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1. ÚVOD 

 Důleţitým trendem v oblasti tváření ocelí za tepla je zefektivnění výroby a úspora 

nákladů spojených s dalším zpracováním tvářených výrobků. Jednou z moţností této 

úspory ve výrobě je technologie řízeného tváření s následujícím řízeným ochlazováním.  

Tato technologie mnohdy vede aţ k eliminaci nutnosti následného tepelného zpracování 

vývalků či výkovků. Snahy o optimalizaci stávajících procesů a zavádění nových 

technologií řízeného ochlazování tvářených výrobků se neobejdou bez znalosti kinetiky 

fázových přeměn zpracovávaných materiálů. Nástrojem k popisu kinetiky transformace 

podchlazeného austenitu jsou diagramy anizotermického rozpadu austenitu (ARA). 

Znalost těchto diagramů je velmi uţitečná zejména při řízení struktury ocelí ve fázi jejich 

ochlazování různou rychlostí po tváření za tepla [1]. 

 Diagramy ARA bývají nejčastěji konstruovány na základě dilatometrických testů  

ve spojení s metalografickými analýzami a měřením tvrdosti vzorků [2]. Klasické ARA 

diagramy (CCT – Continuous Cooling Transformation) popisují kinetiku přeměn během 

ochlazování přímo z teploty austenitizace. V praxi je však situace mnohdy komplikována 

předchozí deformací, která můţe různou měrou ovlivnit kinetiku jednotlivých přeměn 

austenitu během ochlazování. To lze popsat modifikovanými ARA diagramy 

s uvaţováním předchozí deformace (DCCT – Deformation Continuous Cooling 

Transformation). DCCT diagramy je moţné zkonstruovat s vyuţitím speciálních 

dilatometrů, umoţňujících definovaně deformovat vzorek před jeho ochlazováním, nebo 

pomocí k tomu určených softwarů [3, 4]. 

 Předloţená disertační práce shrnuje výsledky výzkumu vlivu předchozí deformace  

na kinetiku rozpadu austenitu během ochlazování pěti typově odlišných ocelí 

(20MnCrS5, 32CrB4, 42CrMo4, 51CrV4 a Cr-Mn kolejnicové oceli třídy IH). Výsledky 

experimentálních prací, realizovaných především na dilatometrickém modulu plastometru 

Gleeble 3800, by měly vyústit v obecnější závěry o vlivu rychlosti ochlazování a 

předchozí deformace na kinetiku jednotlivých fázových přeměn ocelí po tváření za tepla. 
 

2. Teoretická část 
 

2.1. Problematika ochlazování tvářených produktů v provozech 
 

 Nedílnou součástí tvářecích procesů za tepla je i následné ochlazování, které 

významně ovlivňuje mikrostrukturu a potaţmo i mechanické vlastnosti tvářených 

výrobků. Ovšem principy a technologie ochlazování se liší v závislosti na tvářecích 

postupech a poţadovaných uţitných vlastnostech oceli. Nicméně mnohdy díky 

optimálnímu nastavení řízeného ochlazování za tepla tvářených výrobků je moţno 

vyrábět bez pouţití následného tepelného zpracování [5, 6]. 
  

2.1.1. Technologie ochlazování vývalků 
 

 Vývalek prochází chladícím úsekem po výběhu z poslední stolice, případně po 

posledním průchodu na vratné stolici, načeţ dochází ke sniţování teploty vývalku aţ na 

teplotu okolí nebo na teplotu navíjení, v závislosti na typu vývalku [6].  

 Pro ochlazování tyčové oceli se v současné době pouţívají buď chladicí rošty pro 

volné ochlazování na vzduchu, nebo chladicí boxy, v případě řízeného chlazení vodou  

a vzduchem. Pro sloţitější profily se instalují technologie k regulaci intenzity chlazení  

[6, 7]. Další technologie ochlazování přináší moţnost navíjení tyčové oceli do svitků, coţ 

představují mj. Garretovy navíječky (obr. 1). Garettovy navíječky jsou instalovány i na 
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kontijemné trati (KJT) TŢ a.s., a umoţňují svinování především kruhové oceli 

v průměrech od 15 mm do 50 mm [8, 9]. 

 

 

 Zvláštní kategorií je ochlazování drátu, kdy výstupní rychlost válcování často 

přesahuje 100 m·s
-1

. Navíc i vlivem zavedení hotovních bloků se zvýšily doválcovací 

teploty a vzrostl poţadavek na celkovou délku drátů a tím i na vyšší hmotnosti svitků. 

V současné době je nejvíce vyuţívaným systémem řízeného ochlazování zařízení Stelmor 

(obr. 2), které bylo vyvinuto americkou firmou Morgan Construction Co. Toto zařízení je 

schopno pracovat ve dvou reţimech: zrychlené řízené ochlazování a zpomalené řízené 

ochlazování [6, 10, 11].  

 V prvním případě je drát po výstupu z poslední stolice zchlazen vodními tryskami, 

které se nacházejí v chladících skříních. Poté drát vstupuje do ukládací hlavy, která 

vytvoří závity, které dále postupují po dopravníku, pod nímţ je instalováno několik sekcí 

ventilátorů. Rychlost ochlazování se zde pohybuje v rozmezí 4,5 – 10 °C·s
-1

 a bývá 

regulována rychlostí pohybu dopravníku a způsobem vzduchového chlazení. Během 

zpomaleného řízeného ochlazování se dosahuje rychlostí ochlazování od 0,3 do 10 °C·s
-1

. 

Těchto pomalých rychlostí chladnutí bývá dosaţeno pouţitím izolačních poklopů a 

sníţením rychlosti pohybu dopravníku, coţ způsobí i hustší uloţení závitů. Izolační 

poklopy zakrývají dopravník shora a někdy i disponují moţností vytápění [6, 10, 11]. 

 Ochlazování plechů se nejčastěji uskutečňuje na chladícím loţi, kde je 

vyválcovaný plech dopraven válečkovým dopravníkem po procesu rovnání. Za tepla 

válcované plechy běţně chladnou volně na vzduchu. Volně ochlazované jsou i tlusté 

plechy řízeně tvářené podle SHT 

(Sumitomo High Toughness) procesu, 

které vynikají jemností a 

rovnoměrností vzniklé struktury. 

Výrobky z těchto plechů se pak 

vyuţívají v prostředí, kde se vyskytují 

nízké teploty [5, 6, 9]. U pásových 

tratí jsou chladícími úseky válečkové 

dopravníky s vodními sprchami. 

Celková délka chladícího úseku můţe 

přesahovat i 100 metrů, jelikoţ je 

zapotřebí vyválcovaný pás ochladit 

během tohoto úseku na optimální 

teplotu svinování a tím zajistit 

poţadované vlastnosti pásů. Sprchy 

  
Obr. 1 Chladnoucí tyčová ocel ve svitku 

z Garrettových navíječek  

na přepravní paletě v TŢ a.s.[9] 

Obr. 2 Stelmor dopravník se zvednutými 

izolačními poklopy [10] 

 

Obr. 3 Úsek laminárního chlazení vodou za tepla  

válcovaných ocelových pásů na Steckelově trati  

P1500 v ArcelorMittal Ostrava a.s.  [12] 
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pracují na principu laminárního chlazení, které je výhodnější především pro větší tloušťky 

pásů na rozdíl od turbulentního, které není tak intenzivní. Sprchy bývají konstruovány 

v několika sekcích, coţ umoţňuje pás ochlazovat diferencovaně. Na obr. 3 je zobrazen 

příklad takovéhoto typu ochlazování ocelových pásů na Steckelově trati P1500 v 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Úsek laminárního chlazení je na této trati rozdělen do 7 sekcí 

[9, 12].  

 Ochlazování bezešvých za tepla válcovaných trubek se odehrává na speciálních 

chladících roštech, které navíc bývají dovybaveny systémem řízeného ochlazování. 

Zástupcem této technologie je i válcovna trub Velký Mannesmann (VM) TŢ a.s., která 

válcuje bezešvé trubky Mannesmannovým postupem. Výběr správné technologie 

ochlazování závisí především na značce oceli a rozměrech trubek. V návaznosti na tyto 

parametry jsou trubky po doválcování a následné normalizaci v krokové peci 

ochlazovány buď volně na vzduchu, anebo řízeně zrychleně chlazeny pomocí vodních 

sprch, které jsou instalovány na chladícím roštu. Chladící rošt disponuje 7 řadami sprch 

s moţností regulace počtu zapnutých sekcí sprch a rychlostí posuvu trubek. Další 

pouţívanou moţností je kombinace řízeného doválcování a řízeného ochlazování [13]. 
 

2.1.2. Technologie ochlazování výkovků 
 

 V případě technologií ochlazování výkovků je zapotřebí výkovky rozdělit do dvou 

hlavních skupin. Jedná se tedy o výkovky volně kované a zápustkově kované [9, 14]. 

 Volné výkovky bývají díky svým větším rozměrům ochlazovány na vzduchu.  

U některých výkovků je však podle velikosti příčného průřezu a obsahu přísadových 

prvků nezbytné zabezpečit zpomalené ochlazování, aby se dosáhlo předepsaných 

mechanických vlastností, zamezilo vzniku povrchových a vnitřních trhlin a uvolnila 

zbytková pnutí. Toto se provádí ve vychlazovacích jámách různými izolačními zásypy a 

obklady v případě větších výkovků. U menších výkovků se zpomalené ochlazování 

provádí v pecích a izolovaných komorách [9, 14]. 

 Zápustkově kované výkovky jsou po dokování a případném odstřiţení výronku 

transportovány do přepravních boxů, kde jsou ochlazovány volně na vzduchu, coţ ale 

přináší nutnost zařazení následného ţíhání, nejčastěji v poklopových pecích nebo 

tunelových pecích. Další variantou je zpomalené či zrychlené řízené ochlazování. Rozdíl 

je v pouţité technologii, kdy v případě zrychleného ochlazování jsou pod transportní 

dopravníky, případně i nad ně instalovány větráky, či sprchy s malým průtokem vody, 

vytvářející jemnou vodní mlhu. Druhou variantou je zpomalené ochlazování, které 

probíhá na prodlouţených dopravnících, které jsou zakrytované a izolované s moţností 

vytápění. Tyto postupy dovolují získat jemnozrnnou strukturu a poţadované mechanické 

vlastnosti bez dalšího ţíhání [9, 15].  
  

2.2. Termomechanické zpracování oceli 
 

 Kombinaci řízeného tváření a ochlazování oceli lze shrnout pod pojem 

termomechanické zpracování (TMZ). Podstatou TMZ je ovládání celkových výrobních 

podmínek s cílem dosaţení poţadované struktury a tím i kombinace mechanických 

vlastností a dosaţení malé velikosti konečného zrna, coţ má kladný vliv na pevnost i 

houţevnatost. Vyuţitím TMZ lze docílit sníţení výrobních nákladů pro daný materiál z 

důvodu moţnosti úplného vynechání, anebo výrazného zkrácení následného tepelného 

zpracování. Tento způsob tváření je odlišný od tradičního způsobu tváření materiálu, 

jelikoţ se jím řídí všechny výrobní podmínky, jako jsou například válcovací teplota, 

průběh deformace v závislosti na čase atd. Rozhodující význam z hlediska strukturního 

stavu má velikost zrn a subzrn, podíl jednotlivých strukturních sloţek, mnoţství 
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precipitátů, hustota dislokací a stavba tuhého roztoku. Nemalý vliv hrají také 

mikrolegující prvky v oceli, které brání hrubnutí zrna při ohřevu, brzdí rekrystalizaci při 

doválcování a precipitačně zpevňují ocel [5, 16, 17]. 

 Obr. 4 vysvětluje princip 

řízeného tváření, na němţ lze vidět 

srovnání vývoje mikrostruktury  

při konvenčním válcování a při 

termomechanickém (řízeném) 

válcování. Termomechanickým 

válcováním se zjemňuje zrno,  

které se transformuje 

z deformovaného austenitu. Ve 

většině případů se vývoj struktury 

řídí brzděním rekrystalizace 

austenitu, například kombinací  

účinku mikrolegujících prvků v 

tuhém roztoku, nebo interakcí 

řízené precipitace [9, 16]. 

Deformací austenitické struktury v nerekrystalizované oblasti vznikají uvnitř 

austenitických zrn deformační pásy a tyto pásy mají během přeměny austenitu na ferit 

stejnou roli jako hranice zrn a poskytují tedy nukleační místa pro vznik feritických zrn. 

Deformační pásy rozdělují deformovaná místa do několika bloků, viz obr 5. Při 

konvenčním válcování vznikají zárodky feritických zrn pouze na hranicích zrn 

austenitických, coţ má za následek omezení dosaţení jemného feritického zrna. 

Austenitická zrna materiálu podrobeného termomechanickému tváření jsou rozdělena 

deformačními pásy do několika bloků a tím pádem je moţno docílit poţadované jemné 

feritické mikrostruktury [5, 17]. 

 

 
 

Obr. 5 Srovnání konvenčního a řízeného 

válcování podle vývoje struktury oceli [17] 

Obr. 6 Vliv termomechanického zpracování 

drátu za pouţití technologie Stelmor Siemens 

na transformaci austenitu [11] 
  

 Pro vyuţití potenciálu termomechanického válcování musí být tratě patřičně 

vybaveny. K nezbytnému vybavení tratí patří ochlazovací a vyrovnávací sekce, anebo 

také chladicí boxy vhodné pro dosaţení poţadované teploty provalku po celém jeho 

průřezu  

a v celé jeho délce před daným průchodem. Vyšší nároky jsou kladeny i na válcovací 

stolice, případně hotovní bloky, které musí být schopny zvládnout finální deformaci o 

velikosti minimálně 15 – 20 % i při nízkých doválcovacích teplotách (aţ 750 °C). Vliv 

 
Obr. 4 Principy konvenčního a termomechanického  

válcování [9] 
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pouţití termomechanického zpracování na transformaci austenitu pomocí technologie 

ochlazování drátu Stelmor Siemens je znázorněn na obr. 6, z kterého je vidět předpoklad,  

ţe termomechanické zpracování akceleruje přeměny (feritické, perlitické a bainitické) 

austenitu [5, 11, 16, 17]. 
 

 

 

2.3. Transformace přechlazeného austenitu 

 

 Ochlazováním austenitu vznikají nové nízkoteplotní fáze nebo strukturní sloţky 

typu ferit, perlit, bainit a martenzit, případně cementit (nadeutektoidní ocel). Tyto fáze, 

respektive strukturní sloţky se od sebe liší jak vlastnostmi, tak i řídícími mechanismy 

vzniku, které lze rozdělit na 3 základní [18].  
  

2.3.1. Difúzní mechanismus přeměny 
 

 Prvním typem je transformace řízená difúzí. Difúzi je řízen vznik perlitu i feritu, 

popřípadě cementitu. V případě pomalého a středně pomalého ochlazování 

podeutektoidní oceli dochází při podkročení teploty Ar3 k tvorbě feritu. U nadeutektoidní 

oceli vzniká cementit při podchlazení austenitu pod teplotu Arm. Obě tyto přeměny mají 

charakter rozpadu přesyceného tuhého roztoku a bývají následovány perlitickou 

přeměnou, po podkročení teploty Ar1 [18, 19]. Ferit vzniká vylučováním na hranicích 

austenitických zrn, protoţe zde jsou nejpříznivější nukleační podmínky. Atomy uhlíku 

difundují z oblastí tvořícího se feritu  

ke středu austenitického zrna, které se postupně obohacuje uhlíkem, a v souladu 

s rovnováţnými podmínkami tak zachovává svou stabilitu při klesající teplotě. Podobný 

průběh má i vylučování cementitu u nadeutektoidních ocelí, kde v přesyceném austenitu 

dochází k vylučování cementitu na hranicích austenitických zrn [18, 19]. 

