mez kluzu 

Rm    mez pevnosti 

S460MC   jemnozrnná  konstrukční ocel 
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1 Ú vod 
Akciová  společnost HAYES LEMMERZ AUTOKOLA (dá le jen HLA) je začleněna do 

evropské větve nadná rodní společnosti, zabývající se vý robou ocelový ch tvá řený ch kol. 

Vedení společnosti má  sídlo v Koenigswinteru v Německu. Vlastní vý roba je rozdělena 

na závod na vý robu kol pro osobní automobily a závod na vý robu kol pro vysokozdvižné 

vozíky. Druhou větev tvoří vý roba litý ch kol. Pokud jde o zmíněná  ocelová  tvá řená  kola, 

HLA je tradičním dodavatelem firem, jako jsou Š KODA Auto, závod koncernu Volkswagen, 

Suzuki, Ford, TPCA, Kia, Hyundai a další.  

V bakalá řské práci je pozornost věnována vý robě ocelový ch tvá řený ch kol pro osobní 

automobily. Detailně je diskutován materiá l používaný  k vý robě rá fků kol, konkrétně na 

dvoufázovou ocel HR60 a jemnozrnnou ocel S460MC. 

Jakost HR60 i S460MC je v rámci HLA označována stejným materiá lovým číslem, 

pouze s odlišným indexem. Teoreticky je tedy možné používat pro konkrétní typy rá fků 

kteroukoliv z obou uvedený ch jakostí. Od počá tku byla z ekonomický ch důvodů nakupována 

a tudíž i zpracovávána jakost HR60. Postupně došlo ke změně ekonomický ch podmínek, což 

způsobilo, že jakost S460MC se dostala do popředí a začala stoprocentně nahrazovat doposud 

používanou HR60. V bakalá řské práci bude provedeno detailní porovnání obou jakostí 

dodávaný ch třemi dodavateli s cílem odhalit potenciá lní materiá lové klady a zápory jakosti 

S460MC v porovnání s jakosti HR60.  
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2 Oceli používané  k vý robě  autokol  
Jako vý chozí surovina pro vý robu ocelový ch, za studena tvá řený ch kol slouží za tepla 

vyvá lcovaný  pás mořený , podélně dělený , svinutý  do svitku.  

 

2.1 Dodavatelé  materiálu 

V současnosti jsou svitky pro sériovou vý robu nakupovány od slovenského, německého 

a rakouského dodavatele. Zkušebně je materiá l také odebírán od dodavatele z Jižní Koreje 

a Polska. Kvůli přísným a specifickým požadavkům na kvalitu dodávaný ch materiá lů není 

v současnosti možné využít žádného tuzemského vý robce oceli. 

 

2.2 Kvalita dodávaných materiálů  

Vý roba automobilový ch kol si vyžaduje vysoce kvalitní materiá ly. Vzhledem 

k ná ročným požadavkům odběratelů kol má  kvalita povrchu kola jednu ze zásadních rolí. 

V průběhu vý roby kol není povrch materiá lu nijak upravován, tzn. jaký  materiá l (povrch) 

vstoupí do vý robní linky HLA, takový  povrch bude i na vyrobeném kole. Dodavatelé 

materiá lu jsou nuceni k dodávkám materiá lů bez povrchový ch defektů. Vyrobená  kola jsou 

sice v HLA katoforezně lakována, takže by se mohlo zdá t, že jemné povrchové vady budou 

skryty pod barvou, ale není tomu tak. Vrstva nanesené barvy se v závislosti na požadavcích 

zákazníka pohybuje kolem dvaceti mikrometrů, což je velmi má lo k tomu, aby se zakryly 

jemné povrchové defekty. Na druhou stranu matný  odstín barvy vizuá lně zvý razní defekty, 

které nebyly před lakováním okem viditelné. K vý robě ocelový ch kol pro osobní automobily 

jsou používány nízkouhlíkové oceli, a to buď  nelegované konstrukční oceli, dvoufázové oceli, 

nebo jemnozrnné oceli. 

 

2.3 Jakosti materiálů  

Ocelová , za studena tvá řené kola osobních automobilů se v zásadě skládají ze dvou dílů, 

jimiž jsou takzvaný  rá fek a disk (obrázek 1). Tyto dva díly jsou k sobě následně svařeny. 
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Obrázek 1 –  Ilustrační foto automobilového kola a jeho částí 
 

K vý robě disků je na základě požadavků zákazníka používána nelegovaná  konstrukční 

ocel, odvozená  z jakosti S275, popsaná  v ČSN EN 10025-2, anebo feriticko martenzitická  

dvoufázová  ocel DP600, popsaná  v SEW 097.  

K vý robě rá fků se na základě požadavků zákazníka používají nelegované konstrukční 

oceli odvozené z jakostí S235 nebo S275 popsané v ČSN EN 10025-2, anebo feriticko 

bainitické oceli HR60, přičemž právě jakost HR60 je v HLA postupně nahrazována ocelí 

jemnozrnnou označovanou jako S460MC. Problematikou nahrazení oceli HR60 jakostí 

S460MC se zabývá  tato práce. 

