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Predložená diplomová práca sa zaoberá výrobou oceľových tvarovaných ráfikov procesom 

flowforming pre automobilové kolesá. Hlavným cieľom tejto práce je zistenie a porovnanie 

mechanických vlastností medzi základným materiálom a po procese flowforming, v mieste 

zvaru a mimo zvar. Hodnotenie prebehlo u vysokopevnej ocele S460MC, u ktorej sa 

predpokladalo stenčenie materiálu pri minimálnom zhoršení deformačných vlastností. Pri 

jednotlivých typoch vzoriek sa proces flowforming prejavil zmenou mikroštruktúry a to 

predovšetkým zmenou tvaru zŕn a inklúzií. Taktiež došlo k procesom spevnenia, čiže k zmene 

mechanických vlastností zistených ťahovou skúškou a k ovplyvneniu tvrdosti.  

flowforming, oceľ S460MC, mikroštruktúra, mechanické vlastnosti 

 

 

 

This thesis deals with the productions of steel shaped rims for automobile wheels by 

flowforming process. The main aim of this work is to find and compare the mechanical 

properties between the base material and after flowforming process, at the place of welding as 

well as outside the weld. Evaluation was performed on high-strength S460MC steel, where it 

was supposed to thinning the material with minimum degradation the deformation properties. 

Flow forming process was manifested for each type of sample by a change of microstructure, 

in particular by changing the shape of the grains and inclusions. Not only this, there has also 

been consolidation process. That is to say the mechanical properties have changed, which 

were identified by the tensile test, as well as to the influencing of hardness. 

 flow forming, S460MC steel, microstructure, mechanical properties 
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1. ÚVOD 

Znižovanie hmotnosti nových automobilov je dôležitým aspektom ich dnešnej 

konštrukcie. To je možné dosiahnuť najmä používaním vysokopevnostnej ocele, u ktorej je 

možné stenčenie materiálu bez zhoršenia deformačných vlastností.  

Existuje niekoľko možných alternatívnych procesov umožňujúcich zmenšenie hrúbky 

materiálu pre docielenie optimálne ľahkých konštrukcií. Kontinuálne tvarovanie, resp. 

flowforming je jedným z daných procesov výroby ľahkých automobilových kolies. Táto 

technológia predstavuje stenčovanie nekritických miest ráfika, kde ide o plastickú deformáciu 

dutého polotovaru. Ako prví sa týmto začali zaoberať japonskí a nemeckí výskumníci v roku 

1950, čo je možné považovať aj za obdobie uvedenia daného spôsobu výroby na trh. 

Spoločnosť Maxion Wheels, ktorá poskytla danú tému diplomovej práce je 

dodávateľom najkvalitnejších kolies s najmodernejším výrobným systémom už viac ako 

100 rokov. S medzinárodnou sieťou strategicky umiestnených technologických, výrobných či 

strojárenských zariadení sú schopní dodávať ich výrobky po celom svete a pre množstvo 

typov automobilov.  

Predložená diplomová práca sa zaoberá výrobou oceľových tvarovaných ráfikov 

procesom flowforming pre automobilové kolesá. Teoretická časť tejto práce je venovaná 

bližšiemu priblíženiu samotnej technológie flowforming, typom ocelí využívaných 

v automobilovom priemysle či procesom spevnenia, ku ktorým dochádza počas 

kontinuálneho tvarovania pri výrobe.  

Experimentálna časť práce pozostáva z hodnotenia materiálu, ktorý sa používa pre 

výrobu daných kolies. Jedná sa o oceľ S460MC, ktorá predstavuje jemnozrnný feriticko -

perlitický materiál. Hlavným cieľom danej časti je zistenie a porovnanie mechanických 

vlastností medzi základným materiálom a po procese flowforming, v mieste zvaru a mimo 

zvar. 
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2. TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Flowforming 

,,Flowforming“ je plastická deformácia dutého kovového polotovaru umiestneného na 

rotujúcom tŕni a následne tvarovaného pomocou určitého počtu pohyblivých valcov, kde 

materiál je nútený tiecť v axiálnom smere pohybu valcov. Tento proces je charakterizovaný 

najmä prostredníctvom pomeru redukcie R0 (1):  

𝑅� =
����

��
 (1) 

kde t0 je počiatočná hrúbka polotovaru [mm] a t je konečná hrúbka výsledného produktu 

[mm].  