 Perlit je lamelární směs feritu a cementitu a jeho přeměna z austenitu začíná 

vznikem zárodku Fe3C nebo feritu, který nukleuje přednostně na hranici austenitického 

zrna. Přeměna začíná nukleací cementitu, dle teorie Hulla a Mehla. Atomy uhlíku 

difundují mříţkou austenitu na zárodky cementitu a vyvolávají jejich růst. Cementit 

podnítí krystalizaci feritu v přilehlých oblastech austenitu ochuzených uhlíkem. Protoţe 

ferit rozpouští jen nepatrné mnoţství uhlíku, difundují jeho atomy do sousedních oblastí 

austenitu, který se uhlíkem přesytí, a z této oblasti se vyloučí opět cementit. Děj 

pokračuje střídavou tvorbou cementitu  

a feritu, čímţ se vytváří lamelární perlit [18, 19]. 

 

2.3.2. Bezdifúzní mechanismus přeměny 
 

 Dále můţe transformace probíhat displacivně neboli smykem, coţ je příklad 

vzniku martenzitu. Pokud je rychlost ochlazování tak velká, ţe se zamezí difúzi jak ţeleza 

(případně dalších substitučních prvků), tak uhlíku (případně dalších intersticiálních 

prvků), potom se austenit přemění smykovým mechanizmem na martenzit. Martenzit 

bývá definován jako přesycený tuhý roztok uhlíku v ţeleze α, který vzniká smykovým 

mechanizmem. Jelikoţ je potlačena difúze uhlíku, jehoţ atomy v mříţce ţeleza zůstanou, 

jedná se o přesycený roztok. Toto přesycení mříţky způsobuje její deformaci, čímţ se 

mříţka změní z kubické prostorově centrované na mříţku tetragonální prostorově 

centrovanou. Martenzitická přeměna probíhá ihned po dosaţení teploty Ms. Pro vznik 

martenzitu není potřeba inkubační periody [19].  



Vliv deformace na rozpadové diagramy ocelí 

8 

 Martenzit tvoří ve struktuře jehlice nebo desky v závislosti na obsahu uhlíku. 

Kinetika martenzitické přeměny závisí především na nukleačních pochodech, protoţe růst 

martenzitu probíhá velice rychle a blíţí se rychlosti zvuku v daném prostředí (aţ 3 km·s
-

1
). Kaţdá jehlice (deska) martenzitu dosahuje velmi rychle mezního rozměru, který je 

ovlivněn především velikostí austenitického zrna. Předpokládá se, ţe první deska 

martenzitu vzniklá v nízkouhlíkové oceli bývá zpravidla rovnoběţná s rovinou austenitu 

(111), u středněuhlíkové oceli to pak bývá rovina (225) a u vysokouhlíkové oceli rovina 

(259) [18-20]. 
 

2.3.3. Kombinace mechanismu smyku a difúze 
 

 Poslední variantou je transformace řízená kombinací difúze a smyku. 

Reprezentantem této varianty je bainit, který vzniká při středně velké rychlosti 

ochlazování. Austenit rozpadlý v nerovnováţnou strukturu bainit je tvořen směsí 

přesyceného feritu a karbidů nelamelárního typu. Podstatou vzniku bainitu je 

transformace austenitu na ferit vzniklý smykovým mechanismem, jelikoţ difúze atomů 

ţeleza je téměř nemoţná, ale dochází k difúzi atomů uhlíku. Vznik bainitu je spojen s 

existencí inkubační periody, tedy nedochází k němu okamţitě. Při stejném obsahu uhlíku 

má bainit vyšší pevnost a tvrdost ve srovnání s perlitem. Bainitická přeměna je ze všech 

přeměn vyskytujících se v ocelích nejsloţitější a závisí na obsahu uhlíku a slitinových 

prvků. Morfologie bainitické struktury dané oceli výrazně závisí na teplotě přeměny a na 

rychlosti ochlazování přes bainitickou oblast. Zjednodušeně se rozlišuje horní a dolní 

bainit, v některých případech se lze setkat i se středním bainitem.  

Při vyšších teplotách vzniká horní bainit, při niţších teplotách dolní bainit. U horního 

bainitu se často uvádí niţší houţevnatost, coţ je dáváno do souvislosti s tím, ţe cementit 

se často vylučuje na hranicích jehlic bainitického feritu, coţ usnadňuje šíření trhlin a tím 

způsobuje i niţší taţnost [18-20, 21]. 
 

2.4. Činitelé ovlivňující kinetiku rozpadu austenitu 
 

 Na kinetiku rozpadu austenitu během ochlazování, potaţmo i na kinetiku 

jednotlivých fázových transformací má vliv mnoho faktorů. Nicméně zásadními činiteli 

mající vliv na kinetiku přeměny austenitu během ochlazování jsou především chemické 

sloţení, velikost austenitického zrna a předchozí deformace [2, 22]. 
 

2.4.1. Vliv chemického složení 
 

 Jelikoţ je ocel slitina ţeleza, uhlíku a dalších legujících přísad, tak velikost obsahu 

zastoupených chemických prvků vţdy vede k určitým charakteristickým jevům  

a to i v případě studia kinetiky fázových transformací během ochlazování. Tudíţ lze 

konstatovat, ţe řízením obsahu jednotlivých prvků v oceli lze ovlivňovat jak body a 

oblasti v binárním diagramu Fe-Fe3C, tak i samotné tvary a polohy křivek v rozpadových 

diagramech.  

 Z hlediska studie vlivu obsahu chemického sloţení na kinetiku přeměn austenitu 

během ochlazování je moţno postupovat dvěma způsoby. Buď je moţné se zaměřit zvlášť  

na kaţdý prvek a posoudit jeho vliv na charakter rozpadu austenitu, anebo posoudit vliv 

chemického sloţení přímo na jednotlivé přeměny (feritickou, perlitickou, bainitickou  

a martenzitickou) [23-24]. Komplexní způsob řešení tohoto problému představuje ARA 

diagram na obr. 7 [24]. 

 Z obr. 7 vyplývá, ţe aţ na výjimky (Si, Al, P) mají přísadové prvky a jejich 

rostoucí obsah deakcelerující účinek na průběh transformací austenitu během ochlazování  
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 [24]. Všechny přísadové 

prvky s výjimkou křemíku, 

kobaltu a hliníku, případně 

ještě fosforu, který ale není 

do ocelí záměrně přidáván, 

zvyšují stabilitu austenitu, a 

tudíţ posouvají křivky 

počátků a konců difúzních 

přeměn (feritická a 

perlitická) doprava. 

Kinetiku feritické přeměny 

výrazně ovlivňují 

především mangan a uhlík, 

přičemţ oba tuto 

transformaci zpomalují. 

Přesněji oba zmíněné prvky zpomalují difúzi a tím sniţují teplotu počátku této 

transformace i posunují celou oblast feritu v ARA diagramech doprava [24-26]. Nicméně 

výzkum kolektivu autorů [27] potvrdil podstatný vliv boru na přeměny austenitu. Autory 

bylo potvrzeno, ţe atomy boru se ukládají přednostně na hranicích zrn, kde zpomalují 

difúzi atomů uhlíku, čímţ potlačují vylučování proeutektoidního feritu. Podle autorů 

můţe být vliv boru aţ stonásobný v porovnání s dalšími prvky (Ni, Mn, Cr, Mo). 

Nicméně nejvyšší účinnost boru na zvýšení prokalitelnosti závisí také na obsahu uhlíku, 

jelikoţ je bor především účinný v ocelích s niţším obsahem uhlíku [26, 27]. 

 

 V případě, ţe má ocel sloţení odpovídající eutektoidní koncentraci uhlíku vzniká 

z austenitu během ochlazování přímo perlit. Ovšem má-li sloţení jiné, tak v těchto 

případech je perlitická přeměna předcházena odpovídajícími proeutektoidními reakcemi, 

při kterých nejprve vzniká ferit, případně cementit [24, 28]. Kinetika perlitické přeměny 

je i podstatně ovlivňována přísadovými prvky. S výjimkou Si, Co a Al tuto přeměnu 

všechny další prvky zpomalují tím, ţe zmenšují rychlost nukleace i růstu. Tento jev je 

spojován s podstatně menší rychlostí difúze přísadových prvků ve srovnání s rychlostí 

difúze uhlíku, která vlivem legujících prvků zmenšujících aktivitu uhlíku se také sniţuje 

[28]. Perlitická přeměna  

u legovaných ocelí je komplikována redistribucí nejen uhlíku, ale také difúzně 

pomalejších substitučních přísad. V souladu s hodnotami rovnováţných rozdělovacích 

koeficientů se přísadové prvky při přeměně z homogenního rozloţení v austenitu podle 

své povahy koncentrují většinou buď do feritu (Si, Al, Ni) nebo do karbidických fází 

(karbidotvorné prvky). Přítomnost karbidotvorných prvků přeměnu dále komplikuje 

existencí  

jiných karbidických fází, neţ je cementit. Z tohoto důvodu průběh eutektoidní přeměny 

legovaných ocelí i jejich výsledná struktura mohou být podstatně jiné neţ v případě ocelí 

uhlíkových [22, 28]. 

 Z pohledu bainitické přeměny byla přijata teze, ţe nejvyšší vliv na kinetiku této 

přeměny má uhlík. Nicméně detailnější studie této problematiky odhaluje, ţe všechny 

přísadové prvky s výjimkou Co, sniţují teplotu počátku bainitické přeměny a to 

především  

C, Cr, Mo, Ni, Mn, W. V případě konce této přeměny, není tato přeměna výrazně  

ovlivňována přísadovými prvky, ale zato je silně ovlivňována jinými probíhajícími 

přeměnami [24, 29].  

 
Obr. 7 Vliv přísadových prvků na polohu křivek  

ARA diagramu [24] 
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 I v případě martenzitické přeměny je tato transformace, respektive teplota počátku 

této transformace sniţována všemi prvky rozpuštěnými v austenitu s výjimkou hliníku a 

kobaltu. Předpokládá se, ţe nejúčinnějším prvkem sniţujícím teplotu Ms je mangan. 

Kromě obsahu přísadových prvků hraje také důleţitou roli obsah uhlíku. S rostoucím 

obsahem uhlíku dochází opět k výraznému sníţení teploty počátku martenzitické 

transformace [19, 24]. S rostoucím obsahem uhlíku navíc dochází i k poklesu teploty 

konce martenzitické přeměny Mf a to ještě výrazněji neţ v případě Ms. Toto způsobuje, ţe 

při zvyšování obsahu uhlíku dochází k rozšiřování martenzitické oblasti [28]. 
 

2.4.2. Vliv velikosti austenitického zrna 
 

 Feritická přeměna potaţmo kinetika této přeměny silně závisí na velikosti 

austenitického zrna, jelikoţ tato přeměna probíhá pomocí difúzního mechanismu, který 

vyuţívá pro nukleaci a následný růst především hranice zrn. Je tedy jasné, ţe čím bude 

austenitické zrno jemnější, tím bude matrice obsahovat více hranic zrn a tím i více 

zárodečných míst, coţ způsobí urychlení feritické přeměny [22, 30]. Ovládání velikosti 

austenitického zrna je tedy důleţité z hlediska mikrostruktury a tudíţ i mechanických 

vlastností oceli [30]. 

 Velikost austenitického zrna hraje významnou roli i v případě rychlosti perlitické 

transformace, jelikoţ nejpříznivější podmínky pro nukleaci perlitu jsou v oblastech o 

vysoké energii, kde je největší nahromadění defektů struktury, coţ v homogenním 

austenitu představují především hranice zrn. U hrubozrnných ocelí je rychlost perlitické 

přeměny menší neţ u jemnozrnných, neboť mnoţství míst příznivých pro nukleaci je 

malé. Závislost kinetiky přeměn 

austenitu během ochlazování na velikosti 

austenitického zrna dokumentuje obr. 8 

[19, 22,]. Předpoklad urychlení přeměn 

řízených difúzí vlivem jemnějšího 

austenitického zrna podporuje i obr. 8, 

který vyjadřuje závislost počátků 

feritické a perlitické přeměny včetně 

konce perlitické přeměny na velikosti 

austenitického zrna podeutektoidní oceli 

28NiCrMo74 [22]. Na základě obr. 8 lze 

poté tvrdit, ţe s rostoucí velikostí 

austenitického zrna dochází k téměř 

lineárnímu zpomalení těchto přeměn, 

pokud tuto kinetiku vztáhneme na 

logaritmus času, jelikoţ přímky jak 

počátku feritické i perlitické přeměny i konec perlitické přeměny svírají stejné úhly. 

Hodnoty velikostí austenitického zrna jsou na obr. 8 zaznamenány jako reverzní stupnice, 

coţ znamená, ţe například hodnota 9 čísla velikosti austenitického zrna vyjadřuje 

nejjemnější austenitické zrno [22].  

 Větší austenitické zrno podporuje martenzitickou přeměnu zvyšováním teploty 

jejího počátku Ms. To znamená, ţe čím vyšší bude teplota austenitizace, a čím bude delší 

výdrţ  

na této teplotě, tak tím více poroste austenitické zrno, a tím i bude růst teplota Ms [48]. 

Podobný vliv velikosti austenitického zrna se předpokládá také pro konec martenzitické 

přeměny Mf. Velikost austenitického zrna má také dopad i na mikrostrukturu martenzitu, 

 
Obr. 8 Vliv velikosti austenitického zrna na 

kinetiku feritické a perlitické  

transformace oceli 28NiCrMo74 [22] 
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jelikoţ se očekává, ţe s rostoucím austenitickým zrnem roste také velikost 

martenzitických desek a jehlic [31]. 

 Závislost mezi velikostí austenitického zrna (G – číslo velikosti austenitického 

zrna dle ASTM) a teplotou Ms [°C] pro nízkolegované oceli odvodili autoři Lee S. J. a  

Lee Y. K. [32] – viz rovnice (1).  
 

              (1) 
 

2.4.3. Vliv předchozí deformace 
 

 V případě, ţe je austenit před přeměnou nebo i přímo při přeměně deformován, 

má to vliv na průběh přeměny a tudíţ i na výslednou strukturu po přeměně a její 

mechanické vlastnosti. Podstatný vliv na rozsah změn má velikost deformace austenitu a 

teplota, při níţ se deformace odehrává [21, 22, 33, 34]. 

 Transformace plasticky deformovaného austenitu na ferit, případně perlit probíhá 

rychleji neţ u austenitu bez předešlé deformace, coţ potvrzuje i celá řada prací. Podle 

kolektivu autorů [34] se efekt urychlení projevuje zejména na počátku těchto transformací 

a zvětšuje se s rostoucí deformací. Akcelerující účinky rostoucí deformace a rychlosti 

deformace na feritickou přeměnu jsou znázorněny na obr. 9 a 10. Z obr. 9 je navíc 

patrné, ţe se s rostoucí deformací (do cca 0,4) se zuţuje oblast feritické transformace a 

tím se i akceleruje transformace perlitická. Deformací se zvyšuje mnoţství mříţkových 

poruch, coţ podporuje difúzi všech atomů v tuhém roztoku a vede k rychlejší nukleaci i 

růstu zárodků nové fáze. Hustota potenciálních nukleačních center je sice relativně 

vysoká, ale pohyb fázového rozhraní nutného pro růst zárodků nové fáze je silně brzděn 

dislokačním lesem tak, ţe se výsledný podíl feritických zrn sniţuje. Při velmi intenzivní 

plastické deformaci kompenzuje vysoká hustota nukleačních center zpomalený růst 

zárodků a výsledný podíl feritu je zhruba stejný jako v případě rozpadu austenitu bez 

vlivu deformace. Nicméně takto vzniklý ferit je výrazně jemnější [21, 22, 33, 34]. 
 

  
Obr. 9 Vliv deformace na transformaci 

feritu [33] 

Obr. 10 Vliv deformační rychlosti na 

transformaci feritu [33] 
 

 Vliv plastické deformace na přeměnu austenitu na martenzit má většinou mírně 

deakcelerující účinek. Při deformaci austenitu vzniká hustá dislokační síť, která brzdí 

postup fázového rozhraní a navzdory velkému počtu zárodků bývá podíl nové fáze menší  

neţ v případě transformace nedeformovaného austenitu, a to hlavně u větších rychlostí 

ochlazování. Nicméně někdy dochází i k opačnému jevu, kdy nakupené mříţkové 

poruchy iniciují tvorbu martenzitu a ten se pak začíná tvořit při vyšších teplotách neţ 

v případě přeměny nedeformovaného austenitu [21, 22, 35, 36].  