 

2.4 Oceli používané  k výrobě  ráfků  

Z historického hlediska byly a jsou k vý robě rá fků používány oceli jakostí S235 nebo 

S275 popsané v ČSN EN 10025-2 [1]. Pro snížení variability mechanický ch vlastností mají 

navíc jednotlivé jakosti používané v HLA své označení a oproti EN 10025 užší povolený  
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rozptyl mechanický ch vlastností a chemického složení. Tabulky č. 1 a 2 uvádějí mechanické 

vlastnosti a chemické složení veškerý ch momentá lně používaný ch ocelí určený ch k vý robě 

rá fků. 

Tabulka 1 –  Požadované  mechanické  vlastnosti 
 
Označení dle 
EN  

Typ oceli Označení dle 
HLA 

Mez kluzu  
Re [MPa] 

Pevnost v tahu 
Rm [MPa] 

Tažnost  
A5 min. 
[%]   

S235 JR  
dle EN 10025 

nelegovaná  
konstrukční 

1932.01 235-320 350-430 35 

S275 JR 
dle EN 10025 

nelegovaná  
konstrukční 

1937.03 290-420 420-500 29 

- feriticko-
bainitická  

6000.01 HR60 450-550 550-650 22 

S460MC  
dle EN 10149 

jemnozrná  
konstrukční 

6000.02 S460 
MC 

450-550 520-650 22 

 

Tabulka 2 –  Požadované  chemické  složení v hm.% 
 
Označení 
dle HLA 

C 
max. 

Si 
max. 

Mn 
max. 

P 
max. 

S 
max. 

N 
max. 

Al Cu+Ni+Cr 
max. 

Nb 
max 

Ti 
max. 

V+Nb+Ti 
max. 

1932.01 0,14 0,1 0,7 0,02 0,015 0,009 0,02-
0,07 

0,3 0,09 0,22 0,22 

1937.03 0,19 0,1 1,25 0,02 0,015 0,009 0,02-
0,07 

0,3 0,09 0,22 0,22 

6000.01 
HR60 

0,1 0,15 1,6 0,02 0,008 0,009 0,02-
0,06 

0,2 0,09 0,22 0,22 

6000.02 
S460MC 

0,1 0,15 1,6 0,02 0,008 0,009 0,02-
0,06 

0,2 0,09 0,22 0,22 

 

Tlak odběratelů na snížení hmotnosti a navý šení nosnosti vyráběný ch kol vedl k tomu, 

že ke dvěma vý še zmíněným jakostem materiá lů S235 a S275 přibyla roku 1998 další, a to 

dvoufázová  ocel HR60. Ta díky svým mechanickým vlastnostem, které jsou v porovnání 

s tehdy používanými jakostmi S235 nebo S275 posunuty k vyšším hodnotám, umožnila 

použití tenčích materiá lů při zachování nosnosti kola. Na druhou stranu zpracování 

pevnějšího materiá lu vyžaduje přesné nastavení svařovacího zařízení a parametrů vý robních 

linek. 
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3 Teoretická  č á st 
Obě zkoumané jakosti, HR60 i S460MC, lze zařadit mezi oceli s tzv. vyšší mezí kluzu. 

Jsou nízkouhlíkové, do HLA dodávané ve stavu za tepla vá lcované, mořené. Obsah uhlíku 

u všech jakostí používaný ch v HLA se pohybuje do 0,19hm.%. V níže uvedeném 

metastabilním diagramu Fe-C je toto pro názornost označeno červenou úsečkou. 

 

Obrázek 2 –  Metastabilní diagram Fe-C [6] 

 
Oceli s vyšší mezí kluzu [9] jsou ve své podstatě pevnější než svařitelné oceli obvyklé 

jakosti, což umožňuje snížit hmotnost vý robků, v daném případě vyráběný ch kol. Tyto oceli 

si přitom zachovávají dobré plastické vlastnosti, tvařitelnost za studena, odolnost proti 

křehkému lomu a dostatečně nízkou přechodovou teplotu, a proto jsou vhodné pro vý robu 

dynamicky namáhaný ch částí. V automobilovém průmyslu vede použití těchto ocelí ke 

snížení hmotnosti. Vývoj svařitelný ch ocelí s vyšší mezí kluzu byl zahá jen roku 1926, kdy se 

na trhu objevily oceli s mezí kluzu 350 MPa. Prudký  rozvoj začal však až v padesá tý ch letech 

minulého století, kdy byly vyvinuty oceli s mezí kluzu 450 MPa. V šedesá tý ch letech byly 

zavedeny oceli mikrolegované niobem, vanadem a titanem, u který ch byla zvý šena mez kluzu 
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až nad 500 MPa. Vývoj neustá le pokračoval. Ú prava chemického složení a zavedení tepelně-

mechanického zpracování umožnily vyrobit svařitelné oceli s mezí kluzu až 700 MPa. Nyní 

se do této skupiny většinou zařazují oceli, které mají mez kluzu vyšší než 350 MPa. 

Svařitelné oceli s vyšší mezí kluzu se rozdělují na: 

• feriticko-perlitické, 

• bainitické, 

• feriticko-martenzitické, 

• feriticko-bainitické. 

Jak již bylo zmíněno, tato práce se zabývá  jakosti oceli S460MC, což je feriticko-

perlitická  ocel a o oceli jakosti HR60, která  je feriticko-bainitická . Proto je dá le pozornost 

věnována právě ocelím feriticko-perlitickým a feriticko-bainitickým.  