Procesom ,,flowforming“ (ďalej ozn. FF) je možné vyrobiť rotačné komponenty, a to 

využitím deformačných síl, ktoré vznikajú stláčaním a ťahom medzi otáčavými valcami 

a tŕňom, na ktorom je umiestnený daný predlisok. Týmto procesom sa začali zaoberať ako 

prví nemeckí a japonskí výskumníci a rok 1950 možno považovať za obdobie uvedenia tejto 

technológie na trh. V dnešnej dobe ,,flowforming“ získava čoraz väčšiu pozornosť a rastúcu 

dôležitosť, a to aj kvôli týmto výhodám:  

� Produkcia komponentov s presnou geometriou a dobrou kontrolou počas jednotlivých 

etáp danej technológie. 

� Umožnenie dokonalej kontroly najmä hrúbky steny komponentu. 

� Aplikácia na širokú škálu rôznych typov materiálov, napr. oceľ, titán a titánové 

zliatiny, mosadz, meď, hliník, niób. 

� Zlepšenie mechanických vlastností tvárených materiálov. 

� Generovanie komponentov s výnimočnou drsnosťou povrchu v porovnaní s inými 

plasticky deformačnými procesmi.  

� Zníženie nákladov z dôvodu redukcie konečných operácií výroby. 

� Zníženie odpadu materiálu v porovnaní s klasickým kovaním či obrábaním [1]. 

Skúsenosti s touto technológiou postupne ukázali, že môže nájsť uplatnenie v rôznych 

odvetviach priemyslu, či už sa jedná o súčasti raketových motorov, plynových turbín, 

v leteckom priemysle a taktiež častí automobilového priemyslu. Samotné zariadenia 

využívané pre proces FF sú zvyčajne mohutnejšie oproti bežným strojom, ktoré sa používajú 
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v tvarovaní materiálu a aj preto sú schopné dosiahnuť vyššie hodnoty síl potrebných pre 

tlačenie kovu cez celú hrúbku výrobku. Vzhľadom k tlakom zapojeným do tohto formovania, 

valce a tŕne musia byť vyrobené z kaliteľnej ocele, ktorá je tepelne upravená, aby daný nástroj 

bol dostatočne tvrdý, ale taktiež nie príliš krehký [2]. 

2.1.1 Forward flowforming 

Tento proces je charakteristický tým, že valce sa pohybujú smerom od pevného konca 

obrobku a kov prúdi v rovnakom smere ako uvedené valce, čo je možné vidieť na obr. 2.1. 

Hlavná výhoda v porovnaní s ,,backward flowforming“ je, že sa netvorí deformácia 

pripomínajúca tzv. ,,hrdlo zvona“ na voľnom konci predlisku a daný obrobok nestratí rovnosť 

[2]. Tento spôsob výroby sa používa pre výrobu tenkých, vysoko precíznych výrobkov, ako 

napríklad raketové motory, hydraulické valce či vysokotlakové nádoby a je vhodný 

predovšetkým pre komponenty z jednej strany uzatvorené alebo čiastočne uzatvorené. 

Väčšinou je typický aj tým, že je z časti pomalší ako ,,backward flowforming“, keďže valce 

musia prejsť po celej dĺžke predlisku a celková povrchová úprava je často už dosiahnutá 

samotným procesom, lebo materiál nemusí ísť cez tŕň [3]. 

 

Obr. 2.1 Schéma procesu forward flowforming [3]. 

2.1.2 Backward flowforming 

,,Backward flowforming“ znamená, že pomerné predĺženie je v opačnom smere ako 

pohyb valcov (obr. 2.2). V tejto metóde je nutné, aby sa kov šíril počas priebehu tvarovania 

po celkovej dĺžke tŕňa, čo môže spôsobiť, že materiál sa stane viac náchylný k deformácii. 