 Výsledky efektu plastické deformace na bainitickou transformaci se liší 

v závislosti na velikosti deformace a především na chemickém sloţení oceli. V 
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deformovaném austenitu se při bainitické transformaci projevují dva protichůdné jevy. 

Tvorba zárodků nové fáze se sice zrychluje, protoţe se nejdříve tvoří v deformovaných 

pásech jako úzké feritické částice lemované karbidy, ale zároveň se zpoţďuje jejich růst 

smykovým mechanismem. Navíc můţe být rychlost růstu zárodků ovlivněna deformačně 

indukovanou precipitací karbidů, které působí jako překáţky pohybu fázového rozhraní. 

Jestliţe ale deformace probíhá i během samotné bainitické přeměny, tak je přeměna 

výrazně urychlena [21, 28, 36].  
 

2.5. Transformační diagramy ocelí 
 

 Jedná se o strukturní diagramy, sestrojené vţdy jen pro jednu konkrétní ocel, čímţ  

se také liší od rovnováţných diagramů (typu Fe-C). Tyto digramy popisují transformační 

změny struktury přechlazeného austenitu během chladnutí a jsou konstruovány v 

souřadnicích teplota – čas, případně teplota – log času. Význam konstrukce těchto 

diagramů spočívá v popisu kinetiky přeměny přechlazeného austenitu v oceli určitého 

chemického sloţení, coţ je velmi přínosné pro velkou škálu tepelného a 

termomechanického zpracování ocelí. Takţe tyto diagramy najdou své uplatnění jak v 

provozech ţíháren, tak v provozech kováren a válcoven za tepla, především při návrzích 

anebo optimalizacích technologií ochlazování. Další moţností vyuţití těchto diagramů je 

oblast svařování. Konstrukce transformačních diagramů je i dnes při pokročilé přístrojové 

technice a rozsáhlé automatizaci a regulaci procesů tepelného zpracování velmi nákladná, 

avšak její přínos vynaloţené náklady mnohonásobně převyšuje. Nejčastěji vyuţívanou 

fyzikální metodou pro sestavení těchto diagramů u ocelí je dilatometrie, popřípadě 

vybrané metody termické analýzy nebo magnetometrie [1, 3, 5]. 

 Transformace přechlazeného austenitu se uskutečňují buď v podmínkách 

plynulého ochlazování, nebo při konstantní teplotě, a podle toho taky rozdělujeme tyto 

diagramy na IRA (izotermický rozpad austenitu) a ARA (anizotermický rozpad austenitu) 

[1, 5]. 
 

2.5.1. Diagramy IRA 
 

 V literatuře se můţeme ve spojitosti s těmito diagramy často také setkat 

s označením TTT (Time – Temperature – Transformation) diagrams. Jedná se o 

diagramy, které popisují přeměny přechlazeného austenitu na ferit, perlit a bainit během 

izotermických podmínek, tedy během konstantní teploty. V IRA diagramech bývá 

zakreslena i teplota Ms, která udává počátek martenzitické přeměny [1, 18]. Tvar a poloha 

křivek IRA diagramu je zásadně ovlivněna chemickým sloţením, dále pak taky 

podmínkami austenitizace a velikostí původního austenitického zrna. S výjimkou Al a 

Co, všechny přísadové prvky zvyšují stabilitu austenitu, coţ má za následek posun křivek 

doprava, čili k delším časům. Prvky nekarbidotvorné (Ni, Si, Cu, P aj.) nemají výrazný 

vliv na tvar diagramu, kdeţto karbidotvorné prvky (Mo, Cr, V, W, Ti, Nb, B aj.) 

zvýrazňují přechod mezi perlitickou a bainitickou oblastí, coţ můţe vést aţ k jejich 

oddělení [18, 19]. Pomocí IRA diagramů se nejčastěji tepelně zpracovávají na 

poţadovanou strukturu výrobky menších rozměrů [18].  
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2.5.2. Diagramy ARA 
 

 Jelikoţ v praxi se tepelná 

zpracování, kde se uplatňují izotermické 

pochody, vyskytují v menší míře neţ 

pochody anizotermické, je proto 

mnohdy zapotřebí vyuţít diagramy 

anizotermického rozpadu austenitu 

(ARA). V anglické literatuře jsou tyto 

digramy označovány jako CCT 

(Continuous Cooling Transformation). 

Tyto diagramy se sestrojují na základě 

plynulého ochlazování vzorků různými 

rychlostmi na teplotu okolí, tudíţ nová 

struktura vzniká v závislosti na teplotě 

okolí anizotermicky. Rychlosti 

ochlazování jsou voleny ve vztahu k moţnostem zařízení, povětšinou dilatometrů, a 

nejčastěji se pohybují v rozmezí 100 – 0,01 °C·s
-1

. Pro kaţdou rychlost ochlazování se 

stanovují souřadnice počátků a případně i konců jednotlivých přeměn. V grafické 

závislosti teploty na čase (případně logaritmu času) se příslušné souřadnice různých 

rychlostí ochlazování propojí v křivky označující jednotlivé přeměny. Příklad takového 

diagramu podeutektoidní oceli je znázorněn na obr. 11 [1, 37]. 

 Z obr. 11 je také moţno vidět, ţe v případě ochlazování vyšší rychlostí (křivka 1) 

je dosaţeno pouze martenzitické struktury, coţ ale vyvolává v oceli vyšší pnutí, které 

můţe vést k popraskání materiálu. V případě niţší rychlosti (2) bude finální struktura 

výrobku ochlazovaného touto rychlostí tvořena směsí bainitu a martenzitu, a v případě  

nejniţší rychlosti chladnutí (3) bude struktura feriticko-perlitická včetně obsahu bainitu  

a martenzitu [37]. V případě nadeutektoidní oceli bude situace jiná. Během pomalých 

rychlostí ochlazování nebude vznikat feriticko-perlitická struktura, ale bude se zde tvořit 

místo feritu cementit, coţ je logické v konfrontaci s binárním diagramem Fe-Fe3C. 

Eutektoidní sloţení oceli pak v případě pomalého ochlazování povede přímo ke tvorbě 

perlitu [1, 19, 37].  

 ARA diagramy se kromě bodů počátků a konců přeměn často doplňují i o hodnoty 

naměřených tvrdostí a podílů jednotlivých fází pro dané rychlosti ochlazování. Navíc je 

moţné z těchto diagramů také vyčíst i teploty přeměn Ac1 a Ac3 nebo Acm, coţ napomáhá 

k určení teploty austenitizace, která je důleţitá pro vybrané typy tepelného zpracování [1, 

19].  

2.5.3. Diagramy ARA s vlivem předchozí deformace (DARA – DCCT) 
 

 Tyto diagramy se konstruují stejným způsobem jako v případě klasických ARA 

diagramů, jen s tím rozdílem, ţe v tomto případě je rozpad austenitu ovlivněn předchozí 

plastickou deformací. Pro experimentální sestavení těchto diagramů se vyuţívá 

speciálních dilatometrů s moţností aplikace tlakové deformace, která se standardně 

pohybuje v rozmezí velikosti skutečné deformace 0,3 – 0,7. Obvykle se deformace 

aplikuje aţ po uplynutí poţadované výdrţe na austenitizační teplotě [3, 4, 38].  

 DARA (Deformací ovlivněný Anizotermický Rozpad Austenitu), potaţmo DCCT 

(Deformation Continuous Cooling Transformation) diagramy nacházejí široké uplatnění 

v praxi zaměřující se na termomechanické zpracování oceli, kde mnohdy vytlačují 

klasické ARA (CCT) diagramy, právě díky vloţenému vlivu předchozí deformace. 

Běţnými uţivateli těchto diagramů jsou zápustkové kovárny a válcovny s moţnostmi 

 
Obr. 11 Příklad ARA diagramu  

podeutektoidní oceli [37] 
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řízeného  

ochlazování [3, 4, 38]. 

 Obecně se předpokládá, ţe vliv předešlé deformace má akcelerující účinek 

především na difúzní přeměny. Tudíţ křivky počátků těchto přeměn budou v diagramu 

posunuty více doleva, tedy směrem ke kratším časům. V případě martenzitické přeměny 

způsobuje efekt předešlé deformace nejčastěji mírný pokles teploty Ms nebo je zcela 

zanedbatelný. Navíc se očekává nárůst tvrdosti v porovnání odpovídajících rychlostí 

ochlazování z důvodu zjemnění struktury plastickou deformací [3, 4, 38].  
 

3. Cíle práce 
 

 Předloţená disertační práce je zaměřena na experimentální ověření a studium 

vlivu předchozí deformace na diagramy anizotermického rozpadu austenitu pomocí 

dilatometrických zkoušek vybraných ocelí. Ke splnění tohoto cíle bylo zapotřebí: 

 zvolit vhodné oceli, které by svou chemickou i strukturní rozmanitostí umoţnily  

na základě získaných výsledků formulovat obecné závěry; vzhledem k mimořádné 

experimentální i finanční náročnosti potřebných zkoušek při tom úzce provázat 

výběr těchto ocelí s aktuálními potřebami výrobních podniků a jejich ochotou 

spolufinancovat nezbytné testy; 

 stanovit teploty vhodné pro austenitizaci ocelí před dilatometrickými zkouškami; 

 kombinací dilatometrických testů, metalografických analýz a měření tvrdosti 

vzorků ochlazovaných různými rychlostmi sestavit jednotlivé ARA diagramy 

(typu CCT – bez předchozí deformace); 

 analogickým postupem sestavit i rozpadové diagramy typu DCCT (s vlivem 

předchozí deformace); 

 získané CCT a DCCT diagramy porovnat s rozpadovými diagramy sestrojenými 

pomocí software QTSteel 3.2 a s dostupnými výsledky jiných autorů; 

 především na základě vlastních experimentálních výsledků se pokusit o co 

nejobecnější formulaci při hodnocení vlivu předchozí deformace na kinetiku 

fázových přeměn austenitu během ochlazování, a to i s uvaţováním vlivu teploty 

austenitizace či deformace. 

 Experiment byl zaloţen na cenné schopnosti dilatometrického modulu plastometru 

Gleeble 3800 na VŠB-TU Ostrava poskytovat přesné výsledky i po aplikaci definované 

deformace. 

 Dle výše uvedených kritérií byl zvolen experimentální materiál a dilatometrické 

experimenty byly realizována na celkem pěti ocelích: ocel 20MnCrS5 určená pro 

výkovky automobilových dílů, šroubárenská ocel 32CrB4, ocel 42CrMo4 určená pro 

vysoce namáhané konstrukční prvky, pruţinová ocel 51CrV4 a kolejnicová Cr-Mn ocel s 

tvrdostí třídy IH.  

 Zjištěné informace budou velmi uţitečné v praxi především ve spojitosti s 

ovládáním strukturotvorných procesů a se zajišťováním ţádaných mechanických 

vlastností ocelových výrobků prostřednictvím jejich řízeného tváření a ochlazování. 
 

4. Experimentální část 
 

4.1. Zkoumané oceli 
 

4.1.1. Ocel 20MnCrS5 
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 Ocel 20MnCrS5 je nízkolegovaná ušlechtilá mangan-chromová ocel, která se 

v praxi vyuţívá pro zápustkové kování ozubených kol, klikových hřídelí a dalších vysoce 

namáhaných součástek určených především pro automobilový průmysl. Jelikoţ je tato 

ocel zpracovávána zápustkovým kováním, bylo v experimentu nutné vzít v potaz vyšší 

dokovací teploty (aţ 1150 °C) [39-40]. 

 Ocel 20MnCrS5, jejíţ chemické sloţení dle normy EN 10084-1998 dokumentuje 

tabulka 1, je mimo jiné také zpracovávána v kovárně VIVA Zlín a.s. [96, 97]. 
  

Tabulka 1 Chemické sloţení oceli 20MnCrS5 v hm. % [39] 

C Si Mn P S Cr 

0,17 - 0,22 max. 0,40 1,10 - 1,40 max. 0,035 0,02 - 0,04 1,00 - 1,30 
 

4.1.2. Ocel 32CrB4 
 

 Ocel 32CrB4 patří mezi nízkolegované podeutektoidní oceli a nachází uplatnění 

především v průmyslu zaměřeném na výrobu spojovacího materiálu, nejčastěji šroubů.  

Tato ocel bývá navíc často vyuţívána i pro výrobu speciálních šroubů, jimiţ jsou 

například takzvané praţcové šrouby. [4, 41, 42]. 

 Chemické sloţení oceli 32CrB4 dle normy EN 10263-4 je uvedeno v tabulce 2 

Konkrétně tato ocel, která slouţila k realizaci samotného experimentu, byla dodána 

společností Třinecké Ţelezárny a.s. [41]. 
 

Tabulka 2 Chemické sloţení oceli 32CrB4 v hm. % [41] 

C Si Mn P S Cr B 

0,30 - 0,34 max. 0,30 0,60 - 0,90 max. 0,025 max. 0,025 0,90 - 1,20 
0,0008 - 

0,005 
 

4.1.3. Ocel 42CrMo4 
 

 Jedná se o nízkolegovanou ušlechtilou chrom-molybdenovou ocel určenou  

k zušlechťování. Z hlediska obsahu uhlíku se ocel 42CrMo4 řadí mezi oceli středně  

aţ vysokouhlíkové. Tato ocel je díky své vyšší prokalitelnosti předurčená především  

pro výrobu výše namáhaných strojních dílů jakými jsou například valivá loţiska, čepy a 

spojovací součásti [8, 43]. 

 Ocel 42CrMo4 o chemickém sloţení dle normy EN 10083-1 uvedeném v tabulce 

3 byla pro účely výzkumu vlivu deformace na ARA diagram dodána společností Třinecké 

Ţelezárny a.s. [43]. 
 

Tabulka 3 Chemické sloţení oceli 42CrMo4 v hm. % [43] 

C Si Mn P S Cr Mo 

0,38 - 0,45 max. 0,4 0,60 - 0,90 max. 0,025 max. 0,025 0,90 - 1,20 0,15 – 0,30 
 

4.1.4. Ocel 51CrV4 
 

 Tato mírně podeutektoidní nízkolegovaná chrom-vanadová ocel se vyznačuje 

vysokou prokalitelností a je vhodná pro velmi namáhané strojní díly. V zušlechtěném 

stavu má velmi příznivý poměr pevnosti k mezi kluzu, avšak oproti Cr-Mo ocelím niţší 

houţevnatost. Vyznačuje se vysokými hodnotami meze únavy při střídavém namáhání. Je 

proto vhodná i pro výrobu zušlechtěných pruţin [43-45].  

 Ocel 51CrV4 o chemickém sloţení dle normy EN 10083-3 uvedeném v tabulce 4 

spadá do výrobního portfolia hutního podniku ArcelorMittal Ostrava a.s., a pouţívá se 
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především pro výrobu válcovaných polotovarů, z kterých se následně vyrábějí různé typy 

pruţin [43-45]. 
 

Tabulka 4 Chemické sloţení pruţinové oceli 51CrV4 v hm. % [43] 

C Si Mn P S Cr V 

0,47 - 0,55 max. 0,40 0,70 - 1,10 max. 0,025 max. 0,035 0,90 - 1,20 0,10 – 0,25 
 

4.1.5. Kolejnicová ocel třídy IH 
 

 Tato Cr-Mn ocel, jak uţ název napovídá je určená pro válcování ţelezničních 

kolejnic. Třídou IH se označuje poţadovaná střední tvrdost hlavy kolejnic, která se 

obvykle pohybuje v rozmezí 340 – 380 HB. Tyto kolejnice jsou určeny k pouţití při 

středně náročných podmínkách, ovšem ale za niţší cenu, neţ prémiové kolejnice. Svým 

chemickým sloţením  

se tato ocel řadí mezi vysoko uhlíkové chrom-manganové oceli s přídavkem molybdenu. 

Obsah uhlíku této oceli se pohybuje v těsné blízkosti hranice eutektoidního sloţení [46, 

47]. 

 Chemické sloţení zkoumané kolejnicové oceli třídy IH je popsáno v tabulce 5.  

I tato ocel spadá do výrobního sortimentu podniku Třinecké Ţelezárny a.s. [46]. 
 