 

3.1 Feriticko-perlitické  oceli 

Feriticko-perlitické oceli [9] mají obsah uhlíku obvykle nižší než 0,2hm.%, takže obsah 

perlitu v matrici může bý t až 24 %. Vhodným legováním a tepelným zpracováním je možné 

získat mez kluzu až 550 MPa. Feriticko-perlitické oceli s vyšší mezi kluzu jsou již 

neekonomické, protože cena legujících prvků není vyvážena dostatečným zvý šením 

mechanický ch vlastností. Mez kluzu je možné zvý šit: 

a) substitučním nebo intersticiá lní zpevněním feritu, 

b) vytvrzováním, 

c) zjemněním zrna. 

3.1.1 Substituč ní nebo intersticiá lní zpevně ní feritu 

Mez kluzu a pevnost feritu zvyšují především uhlík, mangan, křemík, chrom, nikl, měď  

a fosfor. Příznivý  vliv uhlíku není možno u těchto ocelí využít, protože uhlík zhoršuje 

svařitelnost a posouvá  přechodovou teplotu doprava, to znamená  k vyšším hodnotám. Vysoké 

plastické vlastnosti, nízkou přechodovou teplotu a dobrou svařitelnost mají oceli s velmi 

nízkým obsahem uhlíku, u který ch je však třeba zvý šit mez kluzu jiným způsobem. Obsah 

fosforu byl omezen u většiny ocelí na max. 0,020hm.%. K substitučnímu zpevnění feritu se 

používá  nejčastěji mangan a křemík, méně často nikl [9]. 

Mangan je lehce dostupný  a poměrně levný  prvek, relativní zvý šení kluzu je však malé. 

Při obsahu 0,5 až 1,5hm.% Mn se při zvý šení obsahu o 0,1hm.% Mn zvý ší mez kluzu asi 

o 5 MPa. Feriticko-perlitické oceli obsahují většinou 1,5 až 1,8hm.% Mn.  
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Křemík zvyšuje v ocelích s nízkým obsahem uhlíku pevnost a mez kluzu, při obsahu 

nad 0,7hm.% však již příliš klesá  vrubová  houževnatost. 

Nikl snižuje transformační teplotu gama – alfa, takže perlit, který  vznikne, má  jemnější 

lamely a tím i vyšší mez kluzu. Nikl rozpuštěný  ve feritu zvyšuje houževnatost. Přechodová  

teplota se posouvá  vý razně doleva, to znamená  k nižším teplotám. Při vyšším obsahu niklu se 

již mohou v matrici jemný ch plechů vyskytovat bainitické oblasti. Vzhledem k vysoké ceně 

niklu se používá  převážně u ocelí k zušlechťování, u který ch se získávají maximá lní 

mechanické vlastnosti. Častou přísadou svařitelný ch ocelí s vyšší mezí kluzu je molybden, 

který  zvyšuje mez kluzu feritu. 

V případě fosforu se jedná  o zvý šení pevnosti feritu, ale také má  vliv na přítomnost 

dalších fází v matrici, tj. perlitu, bainitu nebo martenzitu.  

Dobrá  tvařitelnost za studena je dána nízkým poměrem Re/Rm, který  závisí na 

ochlazování z dová lcování teploty a na svinovací teplotě.  

Obsah síry bývá  max. 0,004hm%.  

3.1.2 Vytvrzová ní 

Při vytvrzování probíhá  nejprve rozpouštěcí žíhání, po kterém následuje rychlé 

ochlazení a nový  ohřev, při kterém se vylučují ve feritu jemné karbidy, nitridy a karbonitridy. 

Protože precipitá ty deformují mřížku základní matrice a brání pohybu dislokací, zvyšuje se 

mez kluzu. Vliv mají pouze jemné precipitá ty, které jsou rozloženy v matrici tak, aby 

vzdá lenosti mezi nimi byly krá tké. 

Na precipitační vytvrzování jsou vhodné oceli s přísadou niobu, titanu a vanadu, které 

tvoří karbidy, nitridy a karbonitridy typu MX. 

Ke zvyšování meze kluzu vytvrzováním se využívá  různé rozpustnosti karbidů, nitridů 

a kabonitridů v austenitu a ve feritu. Pokud zahřejeme ocel s malou přísadou niobu, vanadu 

anebo titanu do oblasti austenitu, rozpustí se hrubé precipitá ty vyloučené při pomalém 

ochlazování po tvá ření, které ovlivňují mez kluzu jen nepatrně. Teplotu rozpouštěcího žíhání 

je nutné zvolit tak, aby v matrici zůstala po výdrži na teplotě část precipitá tů, které brání růstu 

zrna. 

Po výdrži na teplotě austenitizace je třeba ochlazovat rychle, aby se potlačila 

precipitace, protože částice vylučující se při pomalém ochlazování jsou hrubé a vylučují se 

přednostně na hranicích zrn. Zvý šení meze kluzu je malé, vrubová  houževnatost se snižuje. 

Po vychladnutí tvoří matrici přesycený  ferit a malé množství perlitu. 
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Ve druhé etapě tepelného zpracování se oceli žíhají v intervalu teplot 500 až 600 °C. 