Tabulka 5 Chemické sloţení Cr-Mn kolejnicové oceli třídy IH v hm. % [46] 

C Mn Si Cr Ni 

0,74 – 0,84 0,75 – 1,25 0,10 – 0,60 max. 0,30 max. 0,25 

Mo V P S Al 

max. 0,060 max. 0,010 max. 0,020 max. 0,020 max. 0,010 
 

4.2. Metodika experimentálních prací 
 

 Jelikoţ lze očekávat jistý vliv velikosti původního zrna na rozpadové diagramy 

[22], byly v prvé řadě provedeny zkoušky zahrnující ohřev vzorků v elektrické odporové 

peci na různou teplotu, a poté proběhla fixace jejich struktury zakalením do vody. 

Následně byly vzorky podrobeny metalografické analýze, kdy byly naleptány hranice 

původních austenitických zrn, jejichţ velikost byla stanovena lineární průsečíkovou 

metodou dle [48]. Pro tento experiment byly vybrány oceli 20MnCrS5 a 51CrV4. 

 Pro všechny typy ocelí bylo nezbytné stanovit optimální teploty austenitizace.  

Toto bylo realizováno na základě určení transformačních teplot Ac1 a Ac3 (Acm). Tyto 

teploty byly určovány několika metodami. První metodou byl výpočet dosazením do 

příslušných parametrických rovnic. Dále bylo vyuţito dvou k tomuto specializovaných 

softwarů – QTSteel 3.2 a IDS [49, 50]. V poslední řadě byly hodnoty těchto 

transformačních teplot ověřeny na základě dilatometrických testů, které probíhaly při 

rychlostech ohřevu  

1 °C·s
-1

. Díky znalosti těchto teplot bylo moţno určit vhodnou teplotu austenitizace, která 

byla vţdy o něco vyšší neţ teplota Ac3 (Acm), aby byla jistota úplné austenitizace vzorků, 

přičemţ největší pozornost byla věnována právě dilatometricky stanoveným hodnotám 

[19]. 

 Po stanovení vhodné teploty austenitizace probíhaly dilatometrické testy zaměřené 

na určení teplot fázových přeměn austenitu během ochlazování konstantními rychlostmi 

různých hodnot. Na základě ochlazovacích křivek těchto testů byly konstruovány ARA 

(CCT) diagramy neovlivněné předchozí deformací. Pro tyto testy byly voleny vzorky 

s dutými hlavovými částmi, případně válcovité vzorky typu SICO v závislosti na 
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zvolených rychlostech ochlazování. Vzorky byly jednotně ohřívány v měděných čelistech 

rychlostí 10 °C·s
-1

 na zvolenou teplotu austenitizace, kde následovala 120 s výdrţ. 

Následně byly vzorky ochlazovány rychlostmi v rozsahu cca 35 – 0,1 °C·s
-1

, dle potřeby 

aţ na teplotu 25 °C. Rychlosti ochlazování byly voleny tak, aby bylo následně moţné 

odhalit všechny přeměny probíhající ve vybraných ocelích. Všechny zkoušené vzorky 

byly následně podrobeny metalografickým analýzám a měření tvrdosti HV, která byla 

stanovena z průměru hodnot určených vţdy minimálně třemi vpichy. Na základě takto 

získaných a ověřených hodnot byl sestaven ARA diagram pomocí specializovaného 

softwaru CCT, který byl dodán spolu s plastometrem Gleeble 3800 [51].  

 Pro účely srovnání byl vţdy, s výjimkou kolejnicové oceli, kde to z důvodu 

softwarového omezení chemického sloţení není moţné [49], pro stejné podmínky 

sestrojen ARA diagram i za pomocí softwaru QTSteel 3.2. Navíc byla z důvodu 

porovnání vţdy vyvinuta snaha o nalezení ARA diagramu příslušné nebo ekvivalentní 

oceli v literatuře. 

 Další fází bylo stanovení deformačně ovlivněných ARA (DCCT) diagramů. Tyto 

byly konstruovány opět na základě analýzy dilatačních křivek s podporou 

metalografického rozboru a měření tvrdosti HV. Samotné dilatometrické testy byly opět 

provedeny  

na univerzálním plastometru Gleeble 3800 s instalovaným kontaktním dilatometrem.  

Pro dilatometrické testy s aplikací deformace jsou určené výhradně vzorky typu SICO 

[51]. Ohřev těchto vzorků probíhal stejně jako v minulém případě, ale po ohřevu a výdrţi 

na teplotě byl aplikován jednoosý tlak se skutečnou deformací 0,35 při deformační 

rychlosti 1 s
-1

 a aţ poté byly vzorky ochlazovány zvolenými konstantními rychlostmi 

v poţadovaném rozmezí (cca 25 – 0,1 °C·s
-1

), tak aby bylo moţno popsat celou oblast 

přeměn v diagramech. 

 I tyto experimentálně stanovené ARA diagramy s vlivem předchozí deformace 

byly srovnány s diagramy konstruovanými za shodných podmínek v QTSteelu 3.2. Toto 

se opět netýkalo kolejnicové oceli. Opět byla vyvinuta snaha o srovnání DCCT diagramů 

s literárními zdroji, nicméně toto proběhlo pouze v omezeném mnoţství, jelikoţ nalezení 

takovýchto diagramů je značně komplikované malým počtem dostupných zdrojů 

takovýchto diagramů. 

 Jelikoţ některé typy ocelí, v tomto případě ocel 20MnCrS5, jsou zpracovávány 

tvářecími technologiemi i za vyšších teplot, neţ jsou standartní teploty austenitizace ARA 

diagramů, které jsou relativně nízké, bylo nutno sestavit ARA diagram s vlivem 

předchozí deformace i za vyšších teplot. I tyto diagramy byly experimentálně 

zkonstruovány na základě dilatometrických testů. 

 V poslední řadě byly graficky porovnávány experimentálně získané ARA 

diagramy bez a s vlivem předchozí deformace jednotlivých ocelí. Z tohoto srovnání byl 

následně posuzován vliv plastické deformace na ARA diagramy a potaţmo kinetiku 

jednotlivých fázových transformací podchlazeného austenitu. 

 

 

5. Diskuze výsledků 
 

5.1. Vliv teploty ohřevu na velikost austenitického zrna 
 

 Z důvodu kvantifikace závislosti velikosti austenitického zrna na teplotě ohřevu 

byl na oceli 20MnCrS5 a oceli 51CrV4 proveden výzkum závislosti velikosti 

austenitického zrna na zvolené teplotě ohřevu. Tato studie bude dále vyuţita, při 
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posuzování vlivu velikosti austenitického zrna na rozpadové ARA diagramy, potaţmo na 

kinetiku jednotlivých přeměn. 

 V případě oceli 20MnCrS5 byla tato studie realizována v rozmezí teplot  

850 – 1150 °C, přičemţ tento rozsah byl volen ve spolupráci s kovárnou VIVA a.s. 

Reprezentační příklady takto získaných metalografických snímků oceli 20MnCrS5 (z 

důvodů přehlednosti pořízených při různém zvětšení) dokumentuje obr. 12. 

 Pro jednotlivé vzorky byly zjištěny průměrné délky zachyceného úseku, dané 

počtem zrn proťatých úsečkou známé délky [48]. Výsledky jsou graficky znázorněny 

v obr. 13, kde je zřejmé, ţe do teploty ohřevu 950 °C hrubne zrno zkoumané oceli jen 

mírně, zato v rozsahu  

950 – 1150 °C velmi prudce. Předpoklad exponenciální závislosti velikosti austenitického 

zrna na teplotě ohřevu potvrzuje exponenciální spojnice trendu s poměrně vysokým 

korelačním koeficientem R
2
 = 0,929 [18]. Znalost této závislosti je důleţitá mimo jiné 

vzhledem k sestavování rozpadových diagramů po vysokoteplotním ohřevu, respektive 

vysokoteplotní deformaci, jelikoţ větší velikost zrna můţe zpomalovat kinetiku fázových 

přeměn menším počtem zárodečných míst pro vznik nové struktury [33]. 
 

  
a) 850 °C b) 1150 °C 

Obr. 12 Metalografické snímky austenitického zrna oceli 20MnCrS5  

po různých teplotách ohřevu 
  

 V případě oceli 51CrV4 je situace obdobná, coţ potvrzuje i grafická závislost  

na obr. 14, z které je opět patrný trend exponenciálního nárůstu zrna s rostoucí teplotou 

ohřevu. V tomto případě dokonce korelační koeficient R
2
 dosáhl ještě příznivější hodnoty 

0,939. Detailnějším rozborem naměřených hodnot velikosti zrna (obr. 14) je zřejmé,  

ţe při nízkých teplotách (cca do 950 °C) roste austenitické zrno s teplotou jen velmi 

mírně, výrazné hrubnutí zrna je pozorováno aţ při vyšších teplotách. 

 Porovnáním obou grafických závislostí velikosti austenitického zrna (obr. 13 a 

14)  

je moţné konstatovat, ţe ve stejném rozsahu teplot ohřevu (850 – 1050 °C) více hrubne 

austenitické zrno oceli 20MnCrS5. Rozdíl mezi velikostí austenitického zrna v rozsahu 

teplot 850 – 1050 °C je 73,1 μm v případě oceli 20MnCrS5, kdeţto v případě oceli 

51CrV4  

to je 49 μm. 
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Obr. 13 Závislost velikosti zrna na teplotě 

ohřevu oceli 20MnCrS5 

Obr. 14 Závislost velikosti zrna na teplotě 

ohřevu oceli 51CrV4 
 

5.2. Stanovení teplot austenitizací 
 

 Pro následující dilatometrické testy s cílem sestavení rozpadových ARA diagramů 

bylo nezbytné vţdy stanovit vhodnou austenitizační teplotu. To bylo provedeno na 

základě určení teplot fázových transformací (Ac1 a Ac3 případně Acm) pomocí několika 

vybraných metod (výpočtem podle parametrických rovnic; výpočtem ve specializovaných 

softwarech QTSteel 3.2. a IDS (pouze Ac3 a Acm); dilatometrickým měřením).  

 Software IDS je primárně určen jako model k simulaci tuhnutí nízkolegovaných a 

nerezových ocelí. Jako rozpuštěné prvky jsou uvaţovány C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, Cu, 

Al, N, Nb, Ti, V, B, Ca, O a H. Model aplikuje termodynamické rovnice - rovnost 

chemických potenciálů, mezifázovou hmotnostní bilanci a Fickův druhý zákon. IDS 

software tudíţ stejně jako software QTSteel počítá hodnoty teplot transformačních 

přeměn na základě chemického sloţení a rychlosti ohřevu, nicméně není určen k tvorbě 

rozpadových diagramů [50]. 

 Všechny takto získané hodnoty teplot fázových přeměn během ohřevu byly 

zaneseny do tabulky 6. Nicméně software QTSteel 3.2. je omezen rozsahem 

pouţitelného chemického sloţení, do jehoţ rozsahu ovšem nespadá námi zkoušená 

kolejnicová ocel, a tudíţ nebylo moţné tímto softwarem určit ani teplotu Ac1 a ani Acm 

[49]. V případě kolejnicové oceli, jelikoţ se jedná o spíše nadeutektoidní ocel [110], tak 

byla stanovena místo teploty Ac3 teplota Acm. 
 

Tabulka 6 Hodnoty určených a vypočtených teplot Ac1 a Ac3 (Acm) 

 

Ac1 [°C] Ac3 (Acm) [°C] 

Dilat. QTSteel Výpočet Dilat. QTSteel IDS Výpočet 

20MnCrS5 756 735 747 826 815 804 829 

32CrB4 746 741 744 805 797 790 808 

42CrMo4 748 741 743 798 775 779 798 

51CrV4 704 737 740 806 746 792 782 

Cr-Mn kolejnicová  

ocel třídy IH 
749 - 720 840 - 798 749 

  

 

 

 

 
 



Vliv deformace na rozpadové diagramy ocelí 

20 

 Nicméně nejzásadnější 

z pohledu určení vhodné teploty 

austenitizace byly právě dilatometrické 

testy během ohřevu rychlostí 1 °C·s
-1

. 

Reprezentantní výsledek příkladu této 

studie dokumentuje obr. 15, kde jsou 

uvedeny dilatační křivky ohřevu oceli 

51CrV4, jak pro rychlost 1 °C·s
-1

, tak i 

navíc pro rychlost 10 °C·s
-1

. Z tohoto 

malého srovnání je vidět, ţe s rostoucí 

rychlostí ohřevu se výrazně zvyšuje 

teplota Ac1, kdeţto teplota Ac3 se 

zvyšuje jen mírně. 

 Na základě obdrţených hodnot teploty Ac3 uvedených v tabulce 6 byly určeny 

teploty austenitizací pro jednotlivé ocele. Jak uţ bylo uvedeno výše, tak nejvíce se 

přihlíţelo k dilatometricky stanoveným teplotám. Z důvodu přehledného porovnání 

následně zkonstruovaných ARA diagramů jednotlivých ocelí byly voleny teploty 

austenitizace pokud moţno co nejvíce podobné. Nicméně byla snaha o zachování 

předpokladu, ţe teplota austenitizace by měla být minimálně cca o 20 – 50 °C vyšší neţ 

teplota Ac3, tak aby byla zaručena plně austenitizována struktura [5]. Pro oceli 

20MnCrS5, 32CrB4, 42CrMo4 a 51CrV4 byla jako optimální teplota austenitizace 

stanovená teplota 850 °C a teplota 860 °C pro Cr-Mn kolejnicovou ocel třídy IH. 
 

5.3. Rozpadové diagramy oceli 20MnCrS5 
 

5.3.1. CCT diagram 
 

 Nejprve byly provedeny dilatometrické testy, které nebyly ovlivněny předchozí 

deformací, jeţ jsou blíţe specifikované v kapitole 4.2. Všechny testované vzorky musely 

být pro ověření správnosti analyzovány také metalograficky, jelikoţ citlivost dilatometru 

obvykle neumoţňuje odhalení přeměny, která v objemu tvoří méně neţ 5%. 

 Po získání těchto dilatačních křivek pro vybraný rozsah ochlazovacích rychlostí  

(20 – 0,16 °C·s
-1

) bylo moţno pomocí specializovaného CCT softwaru sestavit ARA 

diagram zkoumané oceli bez vlivu předchozí deformace (obr. 16). Z obr. 16 

experimentálně sestaveného diagramu oceli 20MnCrS5 je patrné, ţe ve struktuře této 

oceli se vyskytují zákalné sloţky bainitu a martenzitu a to i za velmi pomalých rychlostí 

ochlazování  

(1 – 0,16 °C·s
-1

). 
 

  

 
Obr. 15 Určení teplot fázových transformací  

během ohřevu oceli 51CrV4 
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Obr. 16 CCT - ARA diagram oceli 

20MnCrS5 (bez vlivu předchozí deformace) 

Obr. 17 CCT - ARA diagram oceli 

20MnCrS5 sestrojený softwarem QTSteel 

3.2 

 Za účelem srovnání byl pro shodné experimentální podmínky i velikost původního 

zrna vypočten analogický rozpadový diagram v programu QTSteel 3.2 fy ITA s.r.o. (obr. 

17). Ze srovnání diagramů na obr. 16 a 17 je zřejmé, ţe matematickým modelováním 

sestavený ARA diagram vykazuje oproti experimentální realitě významné odchylky. 

Křivka Fs (start feritické přeměny) je v případě vypočteného diagramu posunuta k 

výrazně delším časům, křivka Bs (start bainitické přeměny) má zcela odlišný průběh a 

křivka Ms (start martenzitické přeměny) nepokračuje s klesajícím trendem pod 

bainitickou oblastí. Relativně nejlepší shoda byla zaznamenána pro oblast perlitu (P). 

 Optickou metalografickou analýzou a měřením tvrdosti dle Vickerse HV30 byla 

konfrontována správnost dilatometricky sestaveného ARA diagramu této oceli.  Na obr. 

18 jsou dokumentovány vybrané příklady získaných mikrostruktur pro rychlosti 

ochlazování 0,16 a 20 °C·s
-1

. Po ochlazování rychlostmi 1 aţ 0,16 °C·s
-1

 byla struktura 

tvořena směsí feritu, perlitu, bainitu i martenzitu. V případě nejniţší rychlosti ochlazování 

však martenzit tvořil jen ojedinělé ostrůvky, vzniklé pravděpodobně v místech chemické 

heterogenity (segregace). Ve vzorku ochlazovaném rychlostí 7 °C·s
-1

 lze kromě 

martenzitu a bainitu nalézt i menší podíl feritu. Po ochlazování rychlostí 20 °C·s
-1

 není 

struktura tvořena pouze martenzitem, jak by bylo očekávané, ale struktura obsahovala 

navíc v minoritní míře malé světlé oblasti, které pravděpodobně představují zbytkový 

austenit (ZA). 
 

  
0,16 °C·s

-1
 20 °C·s

-1
 

Obr. 18 Snímky mikrostruktury vybraných rychlostí ochlazování po dilatometrických 

testech bez vlivu předchozí deformace oceli 20MnCrS5 
 

5.3.2. DCCT diagram po teplotě austenitizace 850 °C 
 

 Další fází experimentu bylo sestavení ARA diagramu ovlivněného předchozí 

plastickou deformací (DCCT) při teplotě 850 °C – viz obr. 19. Postup realizace 

experimentu a následné konstrukce rozpadového diagramu je opět detailněji specifikován 

v kapitole 4.2. Rozsah provedených testů byl ohraničen ochlazovacími rychlostmi 

v rozsahu 25 – 0,16 °C·s
-1

. Nicméně ani toto rozpětí nebylo dostatečné pro přesný popis 

celé oblasti rozpadu austenitu této oceli. Konkrétně oblast bainitu, respektive její počátek 

byl pouze predikován (přerušovaná čára) a to z důvodu dosaţení limitu maximální 

ochlazovací rychlosti deformovaných SICO vzorků [52]. I v tomto případě signalizuje 

deformačně ovlivněný  
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ARA diagram (obr. 19) přítomnost zákalných sloţek i v případě nejniţší rychlosti 

ochlazování 0,16 °C·s
-1

. 

 Ze srovnání DCCT – 850 °C (obr. 19) s CCT diagramem (obr. 16) je zřejmý vliv 

předchozí deformace na polohu a tvar jednotlivých křivek. Oblast feritu začíná při 

kratších časech (tzn. vyšších rychlostech ochlazování). Křivka Bs se posouvá směrem ke 

kratším časům a niţším teplotám. Nejméně je ovlivněna poloha křivky Ms, naopak 

nejvýraznější změny vykazuje křivka Ps. Právě transformace perlitu je nejvýrazněji 

akcelerována deformací. Jelikoţ s klesající rychlostí ochlazování roste pravděpodobnost 

uzdravení deformované struktury postdynamickou rekrystalizací, tak je moţné účinek 

plastické deformace eliminovat [5, 21]. Právě tento efekt lze pozorovat i v případě 

diagramu DCCT – 850 °C, kdy při rychlosti ochlazování niţší neţ 1 °C·s
-1 

jsou 

transformační křivky prakticky shodné  

s analogickými křivkami CCT diagramu – viz obr. 16 a 19. 
 

  
Obr. 19 DCCT - deformací ovlivněný ARA 

diagram oceli 20MnCrS5  

(teplota deformace 850 °C) 

Obr. 20 DCCT - ARA diagram oceli 

20MnCrS5 sestrojený softwarem QTSteel 

 

 Pro ilustraci byl diagram DCCT sestaven i pomocí programu QTSteel (obr. 20). 

Jak je zřejmé ze srovnání obr. 19 a 20, vypočtený rozpadový diagram s vlivem deformace 

je nevěrohodný. Ve srovnání s experimentem jsou u něj křivky počátku bainitické, 

perlitické i feritické transformace posunuty příliš doprava, k delším časům. Zvláště 

v případě křivky Ps je pozorován posun v sekundách prakticky o jeden řád. Ve srovnání 

s výpočtovým CCT diagramem (obr. 17) se zdá, ţe příslušný program posouvá křivky Bs, 

Ps a Fs spíše nahoru  

(k vyšším teplotám) neţ doleva (ke kratším časům). 

 Vybrané příklady metalografických snímků pro rychlosti ochlazování 2 a 7 °C·s
-1

 

dokumentuje obr. 21. V případě rychlosti ochlazování 2 °C·s
-1

 je struktura tvořena všemi 

sloţkami s vyrovnaným podílem zákalných fází, dále feritem a minimálním podílem 

perlitu. Ochlazovací rychlost 7 °C·s
-1

 vedla v tomto případě pouze k tvorbě bainitu a 

martenzitu s malým podílem feritu.  
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2 °C·s

-1
 7 °C·s

-1
 

Obr. 21 Snímky mikrostruktury vybraných rychlostí ochlazování po dilatometrických 

testech s vlivem předchozí deformace oceli 20MnCrS5 – teplota deformace 850 °C 

5.3.3. DCCT diagram po teplotě austenitizace 1150 °C 
 

 Předpokládá se, ţe zásadní vliv na kinetiku jednotlivých přeměn, můţe kromě 

deformace mít také i teplota austenitizace, potaţmo velikost austenitického zrna. Na 

kinetiku fázových transformací má předchozí deformace principiálně významný vliv 

pouze v případě, ţe v době mezi vlastní deformací a počátkem transformace nedojde 

k uzdravení materiálu postdynamickou rekrystalizací. Neuzdravený podíl deformačního 

zpevnění tvoří přídavnou hnací sílu pro fázové transformace. Pokud dojde k úplné 

rekrystalizaci materiálu před následující transformací, účinek deformace je prakticky 

eliminován [33]. 

 Tyto premisy byly zkoumány dilatometrickými testy na oceli 20MnCrS5 za 

teploty austenitizace i deformace 1150 °C. Postup těchto testů je opět podrobněji popsán  

v kapitole 4.2. Výsledky těchto dilatometrických testů poslouţily k sestavení dalšího 

DCCT diagramu v obr. 22. Jak uţ bylo v kapitole 5.1. diskuze výsledků této oceli 

popsáno,  

tak velikost zrna je při teplotě 1150 °C (151 μm) výrazně větší neţ v případě teploty 850 

°C (10,1 μm). Lze tedy očekávat výrazný vliv velikosti zrna na kinetiku fázových 

přeměn.  

 Ze srovnání dvou deformačně ovlivněných ARA diagramů oceli 20MnCrS5 

s vlivem vysokoteplotní (1150 °C) deformace (obr. 22) a s vlivem nízkoteplotní (850 °C) 

deformace (obr. 19) nelze s jistotou posoudit vliv velikosti zrna na rozpad austenitu této 

oceli.  

Ze srovnání křivek odpovídajících oběma DCCT diagramům vyplývá, ţe deformace při 

teplotě 850 °C akcelerovala většinu fázových přeměn, coţ se projevilo posunem křivek 

směrem ke kratším časům. Deformace při teplotě 1150 °C měla zdánlivě opačný vliv.  

Ve skutečnosti poloha křivek u DCCT diagramu po vysokoteplotní austenitizaci i 

deformaci je primárně ovlivněna jinými dvěma faktory – dobou ochlazování a velikostí 

výchozího zrna [22]. K ochlazení z teploty 1150 °C na referenční teplotu 850 °C je třeba 

15 s při rychlosti  

20 °C·s
-1

, respektive 30 min při rychlosti 0,16 °C·s
-1

. Tento faktor sám o sobě posouvá 

všechny křivky DCCT diagramu po vysokoteplotní deformaci směrem doprava. Vlastní 

deformace při teplotě 1150 °C v tomto případě neměla akcelerující účinek na průběh 

fázových transformací, protoţe během ochlazování z vysoké teploty došlo k odpevnění 

tvářeného materiálu statickou rekrystalizací. Ta však proběhla za tak vysokých teplot,  
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ţe to nevedlo k dostatečnému zjemnění austenitického zrna před fázovými 

transformacemi. 
 

  

Obr. 22 Dilatometricky určený DCCT 

diagram po austenitizaci  

při teplotě 1150 °C – ocel 20MnCrS5 

Obr. 23 Srovnávací diagram mezi CCT 

diagramem 850 °C, DCCT diagramem  

1150 °C a diagramem DCCT 1150 °C 

modifikovaným o rozdíl austenitizačních 

teplot – ocel 20MnCrS5 

  

 Pro posouzení obou těchto vlivů byl sestrojen diagram na obr. 23, jehoţ podstatou 

je především srovnání deformací neovlivněného ARA diagramu (CCT) po austenitizaci  

při 850 °C s ARA diagramem ovlivněným deformací při teplotě 1150 °C (DCCT). 

Z důvodu různých ochlazovacích časů mezi těmito diagramy, coţ je dáno jinými 

teplotami ohřevu, byl tento graf navíc ještě doplněn o modifikovaný DCCT diagram, 

který je posunut doleva vůči klasickému DCCT diagramu. Posun tohoto diagramu na 

časové ose, respektive získaných bodů přeměn byl proveden na základě výpočtu podle 

vztahu (2).  
 

     (
  

  
) (2) 

 

 V uvedené rovnici (2) představuje tm [s] hodnotu naměřeného času t [s] 

odpovídající bodům zjištěných přeměn korigovanou o podíl rozdílu austenitizačních 

teplot  

T = 1150-850 [°C] a příslušné ochlazovací rychlosti vc. 

 Z grafického srovnání CCT 850 °C diagramu s modifikovaným DCCT 1150 °C 

diagramem, které jsou uvedeny v obr. 23, vyplývá, ţe vlivem vyšší teploty ohřevu došlo 

z hlediska kinetiky jednotlivých přeměn k poměrně významné akceleraci perlitické 

přeměny. Mírně došlo i k urychlení feritické přeměny. Naopak bainitická přeměna se 

z tohoto srovnání jeví jako mírně opoţděná a to jak na časové ose, tak především na ose 

teplotní. Ovšem z tohoto srovnání je jasně patrný posun na teplotní ose počátků 

především feritické a mírně i martenzitické přeměny. 

 Metalografické rozbory potvrdily teorie o akceleraci perlitické přeměny [22, 34] 

vůči nedeformovaným vzorkům, coţ se projevilo zvýšeným obsahem perlitu 

v jednotlivých vzorcích vybraných ochlazovacích rychlostí oproti obsahům perlitu ve 

vzorcích odpovídajících rychlostí ochlazování. Podíl feritu byl ve srovnání s CCT 

diagramem vţdy niţší. Tudíţ vlastní deformace při teplotě 1150 °C v tomto případě 

neměla akcelerující účinek na průběh feritické přeměny, protoţe během ochlazování 
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z vysoké teploty došlo k odpevnění tvářeného materiálu statickou rekrystalizací. Ta však 

proběhla za tak vysokých teplot, ţe to nevedlo k dostatečnému zjemnění austenitického 

zrna před fázovými transformacemi [5]. 

 Vybrané příklady snímků z metalografické analýzy jsou uvedeny na obr. 24. Jak 

uţ bylo zmíněno výše, tak signifikantní je zejména minoritní podíl feritu a perlitu ve 

struktuře po ochlazování rychlostí 0,16 °C·s
-1

 – nízká hustota hranic zrn a potaţmo i 

vhodných nukleačních míst zpomaluje vznik těchto strukturních sloţek, jeţ jsou 

nahrazovány zákalnými sloţkami. Další snímek na obr. 24 (3,5 °C·s
-1

) jen potvrzuje 

předpoklad vzrůstajícího podílu zákalných sloţek, především martenzitu s rostoucí 

rychlostí ochlazování. 
 

  
0,16 °C·s

-1
 3,5 °C·s

-1
 

Obr. 24 Snímky mikrostruktury vybraných rychlostí ochlazování po dilatometrických 

testech s vlivem předchozí deformace oceli 20MnCrS5 – teplota deformace 1150 °C 

5.3.4. Porovnání experimentálně určených ARA diagramů oceli 20MnCrS5 
 

 Z obr. 25, který porovnává všechny tři experimentálně získané rozpadové 

diagramy oceli 20MnCrS5, je evidentní, ţe DCCT diagram odpovídající teplotě 

austenitizace 850 °C je oproti CCT diagramu globálně posunut doleva. Z tohoto srovnání 

tedy vyplývá, ţe vloţená tlaková deformace akcelerovala, jak feritickou, tak i perlitickou 

a bainitickou přeměnu. Martenzitická přeměna prakticky zůstala na stejné teplotní hladině 

jako v případě deformací neovlivněného diagramu CCT jen s malou odchylkou v případě 

pomalých ochlazovacích rychlostí, kde došlo k jejímu mírnému navýšení. V případě 

srovnání DCCT diagramu odpovídající teplotě ohřevu a potaţmo i deformace 1150 °C 

s diagramem CCT i DCCT  

850 °C je situace poměrně komplikovanější z důvodu různých austenitizačních teplot a 

tedy  

i ochlazovacích časů a velikostí výchozího zrna, coţ uţ bylo detailněji rozebráno  

v kapitole 5.3.3. Ze srovnání křivek odpovídajících oběma DCCT diagramům vyplývá, ţe 

deformace při teplotě 850 °C akcelerovala většinu fázových přeměn (viz posun křivek 

směrem ke kratším časům), zatímco deformace při teplotě 1150 °C měla opačný vliv. Coţ 

potvrdily i metalografické rozbory. Teplota Ms je v případě DCCT diagramu po teplotě 

austenitizace 1150 °C prakticky nezávislá na rychlosti ochlazování. 
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Obr. 25 Grafické srovnání tří 

dilatometricky určených rozpadových  

diagramů oceli 20MnCrS5 

Obr. 26 Vliv rychlosti ochlazování na 

tvrdost HV30 po dilatometrii bez i s vlivem 

předchozí deformace při teplotě 850 i 1150 

°C 
 

5.3.5. Analýza naměřené tvrdosti 
 

 Z grafického znázornění závislosti tvrdosti na rychlosti ochlazování (obr. 26) je 

zřejmý základní logický trend s jistou diskontinuitou při rychlostech ochlazování  

2,0 – 3,5 °C·s
-1

. Deformace při teplotě 850 °C vedla ke zvýšení tvrdosti cca o 10 % 

vzhledem k nedeformovanému stavu. Tvrdost po vysokoteplotní deformaci se díky 

zvýšenému obsahu zákalných sloţek prakticky shoduje s tvrdostí po nízkoteplotní 

deformaci. Anomální je tvrdost vzorku ochlazovaného z vysoké teploty rychlostí 0,16 

°C·s
-1

, a to kvůli vzniku mimořádného podílu zákalných sloţek ve velmi hrubozrnné 

struktuře. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Rozpadové diagramy oceli 32CrB4 
 

5.4.1. CCT diagram 
 

 I v tomto případě byly nejdříve provedeny dilatometrické testy oceli 32CrB4  

při zvolených rychlostech ochlazování bez vlivu předchozí deformace. Rozsah zvolených 

rychlostí ochlazování byl zvolen od 0,16 °C·s
-1

 aţ do 37,2 °C·s
-1

, tak aby opět byly 

popsány všechny přeměny během ochlazování této oceli. Na základě zjištěných 

dilatačních křivek byl ve specializovaném CCT software sestrojen ARA diagram 

zkoumané oceli bez vlivu předchozí deformace – viz obr. 27. Nicméně i zde musela být 

správnost dilatometricky určeného diagramu konfrontována a korigována 

s metalografickými analýzami a měřením tvrdosti HV30. 