V kovové matrici se vylučují jemné precipitá ty mikrolegujících prvků, které účinně zvyšují 

mez kluzu. Precipitační zpevnění závisí na typu, velikosti a rozložení precipitujících fází [9]. 

Tepelné zpracování je možné nahradit řízeným vá lcováním. Tato technologie je 

ekonomičtější, ale provozně ná ročnější. Pokud má  bý t úspěšná , je třeba použít oceli 

o vhodném chemickém složení a dodržovat předepsanou technologii, to znamená  dová lcovací 

teplotu a rychlost ochlazování. V příloze, na obrázku č. 10, je vyobrazeno schéma teplé 

vá lcovací tratě. 

Na obrázku č. 3 je uveden schématický  transformační diagram teplota-čas pro různé 

režimy ochlazování na výběhovém úseku teplé vá lcovací tratě. 

 

Obrázek 3 –  Ochlazovací režimy za tepla válcovaný ch ocelí [7] 
 

Mikrolegující prvky niob, titan a vanad tvoří s uhlíkem a dusíkem stabilní sloučeniny: 

karbidy, nitridy a karbonitridy. Při ohřevu se tyto částice rozpouštějí a přecházejí do tuhého 

roztoku. V procesu vá lcování za tepla dochází s poklesem teploty k jejich opětovnému 

vyloučení z tuhého roztoku, tzn. k precipitaci. Efekt precipitace má  vliv na rekrystalizační 
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procesy a růst zrn [8]. Základní charakteristiky jednotlivý ch mikrolegujících prvků lze 

shrnout následovně: 

Niob tvoří s uhlíkem karbid NbC, s dusíkem NbN, resp. Nb2N. Pokud je v oceli 

rozpuštěn současně i dusík, tvoří se karbonitrid Nbx(N,C)y. Teploty precipitačního 

vytvrzování se pohybují mezi 500 až 600 °C. Přísada niobu zvyšuje podstatně mez kluzu po 

vytvrzení. Nevýhodné je, že se přitom současně posouvá  přechodová  teplota k vyšším 

hodnotám. Pokud mají mít oceli s přísadou niobu dobré plastické vlastnosti, je třeba 

maximá lně snížit velikost zrna. Kromě toho klesají při svařování v okolí svá ru mechanické 

vlastnosti. Optimá lní množství niobu se pohybuje v rozmezí 0,02 až 0,06hm. %.  

Niob vysoce přesahuje ostatní mikrolegující prvky ve své schopnosti zvý šit teplotu, při 

které je rekrystalizace austenitu zastavená . Ve formě jemný ch precipitá tů niob vytvá ří 

efektivní překážky pro růst zrn a způsobuje vý razné zpevnění zjemněním zrna [8]. 

Titan tvoří v ocelích stabilní nitrid TiN, karbid TiC nebo kabonitrid Ti (C,N). Karbid 

titanu se rozpouští za nižší teploty než nitrid, proto je vhodnější na vytvrzování titan vázaný  

jako karbid nebo kabonitrid. Teplota rozpouštěcího žíhání musí bý t opět dostatečně vysoká . 

Při zvyšování teploty se rozpustnost titanu nejdříve snižuje až do teploty 900 °C, kdy je 

vyloučen téměř veškerý  titan jako precipitá t. Za vyšších teplot se rozpustnost opět zvyšuje, 

proto množství precipitá tu v matrici klesá . V ocelích legovaný ch titanem se posouvá  po 

vytvrzení přechodová  teplota doprava. Nepříznivý  vliv titanu je nutno snížit dostatečným 

zjemněním zrna, např. normalizačním žíháním nebo snížením dová lcovací teploty. Tím se 

také zvý ší mez kluzu. Oceli mikrolegované titanem nejsou vhodné na součástky vystavené 

ná razům při záporný ch teplotách. Po svařování klesá  houževnatost v pásmech okolo svá ru, ve 

který ch byla teplota vyšší než 1100 °C. Oceli mikrolegované titanem jsou naopak lépe 

tvařitelné než oceli s přísadou niobu nebo vanadu. Obsah titanu se pohybuje nejčastěji okolo 

0,08hm.%. Při obsahu 0,02hm.% Ti se tvoří především TiN, který  zjemňuje zrno. Jeho 

vytvrzovací účinek je však slabý .  

Vanad ovlivňuje vlastnosti svařitelný ch nízkouhlíkový ch feriticko-perlitický ch ocelí 

podobně jako titan a niob. Teploty rozpouštěcího žíhání jsou však nižší, protože rozpustnost 

vanadu v austenitu je větší. U běžný ch ocelí se rozpustí za 15 minut při teplotě 1050 °C asi 

0,1hm.% vanadu, ale pouze 0,02hm.% niobu. Při ochlazování na vzduchu precipituje 

v austenitu nejprve nitrid vanadu VN, který  sice zpomaluje růst zrna, nemá  však vliv na 

zpevnění feritu. Při vá lcování probíhá  tato precipitace jako deformačně indukovaná  ještě 

v rozmezí teplot 1000 až 850 °C. Vanad zvyšuje vý razně mez kluzu až do obsahu asi 

0,1hm.%, při vyšším obsahu je již další zvý šení malé. Malá  část vanadu se rozpouští 
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substitučně ve feritu. Vanad tvoří s dusíkem nitridy VN, karbidy VC a karbonitridy V (C,N) 

a zvyšuje pevnost ocelí precipitačním zpevněním. Kromě precipitačního zpevnění, vanad 

podporuje transformační zpevnění druhou fází (bainit, nebo martensit).  