 Opět byl pro porovnání sestrojen ARA diagram zkoumané oceli pomocí 

výpočtového software QTSteel 3.2 – viz obr. 28, a to s analogickými podmínkami ohřevu 

a ochlazování jako v případě dilatometrických testů. 
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Obr. 27 CCT - ARA diagram šroubárenské 

oceli 32CrB4 

(bez vlivu předchozí deformace, teplota 

austenitizace 850 °C) 

Obr. 28 CCT - ARA diagram šroubárenské 

oceli 32CrB4 sestrojený softwarem QTSteel 

 

 Shoda experimentálně určeného ARA diagramu s diagramem získaným výpočtem  

(viz obr. 27 a 28) není dostatečná. Rozpadový diagram sestavený výpočtem v QTSteelu 

nereflektuje pokles teploty počátku martenzitické transformace s klesající rychlostí 

ochlazování, coţ je způsobeno stanovením této teploty dle rovnice, jeţ neuvaţuje rychlost 

ochlazování [49]. Kromě toho nosy jednotlivých strukturních fází jsou v případě 

vypočteného ARA diagramu posunuty k delším časům. Z praktického hlediska je 

v případě experimentálně určeného ARA diagramu nebezpečná velmi úzká oblast 

ochlazovacích rychlostí  

(nad 5,5 °C·s
-1

 do 8 °C·s
-1

) poskytujících bainiticko-martenzitickou strukturu bez 

přítomnosti alespoň malých podílů feritu. Co se týče porovnání teplot počátků 

jednotlivých transformací mezi diagramy na obr. 27 a obr. 28, tak lze dojít k závěru, ţe 

aţ na výraznou shodu v případě martenzitické přeměny jsou všechny další přeměny oceli 

32CrB4 mírně posunuty spíše k niţším teplotám. 

 Snímky vzorků ochlazovaných vybranými rychlostmi (1,5 a 15 °C·s
-1

) podávající 

informace o mikrostruktuře jsou interpretovány na obr. 29. V případě vzorku 

ochlazovaném rychlostí 1,5 °C·s
-1

 je struktura feriticko-perlitická. Kdeţto rychlost 15 

°C·s
-1

 uţ dovoluje pouze vznik martenzitu. 
 

  
1,5 °C·s

-1
 15 °C·s

-1
 

Obr. 29 Snímky mikrostruktury vybraných rychlostí ochlazování po dilatometrických 

testech bez vlivu předchozí deformace oceli 32CrB4 
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5.4.2. DCCT diagram 
 

 Následně byl pro stejné podmínky jako v případě bez deformace (CCT) 

zkonstruován  

i rozpadový diagram ovlivněný předchozí plastickou deformací (DCCT). DCCT diagram 

šroubárenské oceli 32CrB4 je znázorněn na obr. 30. Rozsah provedených testů byl 

ohraničen ochlazovacími rychlostmi v rozsahu 15 – 0,16 °C·s
-1

, coţ se nakonec ukázalo 

jako dostačující rozpětí k popisu celé oblasti rozpadu austenitu této oceli, jelikoţ nad 

ochlazovací rychlostí  

15 °C·s
-1 

je očekáván pouze martenzit – viz obr. 30. 

 Experimentálně určený DCCT diagram byl i zde srovnán s pro stejné podmínky 

ohřevu, deformace i ochlazování vypočteným diagramem v softwaru QTSteel 3.2 DCCT 

diagram sestavený QTSteelu je uveden na obr. 31. 
 

  

Obr. 30 DCCT - deformací ovlivněný ARA 

diagram oceli 32CrB4  

(teplota austenitizace 850 °C) 

Obr. 31 DCCT - ARA diagram 

šroubárenské oceli 32CrB4 sestrojený 

softwarem QTSteel 
  

 Shoda dilatometricky určeného (obr. 30) a numericky vypočteného (obr. 31) 

DCCT diagramu je opět nedostatečná a to jak z pohledu souřadnic teplot a časů, tak i 

z pohledu tvarového. Lze konstatovat, ţe tentokráte, je QTSteelem určeným DCCT 

diagram posunut spíše k delším časům tedy doprava ve srovnání s experimentální 

realitou. Významnější shoda je pouze v případě hodnoty teploty počátku martenzitické 

přeměny, která ovšem jak uţ bylo zmíněno v případě QTSteelu nereflektuje její pokles 

s klesající rychlostí ochlazování. 

 Na obr. 32 jsou uvedeny snímky mikrostruktur zvolených reprezentantů  

(3 a 15 °C·s
-1

). Rozborem snímků na obr. 32 je zřejmé, ţe ve struktuře vzorku 

ochlazovaného rychlostí 3 °C·s
-1

 začíná převaţovat bainit s menším podílem feritu a 

perlitu. Během rychlosti ochlazování 15 °C·s
-1

 dochází pouze k výrazné tvorbě 

martenzitu a menšího podílu bainitu. 
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3 °C·s

-1
 15 °C·s

-1
 

Obr. 32 Snímky mikrostruktury vybraných rychlostí ochlazování po dilatometrických 

testech s vlivem předchozí deformace oceli 32CrB4 – teplota deformace 850 °C 
  

5.4.3. Porovnání experimentálně určených ARA diagramů oceli 32CrB4 
 

 Experimentálně určený vliv deformace na ARA diagram zkoumané oceli 

dokumentuje obr. 33. Při nízkých rychlostech ochlazování byl vliv deformace prakticky 

zanedbatelný, protoţe mezi deformací a počátkem fázové přeměny došlo k rekrystalizaci 

eliminující předchozí deformační zpevnění. Kratší doby, jeţ byly k dispozici pro 

uzdravování deformované struktury během rychlejšího ochlazování (rychlosti 

ochlazování do 3 °C·s
-1

), měly za následek výrazný posun křivek v deformačně 

ovlivněném ARA diagramu směrem doleva, tedy ke kratším časům. To se týká počátku 

transformace bainitické i perlitické,  

ale nejvýrazněji zahájení přeměny austenitu na ferit. Proto byla výsledná mikrostruktura 

deformačně zpevněného vzorku ochlazovaného rychlostí 8 °C·s
-1

 tvořena směsí 

martenzitu, bainitu, perlitu a feritu, zatímco vzorek ochlazovaný analogickou rychlostí 

bez předchozí deformace obsahoval pouze směs zákalných fází s minimálním výskytem 

feritu.  

I zde se tedy potvrdilo, ţe předešlá deformace urychlila přeměny difúzí ovládané [34].  
  

  
Obr. 33 Grafické srovnání dilatometricky 

určených ARA diagramů šroubárenské 

oceli 32CrB4 bez i s vlivem deformace 

(teplota austentizace 850 °C) 

Obr. 34 Vliv rychlosti ochlazování na 

tvrdost HV30 po dilatometrii bez i s vlivem 

předchozí deformace při teplotě 850 °C 

 Nicméně v tomto případě došlo vlivem deformace k posunu křivky počátku 

martenzitické transformace směrem k niţším teplotám. Coţ potvrzuje tezi, ţe vlivem 

deformace vzniká hustá dislokační síť, která brzdí postup fázového rozhraní a navzdory 
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velkému počtu zárodků bývá podíl nové fáze menší neţ v případě transformace 

nedeformovaného austenitu a to hlavně u větších rychlostí ochlazování [20, 35]. 
 

5.4.4. Analýza naměřené tvrdosti 
 

 Průměrné tvrdosti HV30 dilatometricky zkoušených vzorků dokumentuje graf  

na obr. 34. Analýzou podílů fází u vzorků bez předchozí deformace bylo zjištěno, ţe při 

rychlostech ochlazování 3 a 4 °C·s
-1

 je struktura tvořena do 10 % martenzitem, do 66 % 

bainitem, do 11 % perlitem a do 13 % feritem, zatímco při rychlostech ochlazování  

7,3 aţ 10 °C·s
-1

 je struktura tvořena pouze zákalnými fázemi. Při rychlostech ochlazování 

alespoň 8 °C·s
-1

 byla mikrostruktura tvořena takřka výhradně martenzitem. Zastoupení 

jednotlivých strukturních podílů mělo samozřejmě zásadní vliv na výslednou tvrdost. 

V případě dilatometrických vzorků ovlivněných předchozí deformací byla po rychlostech 

ochlazování od 3 do 8 °C·s
-1

 struktura tvořena směsí martenzitu, bainitu, perlitu a feritu,  

při vyšších rychlostech ochlazování pak pouze směsí martenzitu a bainitu. Předchozí 

deformace měla tedy za následek relativně hladší průběh tvrdosti v rozsahu rychlostí 

ochlazování od 1 do 10 °C·s
-1

. 
 

5.5. Rozpadové diagramy oceli 42CrMo4 
 

5.5.1. CCT diagram 
 

 I v případě oceli 42CrMo4 byly v prvé řadě provedeny dilatometrické testy, jeţ 

nebyly ovlivněny předchozí plastickou deformací. Nejprve byl s vyuţitím speciálního 

CCT softwaru a programu Origin sestaven CCT diagram zkoumané oceli po sérii 13 

dilatometrických testů, provedených v rozsahu rychlostí ochlazování 0,1 aţ 30 °C·s
-1

 – 

viz obr. 35. 
 

 

 

Obr. 35 CCT - ARA diagram oceli 

42CrMo4  

(bez vlivu předchozí deformace, teplota 

austenitizace 850 °C) 

Obr. 36 CCT - ARA diagram oceli 

42CrMo4 sestrojený softwarem QTSteel 

 

 Pro srovnání byl s uvaţováním teploty austenitizace 850 °C opět pomocí softwaru  

QTSteel 3.2 sestrojen CCT diagram daného materiálu – viz obr. 36. Počátek 

martenzitické transformace odpovídá experimentu, pro rychlosti ochlazování cca pod 11 

°C·s
-1 

však software není schopen reflektovat pokles teploty Ms. Nos bainitické oblasti se 

svou polohou shoduje s experimentem, vypočtené nosy perlitické i feritické transformace 

jsou však posunuty směrem k delším časům. Celkově lze hodnotit shodu vypočteného a 

experimentálně sestaveného diagramu jako uspokojivou. 
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 Vybrané příklady získaných mikrostruktur dokumentuje obr. 37. Ve struktuře 

vzorku po rychlosti ochlazování 0,25 °C·s
-1

 je obsaţen jak ferit a perlit, tak také 

v minimálním mnoţství (do 3 %) martenzit. Mikrostruktura vzorku ochlazovaného 

rychlostí 4 °C·s
-1

 uţ postrádá sloţky feritu a perlitu a je tvořená pouze zákalnými 

sloţkami bainitem a martenzitem.  
 

  
0,25 °C·s

-1
 4 °C·s

-1
 

Obr. 37 Snímky mikrostruktury vybraných rychlostí ochlazování po dilatometrických 

testech bez vlivu předchozí deformace oceli 42CrMo4 
 

5.5.2. DCCT diagram 
 

 Experimentální postup byl analogický jako v případě sestavování CCT diagramu, 

jen těsně před ochlazováním byly vzorky podrobeny při teplotě 850 °C skutečné 

(logaritmické) deformaci tlakem o velikosti 0,35 při deformační rychlosti 1 s
-1

. Rychlosti 

ochlazování byly voleny v rozsahu 0,1 – 20 °C·s
-1

. Výsledný DCCT diagram je 

prezentován na obr. 38. 
 

  
Obr. 38 DCCT - deformací ovlivněný ARA 

diagram oceli 42CrMo4  

(teplota austenitizace 850 °C) 

Obr. 39 DCCT - ARA diagram oceli 

42CrMo4 sestrojený softwarem QTSteel 

 

 Na základě dilatometrických testů provedených na Gleeblu 3800  

na VŠB – TU Ostrava sestavený DCCT diagram oceli 42CrMo4 doznal ve srovnání 

s identicky sestaveným CCT diagramem hlavní zásadní změnu v případě vytvoření 

uzavřené bainitické oblasti, která je zřetelně oddělena od přeměny martenzitické. 

 Dilatometricky stanovený DCCT diagram (obr. 38) byl podobně jako u 

předchozích ocelí opět porovnán s DCCT diagramem pro stejné podmínky 
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zkonstruovaným v programu QTSteel 3.2 (obr. 39). Bohuţel vloţená deformace měla na 

DCCT diagram z QTSteelu  

(obr. 39) pouze zásadní vliv na výrazné, aţ drastické teplotní zúţení bainitické oblasti. 

Tento jev je, jak uţ bylo uvedeno výše, patrný také na dilatometricky stanoveném 

diagramu  

(obr. 38), nicméně zúţení v tomto případě není tak citelné jako v případě QTSteelu. 

Typický pro QTSteel je i konstantní průběh teploty martenzitické přeměny. Nos počátku 

perlitické přeměny je v případě diagramu z QTSteelu posunut více doprava k delším 

časům oproti dilatometricky určenému DCCT diagramu. Ovšem počátek feritického nosu 

odpovídá stejné rychlosti ochlazování jako v případě DCCT diagramu z Gleeblu. 

Nicméně tvarově jsou i tyto přeměny odlišné.   

 Vybrané snímky mikrostruktur jsou uvedeny na obr. 40. U rychlosti ochlazování  

0,8 °C·s
-1

 metalografická analýza odhalila, ţe je struktura vzorku tvořena s většinovým 

zastoupením bainitem a martenzitem a menším podílem feritu a perlitu. Rychlost 

ochlazování 20 °C·s
-1 

umoţňuje po vloţené deformaci oceli 42CrMo4 vznik výhradně 

martenzitu. 
 

  
0,8 °C·s

-1
 20 °C·s

-1
 

Obr. 40 Snímky mikrostruktury vybraných rychlostí ochlazování po dilatometrických 

testech s vlivem předchozí deformace oceli 42CrMo4 – teplota deformace 850 °C 
 

5.5.3. Porovnání experimentálně určených ARA diagramů oceli 42CrMo4 
 

 Porovnání CCT a DCCT diagramu na obr. 41 jen potvrdilo atypické chování 

zkoumaného materiálu, coţ signalizovaly i metalografické analýzy. Předchozí deformace 

výrazně uzavírá oblast bainitu, ale nedochází k očekávanému posunu feritické či 

perlitické transformace směrem ke kratším časům, v případě feritu je dokonce tato 

přeměna vlivem deformace zbrzděná. Důsledkem toho je poměrně značný obsah 

martenzitu ve vzorcích ochlazovaných nejniţšími rychlostmi. Tyto důsledky jsou 

s vysokou pravděpodobností způsobeny výraznou strukturní heterogenitou, která přímo 

souvisí s procesem odlévání. Heterogenita austenitu totiţ můţe způsobit oddálení nebo 

případně prodlouţení především transformací, jeţ jsou řízené difúzí. Navíc vlivem 

heterogenní struktury můţe dojít k zvýšení teploty počátku martenzitické a bainitické 

přeměny [19], coţ se projevuje na rozpadových diagramech této oceli, které jsou 

porovnány na obr. 41, především v oblastech pomalejších rychlostí ochlazování.  

 Standardně by pro snazší interpretaci výsledků a moţnosti srovnávání 

rozpadových diagramů měly být vzorky připravovány z materiálů s homogenní strukturou 

například po deformaci s následnou rekrystalizací [1, 19]. 
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Obr. 41 Grafické srovnání dilatometricky 

určených ARA diagramů oceli 42CrMo4 

 bez i s vlivem deformace (teplota 

austentizace 850 °C) 

Obr. 42 Vliv rychlosti ochlazování na 

tvrdost HV30 po dilatometrii bez i s vlivem 

předchozí deformace při teplotě 850 °C 

 

5.5.4. Analýza naměřené tvrdosti 
 

 Graf na obr. 42 ukazuje vliv rychlosti ochlazování na naměřenou tvrdost  

po dilatometrii na plastometru Gleeble 3800. V obou případech, tedy bez předchozí 

deformace i po její aplikaci, je příslušná závislost v semilogaritmických souřadnicích 

téměř dokonale lineární, přičemţ předchozí deformace danou přímku velmi mírně 

posunuje k vyšší tvrdosti, coţ potvrzuje správnost sestavených ARA diagramů - viz obr. 

42. Dá se tedy tvrdit, ţe vloţená deformace v tomto případě vedla k mírnému nárůstu 

tvrdosti vzorků ochlazovaných stejnými rychlostmi jako v případě nedeformovaných 

vzorků. 
  

5.6. Rozpadové diagramy pružinové oceli 51CrV4 
 

5.6.1. CCT diagram 
 

 Po stanovení optimální teploty austenitizace (850 °C) oceli 51CrV4, byly následně 

provedeny dilatometrické testy bez vlivu předchozí plastické deformace. Ze získaných 

dilatačních křivek bylo moţno za pomocí specializovaného CCT softwaru sestavit CCT 

diagram zkoumané oceli bez vlivu předchozí deformace (obr. 43).  
 

 

 

Obr. 43 CCT - ARA diagram pruţinové 

oceli 51CrV4  

(bez vlivu předchozí deformace, teplota 

austenitizace 850 °C) 

Obr. 44 CCT - ARA diagram pruţinové 

oceli 51CrV4 sestrojený softwarem QTSteel 
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 Fyzikální experiment byl v tomto případě realizován v rozsahu rychlostí 

ochlazování  

12 – 0,16 °C·s
-1

. Dilatometricky sestavený CCT diagram oceli 51CrV4 (obr. 43) 

signalizoval vznik perlitu v rozsahu rychlostí ochlazování 0,16 – 3 °C·s
-1

, vznik bainitu v 

rozsahu  

1 - 6°C·s
-1

 a vznik martenzitu při rychlosti vyšší neţ 1 °C·s
-1

. Jak uţ bylo uvedeno,  

tak dilatometricky nebyl z výše uvedených důvodů detekován ferit. Z důvodu srovnání 

byl pro shodné experimentální podmínky vypočten analogický CCT diagram v software  

QTSteel 3.2 (obr. 44). 

 Je zřejmé, ţe matematickým modelováním sestavený CCT diagram (obr. 44) 

vykazuje oproti experimentální realitě (obr. 43) opět zásadní odchylky. Nejpodstatnějším 

rozdílem je, ţe matematicky sestavený CCT diagram uvaţuje na základě chemického 

sloţení vznik významného podílu feritu během ochlazování. Protoţe se jedná o 

podeutektoidní ocel [102], tento předpoklad se jeví jako logický, je však v rozporu 

s realitou zjištěnou dilatometrickými testy. 

 Dilatometricky získané křivky v CCT diagramu byly konfrontovány 

s metalografickými rozbory výsledných struktur. Vybrané snímky pořízené optickou 

metalografií vybraných ochlazovacích rychlostí jsou dokumentovány na obr. 45. 

Z metalografického snímku na obr. 45 pro rychlost ochlazování 0,16 °C·s
-1

 je patrná 

struktura tvořena téměř výhradně bloky perlitu. Nicméně ač se předpokládalo, ţe 

struktura bude v tomto případě čistě perlitická, tak metalografický rozbor prokázal 

minoritní zastoupení feritu (cca 3 %), coţ je pod hranicí detekovatelnosti dilatometrem. 

Nicméně ani zdaleka to neodpovídá CCT diagramu vypočtenému v programu QTSteel 

3.2, který předpokládal výraznější obsahy feritu ve struktuře a to i při vyšších rychlostech 

ochlazování. Struktura vzorku po ochlazování rychlostí 5 °C·s
-1

 je tvořena uţ pouze 

zákalnými strukturními sloţkami s výraznějším podílem martenzitu. 
  

  
0,16 °C·s

-1
 5 °C·s

-1
 

Obr. 45 Snímky mikrostruktury vybraných rychlostí ochlazování po dilatometrických 

testech bez vlivu předchozí deformace oceli 51CrV4 
  

5.6.2. DCCT diagram 
 

 V dalším kroku byl experimentálně na základě dilatometrie v rozsahu 

ochlazovacích rychlostí 12 – 0,16 °C·s
-1

 sestaven i DCCT diagram, který je zobrazen na 

obr. 46. Významnou odlišností oproti deformací neovlivněné verzi tohoto diagramu je 

především vytvoření výrazné křivky Bf oddělující od sebe bainitickou oblast od 

martenzitické. I v tomto případě byl pro účely srovnání vytvořen DCCT diagram za 
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pomocí numerického výpočtu  

v softwaru QTSteel 3.2. – obr. 47. 
 

 Ze srovnání obr. 46 a 47 je zřejmé, ţe vypočtený rozpadový diagram s vlivem 

deformace je nevěrohodný. Ve srovnání s experimentem se u něj opět vyskytuje výrazná 

oblast vzniku feritu, čára martenzitické přeměny je dle očekávání po celou dobu 

konstantní, coţ i zde nereflektuje její reálný pokles. V případě bainitické a zejména 

perlitické přeměny se jedná o zásadní tvarový i souřadnicový nesoulad. 
 

  

Obr. 46 DCCT - deformací ovlivněný ARA 

diagram pruţinové oceli 51CrV4  

(teplota austenitizace 850 °C) 

Obr. 47 DCCT - ARA diagram pruţinové 

oceli 51CrV4 sestrojený softwarem QTSteel 

 

 Výsledky vybraných dilatometrických testů byly podpořeny metalografickými 

analýzami (obr. 48) a měřením tvrdosti. Mikrostruktura vzorku po deformaci 

ochlazovaného rychlostí 12 °C·s
-1

, je tvořena výhradně martenzitem. V případě vzorkuu 

deformovaného a ochlazovaného rychlostí 1,5 °C·s
-1

 uţ se jedná o strukturu tvořenou 

směsí všech tří zastoupených sloţek, tedy martenzitu, bainitu a perlitu. 
 

  
1,5 °C·s

-1
 12 °C·s

-1
 

Obr. 48 Snímky mikrostruktury vybraných rychlostí ochlazování po dilatometrických 

testech s vlivem předchozí deformace oceli 51CrV4 – teplota deformace 850 °C 
 

5.6.3. Porovnání experimentálně určených ARA diagramů oceli 51CrV4 
 

 Pro účely přehlednějšího srovnání obou experimentálně získaných rozpadových 

diagramů (CCT a DCCT) oceli 51CrV4 byl sestaven graf na obr. 49. Výrazný vliv 
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deformace je patrný v případě perlitické přeměny, která je deformací značně akcelerována 

a tedy posunuta ke kratším časům. Samotná křivka počátku perlitické přeměny je 

v případě DCCT diagramu více zploštělá. Počátek bainitické transformace se vlivem 

deformace mírně posunul k vyšším teplotám a navíc došlo k vytvoření křivky vymezující 

konec této přeměny. Nicméně takzvaný bainitický nos ovšem zůstává prakticky ve stejné 

poloze. Křivka počátku martenzitické transformace se vlivem deformace mírně sníţila 

především v oblastech vyšších rychlostí ochlazování. 
 

  
Obr. 49 Grafické srovnání dilatometricky 

určených ARA diagramů pruţinové oceli 

51CrV4 bez i s vlivem deformace (teplota 

austentizace 850 °C) 

Obr. 50 Vliv rychlosti ochlazování na 

tvrdost HV30 po dilatometrii bez i s vlivem 

předchozí deformace při teplotě 850 °C 

 

5.6.4. Analýza naměřené tvrdosti 
 

 Všechny metalograficky analyzované vzorky byly také podrobeny měření tvrdosti 

dle Vickerse HV30. Z grafického znázornění tvrdosti oceli 51CrV4 coby funkce rychlosti 

ochlazování (obr. 50) je zřejmý základní trend, ţe tvrdost klesá úměrně s rychlostí 

ochlazování. Počátek a konec křivek tvrdosti je prakticky identický, coţ je dáno shodným 

strukturním sloţením při těchto rychlostech. Odchylka střední části křivek je způsobena 

právě různým strukturním sloţením a podíly jednotlivých sloţek. Jistá diskontinuita 

průběhu křivek nastává při rychlostech 1.5 – 3 °C·s
-1

 (CCT) respektive 3 – 5 °C·s
-1

 

(DCCT). Je to dáno téměř skokovou změnou podílu některých přítomných strukturních 

sloţek. 
 

5.7. Rozpadové diagramy kolejnicové Cr-Mn oceli třídy IH 
 

5.7.1. CCT diagram 

 
Obr. 51 CCT - ARA diagram kolejnicové 
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 Nejprve byla provedena sada 

dilatometrických testů zkoumané 

kolejnicové oceli bez vlivu deformace. 

Na základě takto získaných dilatačních křivek bylo moţno určit souřadnice bodů 

jednotlivých přeměn  

a následně sestavit výsledný ARA diagram bez vlivu předchozí deformace (CCT) –  

viz obr. 51. Pro konstrukci CCT diagramu této oceli byl pouţit rozsah ochlazovacích 

rychlostí od 0,2 do 35 °C·s
-1

. 

 Z experimentálně získaného rozpadového diagramu (obr. 51) je zřejmé, ţe 

zkoumaná ocel má skutečně chemické sloţení odpovídající mírně nadeutektoidní oceli, 

velmi blízké eutektoidnímu bodu, jelikoţ křivky Ps a Pf (tzn. počátek a konec perlitické 

přeměny) jsou umístěny dosti těsně vedle sebe [46, 47]. Po překročení perlitického nosu 

plynule navazuje křivka počátku bainitické přeměny. Křivka Ms, odpovídající zahájení 

martenzitické transformace, leţí při velmi nízkých teplotách. Hodnota teploty Ms s 

rostoucí rychlostí ochlazování mírně narůstá. 

 Deformačně neovlivněný experimentálně vytvořený CCT diagram zkoumané 

kolejnicové oceli (obr. 51) nemohl být porovnán s diagramem zkonstruovaným 

v programu QTSteel 3.2, jelikoţ obsah uhlíku (0,74 - 0,84) testované kolejnicové Cr-Mn 

oceli třídy IH je mimo rozsah pouţití softwaru QTSteel 3.2 (0,06 – 0,6 hm. %) [49].  

 Vybrané reprezentativní příklady získaných mikrostruktur vzorků z kolejnicové  

Cr-Mn oceli třídy IH po dilatometrii bez deformace po 860 °C austenitizaci a různých 

rychlostech ochlazování (0,5 a 5 °C·s
-1

) dokumentují snímky na obr. 52. Konkrétně 

snímek po rychlosti ochlazování 0,5 °C·s
-1

 je tvořen perlitickou strukturou s malým 

podílem karbidických ostrůvků. V případě vzorku ochlazovaného rychlostí 5 °C·s
-1

 je 

struktura tvořená z větší části martenzitem a dále směsí bainitu a perlitu, kterou nebylo 

moţné od sebe metalograficky odlišit. 
 

  
0,5 °C·s

-1
 5 °C·s

-1
 

Obr. 52 Snímky mikrostruktury vybraných rychlostí ochlazování po dilatometrických 

testech bez vlivu předchozí deformace kolejnicové Cr-Mn oceli třídy IH 
 

5.7.2. DCCT diagram 

Cr-Mn oceli třídy IH  

(bez vlivu předchozí deformace, teplota 

austenitizace 860 °C) 
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 Další fází experimentu bylo 

sestavení ARA diagramu ovlivněného 

předchozí deformací (DCCT), který je 

zobrazen na obr. 53. Z ARA diagramu 

ovlivněného předchozí deformací je 

patrné, ţe vlivem deformace došlo 

k vyrovnání křivky vymezující počátek 

martenzitické přeměny, která se jeví 

v tomto případě jako nezávislá na 

rychlosti ochlazování. V případě vlivu 

deformace na oblast vzniku perlitu a 

bainitu nedošlo k výrazné změně. 

K popisu všech přeměn austenitu 

během ochlazování po deformaci této 

oceli postačil rozsah ochlazovacích rychlostí od 0,5  

do 15 °C·s
-1

.  

 I ve struktuře ovlivněné předchozí deformací byl ve vzorcích ochlazovaných 

vyššími rychlostmi (6-15 °C·s
-1

) v malé míře identifikován zbytkový austenit. Tento a 

další vybrané příklady snímků metalografických analýz jsou uvedeny na obr. 54. 

  
2 °C·s

-1
 15 °C·s

-1
 

Obr. 54 Snímky mikrostruktury vybraných rychlostí ochlazování po dilatometrických 

testech s vlivem předchozí deformace kolejnicové Cr-Mn oceli třídy IH 

– teplota deformace 860 °C 
 

5.7.3. Porovnání experimentálně určených ARA diagramů kolejnicové oceli  
 

 Nicméně z důvodu odhalení skutečného vlivu deformace na rozpadový diagram 

kolejnicové oceli třídy IH po austenitizaci při teplotě 860 °C byl zkonstruován srovnávací 

diagram (obr. 55), kde byly oba diagramy (bez i s vlivem deformace) proloţeny přes 

sebe. Z tohoto grafického srovnání je patrný vliv deformace na mírné oddálení počátku 

bainitické transformace a z části i perlitické transformace. Posun perlitické přeměny 

doprava, směrem k delším časům, je poměrně neobvyklý a odporuje tezi, ţe vlivem 

deformace se přeměny řízené difúzí posunují směrem doleva ke kratším časům [20, 34]. 

Ovšem tento jev vysvětluje F. Nürnberger [22] a kolektiv tím, ţe poměrně dlouhé časové 

intervaly od počátku deformace aţ do počátku tvorby perlitu vedou k potlačení účinku 

deformace, tudíţ nemusí dojít k ţádné výrazné akceleraci perlitické přeměny a naopak 

můţe být tato přeměna mírně zpoţděna, ovšem výsledný perlit by měl být jemnější. 

 
Obr. 53 DCCT - deformací ovlivněný ARA 

 diagram kolejnicové Cr-Mn oceli třídy IH  

(teplota austenitizace 860 °C) 
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Navíc vlivem deformace, jak uţ bylo zmíněno, došlo ke srovnání čáry vymezující počátek 

martenzitické transformace, a její hodnota odpovídá teplotě Ms při malých rychlostech 

ochlazování v ARA diagramu bez vlivu předchozí deformace. 
 

 
 

Obr. 55 Grafické srovnání dilatometricky 

určených ARA diagramů Cr-Mn kolejnicové 

oceli třídy IH bez i s vlivem deformace 

(teplota austentizace 860 °C) 

Obr. 56 Vliv rychlosti ochlazování na 

tvrdost HV30 po dilatometrii bez i s vlivem 

předchozí deformace při teplotě 860 °C – 

kolejnicová Cr-Mn ocel třídy IH 
 

 

5.7.4. Analýza naměřené tvrdosti 
 

 Akceleraci martenzitické transformace vlivem vysokoteplotní deformace 

potvrzuje  

i grafické srovnání naměřených tvrdostí HV30 po různých reţimech austenitizace  

a deformace v závislosti na rychlosti ochlazování na obr. 56. Tvrdosti po ochlazování  

z teploty 860 °C jsou jen velmi málo ovlivněny případnou nízkoteplotní deformací, která 

způsobila jen jisté vyhlazení průběhu dané závislosti (bez anomálie v okolí rychlosti 

ochlazování 6 °C·s
-1

). Naproti tomu vliv austenitizace při teplotě 1060 °C je markantní, 

kdyţ se vlivem zvýšeného obsahu martenzitu značně zvyšuje tvrdost v oblasti středních 

rychlostí ochlazování (v okolí 1,5 °C·s
-1

). Tvrdost struktur tvořených téměř úplně 

martenzitem je srovnatelná, s mírně zvýšeným vlivem vysokoteplotní austenitizace. 
 

6. Shrnutí a vysvětlení obdržených výsledků vlivu deformace  

na ARA diagramy 
 

Za účelem zobecňujícího vyhodnocení vlivu deformace na kinetiku fázových 

transformací byly u všech pěti zkoumaných ocelí zkonstruovány sloupcové diagramy, 

které dokumentují vliv předešlé deformace na hodnotu kritické rychlosti ochlazování v 

případě jednotlivých přeměn. Kritickou rychlostí ochlazování se v tomto případě rozumí 

maximální rychlost ochlazování, při které ještě vzniká vybraná strukturní sloţka. Byly 

vyhodnocovány následující kritické rychlosti [°C·s
-1

]: vFkr pro feritickou přeměnu, vPkr 

pro perlitickou přeměnu a vBkr pro bainitickou přeměnu. V případě oceli 42CrMo4 byly 

grafické výstupy rozšířeny o vliv velikosti výchozího zrna. Hodnoty kritických rychlostí 

ochlazování pro materiál označený jako 42CrMo4 H.Z. odpovídají výchozí licí struktuře 

tvořené hrubými zrny (viz dilatometrické testy na plastometru Gleeble 3800 na VŠB-TU 

Ostrava), zatímco pro materiál označený jako 42CrMo4 J.Z. byly získané 

ze zkoušek výchozí protvářené jemnozrnné struktury. 
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 Vliv předchozí deformace na kritickou rychlost ochlazování pro vznik feritu 

dokumentuje obr. 57. U dvou ocelí nebylo moţné detekovat vznik feritu, protoţe jejich 

sloţení je blízké sloţení oceli eutektoidní (51CrV4), resp. odpovídá oceli nadeutektoidní 

(kolejnicová ocel). Je zřejmé, ţe předešlá deformace akcelerovala feritickou přeměnu u 

všech podeutektoidních ocelí s jemnozrnnou strukturou (20MnCrS5, 32CrB4 i 42CrMo4 

J.Z.).  