Jemnozrnné oceli mohou rovněž obsahovat zvý šené obsahy hliníku. Jemné částice 

nitridu hliníku (AlN) mohou vý razně brzdit rekrystalizační procesy v austenitu během tvá ření 

za tepla [8]. 

3.1.3  Zjemně ní zrna 

Jemnozrnné oceli mají mechanické vlastnosti při všech teplotách zkoušení posunuté 

k vyšším hodnotám. Zrno oceli je možné zjemnit přísadou niobu, vanadu a titanu, 

normalizačním žíháním nebo řízeným vá lcováním. Zvyšování meze kluzu zjemněním zrna je 

výhodné také tím, že posouvá  přechodovou teplotu doleva, tj. k nižším teplotám. Mez kluzu 

jemnozrnný ch ocelí závisí také na obsahu perlitu. Oceli s nízkým obsahem perlitu mají 

dostatečně nízkou přechodovou teplotu již při velikosti feritického zrna G=8 podle ČSN EN 

ISO 643. Pokud se zvý ší obsah perlitu na asi 20%, je nutno snížit velikosti feritického zrna na 

G=14 podle ČSN EN ISO 643. 

 

Oceli s acikulárním feritem 

Ve skupině feriticko-perlitický ch oceli s vyšší mezí kluzu jsou také oceli, u který ch 

transformuje austenit při plynulém ochlazování smykovým mechanismem na rovnoosý  

acikulá rní ferit s vysokou hustotou dislokací a na malé množství perlitu. U nízkouhlíkový ch 

ocelí podporuje vylučování acikulá rního feritu mangan a molybden, protože posouvají křivky 

začá tku rozpadu austenitu v diagramu ARA k nižším teplotám a k delším dobám. Oceli jsou 

kromě toho mikrolegovány niobem, takže je možné získat mez kluzu 450 až 550 MPa. 

Rovněž jsou dosahovány dobré plastické vlastnosti. 

Oceli s acikulá rním feritem mají obvykle 0,06hm.% C, 1,60 až 2,20hm.% Mn, 0,24 až 

0,4hm.% Mo, 0,04 až 0,10hm.% Nb, max. 0,050hm.% Al. Přísada vanadu se nedoporučuje. 

Obsah křemíku má  bý t nízký , protože podporuje vylučování hrubého polygoná lního feritu 

a zvyšuje rychlost precipitace. 

Ocel S460MC dodávanou do HLA lze zařadit právě mezi vý še popsané feriticko-

perlitické oceli. 
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3.2 Feriticko-bainitické  oceli 

Mechanické vlastnosti oceli závisejí na poměru bainitu a feritu, který  je možné měnit 

austenitizační teplotou, délkou výdrže na teplotě a ochlazovací rychlostí. Po austenitizaci na 

teplotě 775 °C a ochlazení rychlostí 20 až 80 °C.s-1 lze získat mez kluzu 410 MPa, a pevnost 

750 MPa. Po řízeném vá lcování lze zvý šit mez kluzu na 460 MPa. Do skupiny svařitelný ch 

ocelí s vyšší mezí kluzu se zařazují oceli, které mají mez kluzu minimá lně 350 MPa. [9] 

Feriticko-bainitická  ocel HR60 dodávaná  do HLA využívá  zpevnění „druhou fází“ . 

Protože jde o mikrolegovanou variantu (Nb +V+Ti), je zá roveň využité precipitační zpevnění 

(Nb+V) a zpevnění zjemněním zrna (Nb). Zá roveň se uplatňuje termomechanické vá lcování. 
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4 Mikrostruktura materiá lů dodá vaný ch do HLA 
Pro detailní porovnání obou jakostí byl proveden metalografický  rozbor za účelem 

porovnání mikrostruktury a velikosti feritického zrna. Vý še uvedené bylo provedeno u všech 

tří tzv. sériový ch dodavatelů. Metalografický  rozbor byl uskutečněn v externí nezávislé 

laboratoři Arcelor Mittal. Srovnání charakteristický ch mikrostruktur u obou vzorků bylo 

realizováno na podélný ch řezech ve střední části tloušťky plechů. 

K leptání byl použit Nital, mikrostruktura byla studována při osmisetnásobném 

zvětšení. Velikost feritického zrna byla hodnocena dle ČSN EN ISO 643. 

 

4.1 HR60 vs. S460MC od slovenské ho dodavatele  

U vzorku materiá lu HR60 je mikrostruktura [3] tvořena acikulá rním feritem až bainitem 

a malým množstvím jemného perlitu, viz obr. č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 –  Mikrostruktura jakosti HR60, slovenský  dodavatel  
 

20 μm 
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U vzorku materiá lu S460MC byla zjištěna velmi jemnozrnná  feriticko-perlitická  

mikrostruktura [3], feritické zrno má  částečně acikulá rní charakter, viz obr. č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 –  Mikrostruktura jakosti S460MC, slovenský  dodavatel  
 

Vzhledem k vý razně acikulá rnímu charakteru zrna nebyla velikost zrna vzorku HR60 

hodnocena. (Při porovnání vzorku S460MC a HR60 lze konstatovat, že jejich zrno má  

obdobnou velikost. Srovnej obr. 4 a 5). 