Tím se potvrdil předpoklad, ţe vloţená deformace akceleruje difuzí řízenou feritickou 

přeměnu. Deformace zvyšuje počet mříţkových poruch, které podporují difúzi všech 

atomů  

v tuhém roztoku a tím dochází k rychlejší nukleaci i růstu zárodků nové fáze [28, 29, 50-

52]. U hrubozrnné oceli 42CrMo4 H.Z. vedla předchozí deformace k mírnému oddálení 

počátku feritické přeměny, coţ je poměrně neobvyklý jev odporující tezi, ţe vlivem 

deformace jsou akcelerovány přeměny řízené difúzí. Klíčovou roli zde pravděpodobně 

hraje právě výchozí licí a heterogenní struktura, která nízkým počtem vhodných 

zárodečných míst komplikuje vznik feritu [19, 28]. 

 Vliv plastické deformace na posun perlitického nosu je dokumentován na obr. 58,  

z něhoţ je zřejmé, ţe deformace nikdy nevedla k zbrzdění této přeměny. U ocelí 

20MnCrS5, 32CrB4 a 51CrV4 došlo k urychlení této přeměny vlivem předchozí 

deformace. V případě kolejnicové oceli a oceli 42CrMo4 (H.Z. i J.Z.) neměla deformace 

takřka ţádný vliv  

na kritickou rychlost tvorby perlitu. Jak dokazuje studie autorů [22], poměrně dlouhé 

časové intervaly mezi mezi počátkem deformace a počátkem tvorby perlitu mohou vést 

k potlačení účinku deformace. Nemusí tedy dojít k  výrazné akceleraci perlitické 

přeměny, ale ta naopak můţe být mírně zpoţděna, ovšem výsledný perlit by měl být 

jemnější. V případě oceli 42CrMo4 je zásadní, ţe efekt velikosti výchozího zrna nemá 

ţádný vliv na kinetiku perlitické přeměny, a to ani po aplikaci plastické deformace. To 

odporuje předpokladu, ţe s klesající velikostí výchozího austenitického zrna dochází 

ke zrychlení perlitické přeměny [22].  

U 42CrMo4 tedy byla experimentálně prokázána neobvyklá necitlivost kinetiky perlitické 

přeměny na velikost výchozího zrna.  
 

  
Obr. 57 Grafické srovnání vlivu deformace 

na kritickou rychlost ochlazování  

pro tvorbu feritu vFkr zkoumaných ocelí 

Obr. 58 Grafické srovnání vlivu deformace 

na kritickou rychlost ochlazování  

pro tvorbu perlitu vPkr zkoumaných ocelí 
 

 Jak je zřejmé z obr. 59, u ocelí 20MnCrS5, 32CrB4 a 42CrMo4 J.Z. došlo vlivem 

předchozí deformace i k akceleraci bainitické transformace, jejíţ kinetika závisí 

především  

na chemickém sloţení materiálu [21, 36]. U ocelí 42CrMo4 H.Z. a 51CrV4 nedošlo 

vlivem deformace k výraznému posunu bainitického nosu a v případě kolejnicové oceli 
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byl počátek bainitické transformace po deformaci dokonce mírně zpoţděný. Zdá se, ţe 

hodnota vBkr většinou klesá s rostoucím obsahem uhlíku. Překvapivě výrazný dopad měla 

aplikovaná deformace na bainitickou transformaci jemnozrnné oceli 42CrMo4 J.Z., coţ 

by si zaslouţilo další ověření. 
 

  
Obr. 59 Grafické srovnání vlivu deformace 

na kritickou rychlost ochlazování  

pro tvorbu bainitu vBkr zkoumaných ocelí 

Obr. 60 Grafické srovnání vlivu deformace 

na teplotu Ms zkoumaných ocelí 

 

 Jelikoţ v případě martenzitické přeměny nebylo analogické srovnání moţné 

z důvodu vzniku martenzitu za vysokých (při dilatometrických testech neaplikovaných) 

rychlostí ochlazování, byl v tomto případě sestrojen sloupcový diagram na obr. 60 

porovnávající dopad vloţené deformace na průměrnou hodnotu teploty počátku 

martenzitické přeměny  

Ms zkoumaných ocelí, a to včetně rozptylu naměřených hodnot. Co se týče vlivu 

deformace na martenzitickou transformaci, záleţí především na rychlosti ochlazování [21, 

35]. U vyšších rychlostí ochlazování dochází ke sníţení teploty počátku martenzitické 

transformace, kdeţto  

u pomalejších rychlostí ochlazování se teplota Ms srovnává s analogickou teplotou  

u nedeformovaných vzorků, nebo ji dokonce mírně převyšuje. Obr. 60 potvrzuje 

očekávaný trend teploty Ms klesající s rostoucím obsahem uhlíku [28]. Z provedených 

experimentů vyplývá, ţe s výjimkou v podobě oceli 20MnCrS5 měla deformace vţdy za 

následek sníţení teploty Ms. U čtyř z pěti zkoumaných ocelí se potvrdil předpoklad, ţe 

během deformace austenitu vzniká hustá síť dislokací, jeţ brání postupu fázového 

rozhraní. Chování oceli 20MnCrS5 spíše signalizuje, ţe vlivem vloţené deformace se 

nakupily mříţkové poruchy a došlo k iniciaci tvorby martenzitu [20]. Zajímavé zjištění 

vyplývá ze srovnání teplot Ms pro oceli 42CrMo4 H.Z. a ocel 42CrMo4 J.Z. V případě 

nedeformovaných vzorků se tato teplota v obou případech pohybuje ve stejné hladině, 

ačkoliv by bylo moţné předpokládat, ţe vlivem hrubšího výchozího zrna dojde 

k navýšení teploty Ms [31]. Jemné zrno v kombinaci s aplikovanou deformací však vedlo 

k nárůstu teploty Ms ve srovnání s hrubozrnnější strukturou oceli 42CrMo4. 
 

7. Závěry 
 

 Dilatometricky byl zkoumán vliv předchozí deformace na kinetiku fázových 

přeměn pěti vybraných nízkolegovaných ocelí podeutektoidního či téměř eutektoidního 

typu. Obsah uhlíku se pohyboval v rozmezí cca 0,2 – 0,8 %, obsah manganu byl cca 0,6 – 

1,4 % a obsah chrómu cca 0,3 – 1,3 %; u jednotlivých ocelí se jako legující prvek objevil 

i molybden, vanad, nikl nebo bór [39, 41, 43, 46].  
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 Konkrétním výsledkem jsou diagramy anizotermického rozpadu austenitu typu 

CCT  

i DCCT všech pěti ocelí, ověřené metalografickými analýzami, měřením tvrdosti vzorků 

ochlazovaných různou rychlostí. Provedené práce jasně prokázaly vysoký experimentální 

potenciál dilatometrického modulu plastometru Gleeble 3800 na VŠB-TU Ostrava v této 

oblasti [51]. 

 Teploty austenitizace se odvíjely od teplot Ac3, případně Acm stanovených 

dilatometricky během ohřevu vzorků rychlostí 1 °C·s
-1

, nebo výpočtově s vyuţitím 

příslušných parametrických rovnic či specializovaných softwarů QTSteel 3.2 a IDS. 

Dilatometricky určeným hodnotám fázových přeměn při ohřevu se nejvíce blíţily 

hodnoty získané pomocí parametrických rovnic. 

 Bylo potvrzeno, ţe vloţená deformace za běţných podmínek urychluje tvorbu 

strukturních sloţek řízenou difúzním mechanismem, tedy feritu a perlitu [21, 22]. 

Výrazně hrubozrnná a heterogenní struktura však můţe vést k anomálním výsledkům, jak 

bylo prokázáno v případě oceli 42CrMo4. 

 V případě bainitické transformace se efekt vloţené deformace projevil 

nejednoznačným způsobem, kdyţ v případě ocelí 20MnCrS5 a 32CrB4 vedla k akceleraci 

této přeměny, v případě ocelí 42CrMo4 a 51CrV4 zůstala kinetika této přeměny prakticky 

neovlivněná a v případě kolejnicové Cr-Mn oceli třídy IH došlo dokonce k jejímu 

zpoţdění. Potvrdil se tak předpoklad silného vlivu chemického sloţení oceli [21, 36]. Ze 

zjištěného se jeví, ţe s klesajícím obsahem uhlíku se zvyšuje pravděpodobnost akcelerace 

bainitické přeměny vlivem deformace. 

 Teplota počátku martenzitické transformace Ms významně klesala s rostoucím 

obsahem uhlíku a deformací byla ovlivněna jen mírně [21, 28]. Především v případě 

vyšších rychlostí ochlazování vedla předchozí deformace k jistému sníţení teploty Ms. 

 Porovnání DCCT diagramů oceli 20MnCrS5 sestavených po austenitizaci při 

teplotě 850 °C a 1150 °C dokazuje zásadní vliv výchozí struktury (zjednodušeně velikosti 

austenitického zrna) na zpomalení většiny následných fázových přeměn, s výjimkou 

přeměny martenzitické. Je třeba konstatovat, ţe předchozí deformace můţe ovlivnit 

fázové přeměny během ochlazování v zásadě dvěma způsoby. Přímé ovlivnění přichází 

v úvahu zejména tehdy, jestliţe deformační zpevnění struktury nebylo dostatečně 

eliminováno probíhající statickou rekrystalizací. To je moţné v případech, kdy doba mezi 

deformací a počátkem příslušné fázové přeměny je poměrně krátká – např. u řízeného 

válcování s nízkou doválcovací teplotou [5, 21, 22]. Pokud je teplota deformace 

významně vyšší a následné ochlazování do teploty fázové přeměny trvá déle, 

deformovaná struktura více či méně dokonale zrekrystalizuje a výsledné austenitické zrno 

můţe dokonce i hrubnout. Tehdy je vliv deformace na kinetiku fázových přeměn 

nepřímý, projevující se přes velikost austenitického zrna, ale tento vliv bude 

pravděpodobně u mnoha procesů tváření oceli za tepla  

dominantní [22]. 

 Potvrdila se nenahraditelná role fyzikálního experimentu při zkoumání 

příslušných strukturotvorných procesů. Výsledky mohou napomoci při zpřesňování 

funkce softwaru predikujícího rozpadové diagramy typu CCT na základě chemického 

sloţení oceli  

a parametrů výchozí struktury. V případě diagramů typu DCCT se však zdá být prakticky 

nemoţné jednoznačně, pomocí dostatečně univerzálních matematických vztahů popsat 

vliv předchozí deformace na kinetiku fázových přeměn různých ocelí, tvářených a 

ochlazovaných za rozmanitých technologických podmínek. Studované systémy jsou 

v tomto případě natolik komplikované z hlediska chemického sloţení, moţných 

strukturotvorných procesů a velmi odlišných projevů deformace, ţe o moţnosti 
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počítačově predikovat DCCT diagramy  

s dostatečnou přesností lze váţně pochybovat. 

 Získané výsledky jsou zajímavé z pohledu teoretického a zároveň přínosné pro 

praxi. Jelikoţ experimenty probíhaly v koordinaci s potřebami vybraných válcoven 

dlouhých výrobků, respektive se zápustkovou kovárnou, mohly být jejich výsledky 

bezprostředně vyuţity například při optimalizaci konkrétních technologií ochlazování 

s cílem zamezit vzniku martenzitu, nebo zaručit poţadované mechanické vlastnosti 

výrobků. 
 

Conclusions 
 

 We studied with use of dilatometric methods the influence of previous 

deformation  

on kinetics of phase transformation of five selected low-alloy steels of hypo-eutectic or 

nearly eutectic type. Carbon content was in the range of approx. 0.2 - 0.8%, manganese 

content was approx. 0.6 to 1.4% and chromium content was approx. 0.3 - 1.3%; 

individual steel grades were alloyed also by molybdenum, vanadium, nickel or boron [39, 

41, 43, 46].   

 The concrete result are the diagrams anisothermal decay of austenite of the type 

CCT and DCCT in all five steels, verified by metallographic analyses, by hardness 

measurements of samples cooled at different rates. Performed works demonstrated clearly 

the high potential of the experimental dilatometric module of the plastometer Gleeble 

3800 at the VŠB - Technical University of Ostrava in this field [51]. 

 Austenitisation temperatures originated from the temperatures Ac3 or Acm 

determined by dilatometric methods during heating of samples at the heating rate of 

1°C·s
-1

,  

or by calculations using relevant parametric equations or specialised software QTSteel 3.2 

and IDS. The values obtained by parametric equations were the closest ones to the values 

of phase transformations during heating, determined by dilatometric methods. 

 It was confirmed that the input strain under normal conditions accelerates 

formation  

of structural components, controlled by diffusion mechanism, i. e. ferrite and pearlite [21, 

22]. Markedly coarse grained and heterogeneous structure, however, could lead to 

anomalous results, as demonstrated in the case of steel 42CrMo4. 

 In the case of bainitic transformation, the effect of the input strain was manifested  

in ambiguous manner, when in the case of steels 20MnCrS5 and 32CrB4 it led  

to an acceleration of this transformation, in the case of steels 42CrMo4, and 51CrV4  

the kinetics of this transformation remained practically unaffected, and in the case of the 

rail steel Cr-Mn of the class IH it led even to its delay. This confirmed the assumption of 

strong influence of chemical composition of the steel [21, 36]. It follows from the 

established facts, that with the decreasing carbon content the probability of acceleration 

of bainitic transformation due to deformation increases. 

 Temperature of the beginning of martensitic transformation Ms significantly 

decreased with the increasing carbon content and it was affected only slightly by 

deformation [21, 28]. Especially in the case of higher cooling rates the previous 

deformation led to certain decrease of the temperature Ms. 

 Comparison of DCCT diagrams of the steel 20MnCr5 compiled after 

austenitisation at the temperatures of 850°C and 1150°C shows the fundamental influence 

of the initial structure (simply of the size of austenite grains) on deceleration of majority 

of subsequent phase transformations, with the exception of martensitic transformation. It 
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should be noted that previous deformation may affect phase transformations during 

cooling in principle in two ways. Direct influence comes into consideration especially if 

the strain hardening of structure was not sufficiently eliminated by the running static 

recrystallisation. This is possible  

in the cases where the time between the deformation and the beginning of the respective 

phase transformation is relatively short - e. g. at controlled rolling with low finish rolling 

temperature [5, 21, 22]. If the deformation temperature is significantly higher and 

subsequent cooling down to the temperature of phase transformation takes longer time, 

the deformed structure gets more or less perfectly recrystallised and resulting austenitic 

grain may get even coarser. In such cases the influence of deformation on the kinetics of 

phase transformation  

is indirect, it is manifested via size of austenite grain, but the effect would probably be 

dominant in many hot forming processes of steel [22]. 

 The irreplaceable role of physical experiment at investigation of relevant 

structure-forming processes was confirmed. The results may help to define more precisely 

features  

of the software for prediction of decay diagrams of the type CCT, based on the chemical 

composition of steel and on the parameters of the initial structure. However, in the case  

of diagrams of the type DCCT it seems practically impossible to describe unequivocally 

with use of sufficiently universal mathematical relationships the influence of the previous 

deformation on the kinetics of phase transformations of various steels, formed and cooled 

under diverse technological conditions. The investigated systems are in this case  

so complicated in terms of chemical composition, possible structure-forming processes 

and very different manifestations of deformation, that the possibility of computer based 

prediction of DCCT diagrams with sufficient accuracy is to be seriously questioned. 

 The obtained results are interesting from the theoretical viewpoint and they are  

at the same time beneficial for practice. Due to the fact that these experiments were 

performed in coordination with the needs of selected rolling mills producing long 

products, or with a die forge, their results can be directly used for example for 

optimisation of specific cooling technologies in order to prevent formation of martensite 

or to guarantee the desired mechanical properties of the products. 
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