 

Tabulka 3 –  Hodnocení velikosti feritického zrna, slovenský  dodavatel 
 

Označení vzorků 
Velikost feritického zrna G 

U povrchů V oblasti středu tloušťky 

HR60 - - 

S460MC 14-15 13-14/15 

 

 

20 μm 
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4.2 HR60 vs. S460MC od ně mecké ho dodavatele  

Charakteristická  jemnozrnná  mikrostruktura [4] jakosti HR60 je zachycena na obr. č. 6. 

Mikrostrukturu tvoří polyedrický  i acikulá rní ferit a bainitická  fáze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6 –  Mikrostruktura jakosti HR60, německý  dodavatel  

 

Velmi jemnozrnná  mikrostruktura [4] materiá lu jakosti S460MC je tvořena feritem 

převážně acikulá rním a velmi drobnými oblastmi bainitu, příp. perlitu, jak je dokumentováno 

na obr. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 –  Mikrostruktura jakosti S460MC, německý  dodavatel  
 

 

20 μm 

20 μm 
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V tabulce číslo 4 je uvedeno hodnocení velikosti feritického zrna. 

Tabulka 4 –  Hodnocení velikosti feritického zrna, německý  dodavatel 

Označení vzorků 
Velikost feritického zrna G 

U povrchů V oblasti středu tloušťky 

HR60 13/14/15 12/13/14 

S460MC 13/14/15 14/15/13 

 

 

4.3 HR60 vs. S460MC od rakouské ho dodavatele  

Charakteristická  jemnozrnná  mikrostruktura [5] materiá lu jakosti HR60 je zachycena na 

obr. 8. Mikrostrukturu tvoří převážně acikulá rní ferit, bainit a perlit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 –  Mikrostruktura jakosti HR60, rakouský  dodavatel  
 

20 μm 
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Velmi jemnozrnná  mikrostruktura [5] materiá lu jakosti S460MC je tvořena feritem 

polyedrickým, místy acikulá rním a velmi drobnými oblastmi perlitu, jak je dokumentováno 

na obrázku č. 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 –  Mikrostruktura jakosti S460MC, rakouský  dodavatel  
 

Vý sledky hodnocení velikosti feritického zrna uvádí tabulka č. 5. Vzhledem k vý razně 

acikulá rnímu charakteru zrna nebyla velikost zrna vzorku HR60 hodnocena. (Při porovnání 

vzorku S460MC a HR60 lze konstatovat, že jejich zrno má  obdobnou velikost. Srovnej 

obrázky č. 8 a 9). 

Tabulka 5 –  Hodnocení velikosti feritického zrna, rakouský  dodavatel 
 

Označení vzorků 
Velikost feritického zrna G 

U povrchů V oblasti středu tloušťky 

HR60 - - 

S460MC 14/13 13/14/12 

20 μm 
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5 Chemické  složení 
Pro porovnání skutečného chemického složení dodávaný ch materiá lů lze využít tabulku 

č. 6. Jsou zde uvedeny průměrné hodnoty deklarovaný ch chemický ch složení dodaný ch 

materiá lů. Pro lepší názornost jsou v tabulce zaznačeny šipkami poklesy procentuá lního 

chemického složení jednotlivý ch prvků u jakosti S460MC oproti HR60 u jednotlivý ch 

dodavatelů. Kde šipka není, došlo buď  k ná růstu obsahu, nebo se obsah nezměnil. 

 

 Tabulka 6 –  Průměrné  hodnoty chemického složení dodávaný ch materiálů 
 

Chemické  složení v hm. % 

Označení 
jakosti 

C  Si  Mn  P  S  N  Al Cr  Ni  Cu  V  Ti Nb Počet 
měření 

HR60 
slovenské 

0,0808 0,0155 1,3412 0,0137 0,0058 0,0065 0,0350 0,0184 0,0156 0,0321 0,0369 0,0146 0,0547 
156 

S460MC 
slovenské 

0,0676 0,0640 1,0627 0,0118 0,0043 0,0088 0,0339 0,0193 0,0096 0,0215 0,0584 0,0169 0,0358 
48 

               
HR60 
německé 

0,069 0,07 1,46 0,014 0,002 0,0045 0,039 0,033 0,034 0,023 0,065 0,003 0,048 
70 

S460MC 
německé 

0,069 0,02 1,34 0,012 0,004 0,0047 0,039 0,032 0,039 0,025 0,004 0,016 0,045 
673 

               
HR60 
rakouské 

0,0841 0,0647 1,1537 0,0086 0,0013 0,0038 0,0402 0,0293 0,0152 0,0149 0,0048 0,0071 0,0474 
38 

S460MC 
rakouské 

0,0758 0,0162 1,0332 0,0083 0,0048 0,0048 0,0461 0,0250 0,0154 0,0126 0,0468 0,0010 0,0513 
5 

 

Pro zřetelnější porovnání obsahu legujících prvků (V; Ti a Nb) lze využít graf z obrázku 

č. 10. Z grafu vyplývá  rozdílnost chemické koncepce při používání legujících prvků mezi 

jakostmi HR60 a S460MC u jednotlivý ch dodavatelů, zejména v  obsahu vanadu. 
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Obrázek 10 –  Průměrné  hodnoty obsahů mikrolegujících prvků 
 

5.1 Stanovení uhlíkové ho ekvivalentu 

Sledované materiá ly se v procesu vý roby rá fků v HLA svařují na tupo. Jedním 

z parametrů vypovídajících o vhodnosti materiá lu ke svařování je tzv. uhlíkový  

ekvivalent [1].  

 (5.1.1) 

 

Pomocí vzorce (5.1.1) byly u sledovaný ch materiá lů HR60 a S460MC vypočteny 

hodnoty uhlíkového ekvivalentu. Jejich hodnoty jsou zaznamenány v tabulce č. 7.  

1556
CuNiVMoCrMnCCekv +

+
++

++=
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Tabulka 7 –  Hodnota uhlíkového ekvivalentu 
 

Označení jakosti Hodnota uhlíkového ekvivalentu Cekv  

HR60 slovenské  0,315 
S460MC slovenské  0,262 
  
HR60 německé  0,333 
S460MC německé  0,300 
  
HR60 rakouské  0,283 
S460MC rakouské  0,264 

 

Čím nižší hodnota uhlíkového ekvivalentu, tím vhodnější je materiá l pro svařování. Je 

možné konstatovat, že materiá l, který  má  hodnotu uhlíkového ekvivalentu nižší než 0,4 je 

vhodný  pro svařování. Z tabulky č. 7 vyplývá , že všechny porovnávané materiá ly jsou pro 

svařování velmi vhodné. Nejvhodnější pro svařování je jakost S460MC od slovenského 

dodavatele. Naproti tomu nejhorší vlastnosti při svařování by měla vykazovat jakost HR60 od 

německého dodavatele. 
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6 Mechanické  vlastnosti 
Vzhledem k tomu, že mechanické vlastnosti materiá lů mají zásadní vý znam na jeho 

zpracování a následně na pevnostní a únavové vlastnosti vyrobeného kola, je jim věnována při 

přejímce materiá lu v HLA zvý šená  pozornost. Hodnoty mechanický ch vlastností jsou 

dodavatelem uváděny na inspekčních certifiká tech v souladu s ČSN EN 10204. Při vstupní 

přejímce materiá lu v HLA jsou u každého dodaného svitku mechanické vlastnosti 

kontrolovány a porovnávány s předepsanými hodnotami. Pokud hodnoty uvedené na 

inspekčním certifiká tu neodpovídají požadovaným hodnotám, je materiá l označen jako 

nevyhovující a reklamován dodavateli. Namá tkově jsou navíc v souladu s interními předpisy 

HLA odebírány vzorky všech dodávaný ch jakostí, které jsou v nezávislé certifikované 

zkušebně podrobeny zkoušce v tahu. 

Pro porovnání skutečný ch mechanický ch vlastností dodávaný ch materiá lů je možné 

využít tabulku č. 8. V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty, vypočítané z mechanický ch 

hodnot dodaný ch materiá lů. 

 

Tabulka 8 –  Mechanické  vlastnosti dodaný ch materiálů 
 

Označení jakosti Re [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Re/Rm Počet měření 

HR60 slovenské  526 611 25,6 0,86 941 
S460MC slovenské  489 584 29,9 0,83 653 
      
HR60 německé  529 596 28 0,89 70 
S460MC německé  506 572 27,1 0,88 673 
      
HR60 rakouské  476 591 28,95 0,81 153 
S460MC rakouské  516 616 28,2 0,84 35 

 

Pro zřetelnější porovnání mechanický ch vlastností dodávaný ch materiá lů HR60 

a S460MC slouží grafy na obr. 11 a 12. Pro sestrojení grafů byly použity hodnoty z tabulky 

č. 8. V prvním grafu jsou porovnány hodnoty meze kluzu (Re) a meze pevnosti (Rm). Z grafu 

vyplývá , že dodané a ná sledně zpracované materiá ly se mezi sebou vzá jemně vý razně neliší 

a blíží se středním hodnotám předepsaný ch intervalů. Předepsaná  hodnota Re pro jakost 

HR60 i S460MC je 450-550 Mpa. Předepsaná  hodnota Rm pro jakost HR60 je 550-650 Mpa, 

pro jakost S460MC je stanovena hodnota Rm v rozmezí 520-650 Mpa. 
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Obrázek 11 –  Průměrné  hodnoty meze kluzu (Re) a meze pevnosti (Rm) 
 

V grafu na obr. 12 je zaznamenána hodnota tažnosti (A5). Hodnoty byly rovněž čerpány 

z tabulky č. 8. Předepsaná  hodnota tažnosti pro jakost HR60 tak i S460MC je minimá lně 

22 %. Veškeré dodané a zpracované materiá ly splňují předepsanou hodnotu. 

 

Obrázek 12 –  Průměrné  hodnoty tažnosti (A5) 
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7 Porovná ní materiá lů v průbě hu jejich zpracová ní 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, materiá ly HR60 a S460MC se používají k vý robě rá fků 

kol osobních automobilů. Jednou dosti podstatnou operací v průběhu technologie vý roby 

rá fků je svařování, kdy pás stočený  na předchozí operaci je následně svařen, čímž vznikne 

takzvaný  prstenec. Svařování je dosti vý znamný  zásah do materiá lu samotného a tudíž 

jakákoliv materiá lová  heterogenita či vada se ihned projeví vadou svaru, tedy jeho 

prasknutím. 

Pro porovnání procenta rá fků s prasklým svarem vyrobený ch z jakostí HR60 a jakosti 

S460MC od německého a slovenského dodavatele je možné využít obrázek č. 13. Praskavost 

jakosti HR60 je v grafu znázorněna červeně, byla sledována v období první poloviny roku 

2007. Právě v tomto období byla stoprocentně zpracovávána pouze jakost HR60. Praskavost 

jakosti S460MC je v grafu znázorněna zeleně, byla sledována v období druhé poloviny roku 

2009. V tomto období byla zpracovávána už pouze jakost S460MC. Praskavost materiá lů 

HR60 a S460MC rakouského dodavatele sledována nebyla, neboť v inkriminovaný ch 

obdobích nebyly tyto materiá ly zpracovávány. 

Obrázek 13 –  Porovnání praskavosti svaru ráfků dle jednotlivý ch jakostí a dodavatelů 
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Procento prasklý ch svarů bylo vypočteno jako podíl počtu prasklý ch svarů k celkovému 

počtu vyrobený ch rá fků. 

 Z obrázku č. 13 je zřejmé, že jakost S460MC v porovnání s jakosti HR60 jak od 

slovenského, tak německého dodavatele vykazuje vý razně nižší procento prasklý ch svaru 

rá fků v průběhu jejich vý roby. Vý sledky korespondují se zjištěnými hodnotami uhlíkového 

ekvivalentu. S přihlédnutím k ročnímu množství vyrobený ch rá fků, které činí přibližně 

3 miliony kusů, toto snížení praskavosti v konečném důsledku znamená  vý znamný  

ekonomický  přínos. 
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8 Zá vě r 
V souladu se zadáním práce byl proveden detailní popis a porovnání jakosti materiá lu 

HR60 a S460MC. Dá le bylo provedeno srovnání zmíněný ch jakostí mezi třemi hlavními 

dodavateli, jež tyto jakosti materiá lu do HLA dodávají. 

 Bylo zjištěno, že zásadní rozdíl mezi feriticko-bainitickou jakostí HR60 a feriticko-

perlitickou jakostí S460MC je v jejich mikrostruktuře. Tato odlišnost vyplývá  z technologie 

jejich vý roby, zejména tepelným režimem v průběhu teplého vá lcování. Dová lcovací teploty 

se u obou jakostí pohybují kolem 800 °C, nicméně svinovací teploty jsou rozdílné: u HR60 se 

svinovací teplota pohybuje v rozmezí 350 až 450 °C, zatímco u jakosti S460MC je svinovací 

teplota nad 500 °C. 

Velikost feritického zrna je u obou jakostí obdobná . Z porovnání chemického složení 

vyplývá , že chemická  koncepce se také u obou jakostí vý razně neliší, až na obsah manganu 

a fosforu, jejichž obsah je u jakostí S460MC nižší oproti HR60, a to u všech tří sledovaný ch 

dodavatelů. Pokud jde o uhlíkový  ekvivalent, ukázalo se, že jakost S460MC je u všech tří 

dodavatelů v porovnání s HR60 vhodnější ke svařování. Z mechanický ch hodnot, zejména 

z poměrů Re/Rm, vyplý vá , že nejlepší pro proces tvá ření za studena je jakost HR60 od 

rakouského dodavatele a následně S460MC od dodavatele slovenského.  

Velmi vý znamným zjištěním je fakt, že materiá ly od tří zkoumaný ch dodavatelů se 

mezi sebou vý razně neliší. Toto je velice důležité, protože při vý robě rá fků v HLA se 

nezřídka zpracovávají v jedné vý robní dávce materiá ly dodávané všemi třemi dodavateli. Je 

zřejmé, že čím nižší variabilita je vnesena do procesu vý roby automobilový ch kol, tím je 

proces stabilnější. 

Závěrem lze konstatovat, že ocel S460MC je možné v procesu vý roby rá fků kol 

osobních vozidel plně nahradit ocelí HR60. Při sledování jakosti HR60 a S460MC v průběhu 

jejich zpracovávání na vý robních linkách HLA se navíc ukázalo, že ocel S460MC je 

vhodnější pro svařování, což se v procesu vý roby projevilo vý razným poklesem prasklý ch 

svarů. 
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Příloha: Schéma teplé  vá lcovny 

Obrázek 14 –  Schéma teplé  válcovací tratě [10] 

 
Legenda: 
  

1) dopravník bram 12) hotovní pořadí 

2) odstranění nečistot 13) chladící zóna 

3), 4) a 5) krokové ohřívací pece 14) navíječky 

6) výměník odpadního tepla 15) a 16) dopravník svitků 

7) vysokotlaký  lamač okují 17) vážení svitků 

8) lis k úpravě rozměrů bramy 18) a 19) dopravník svitků 

9) přípravné pořadí 20) stříhání vzorků materiá lu 

10) nůžky 21) a 22) vázání svitků 

11) vysokotlaký  odstraňovač okují 23) finá lní vážení 

 