Tento typ FF môže vyvolať nerovnomerné, nejednotné rozmery krížom celej dĺžky 

komponentu. Proces je pomenovaný taktiež ako ,,reverse flowforming“ a je obzvlášť vhodný 
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pre otvorené konce komponentov. V porovnaní s predošlým typom je menej bežný, a to práve 

kvôli spomínaným výskytom defektov [3]. Výhodou oproti predošlému typu výroby je to, že 

predlisok kĺže cez tŕň a nevyžaduje vnútornú prírubu na upínanie. Väčšina moderných strojov 

využíva trojvalcové usporiadania, a to z dôvodu dosiahnutia lepšej rovnováhy záťaže na dané 

diely. Za bežných podmienok sú tieto valce rozmiestnené po obvode každých 120°, aby sa 

predišlo vychýleniu tŕňa z centrálnej osi. Okrem toho, že valce môžu byť akokoľvek 

rozmiestnené a vymenené v radiálnom, či v axiálnom smere, taktiež má pozitívny vplyv na 

celkovú povrchovú a rozmerovú presnosť výrobku [2]. 

 

Obr. 2.2 Schéma procesu backward flowforming [3]. 

2.1.3 Shear forming 

Ďalšou metódou FF je ,,shear forming“, ktorá je použiteľná pre radiálne, parabolické 

alebo kužeľovité geometrie. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že kruhové disky sa používajú 

ako predlisky, ktoré sú spojené s tŕňom. Prostredníctvom tohto procesu sú produkované 

vysoké tlakové sily na tŕň, ktoré sú schopné redukovať hrúbku materiálu až do 75 %. 

Závislosť medzi konečnou a počiatočnou hrúbkou materiálu je možné vypočítať pomocou 

sínusového pravidla podľa nasledujúcej rovnice (2): 

𝑡� = 𝑡� ∙ sin
�

�
 (2) 

kde tf  je finálna hrúbka [mm], t0 je počiatočná hrúbka materiálu [mm] a λ/2 je polovica uhla 

tŕňa.  
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Uhol tŕňa je dôležitý pri určovaní množstva redukcie, a aby bola dosiahnutá 

požadovaná hrúbka steny v tomto procese, podstatná je kontrola tvorenej medzery medzi 

tŕňom a valcom. 

Napriek tomu, že proces FF patrí medzi deje tvarovania za studena, počas plastickej 

deformácie je generované určité množstvo adiabatického tepla. Preto je potrebné samotné 

komponenty ochladzovať roztokom chladiva. Tento roztok plní aj funkciu maziva medzi 

tŕňom a obrobkom kvôli zníženiu trení vyskytujúcich sa pri vysokých povrchových 

zaťaženiach. Výsledkom je, že celý proces by mal prebehnúť pod teplotou rekryštalizácie 

materiálu. Pri niektorých materiáloch, ako napríklad hliníkových zliatin Ti6Al4V, 

Ti15V3Al3Sn3Cr a Inconel 625, sa hovorí o tvarovaní za tepla resp. nad teplotou 

rekryštalizácie. Pre ocele je tento proces uskutočňovaný pri bežných teplotách miestnosti. 

Jednotlivé komponenty majú následne zvýšenú pevnosť v dôsledku vysokej úrovne spevnenia 

a naakumulovanej energie v materiáli. Obr. 2.3a) zobrazuje porovnanie pevnosti v ťahu pre 

rôzne typy materiálov. Ako je možné vidieť, pri všetkých typoch materiálov sa pevnosť 

v ťahu zvyšuje s rastúcim percentom redukcie. Obr. 2.3b) zobrazuje ďalšie mechanické 

vlastnosti v závislosti na dosiahnutej redukcii procesom FF ocele AISI 316. Pevnosť v ťahu 

a medza pružnosti sa zvyšuje s pôsobiacim napätím. Na základe tohto obrázka je možné 

taktiež usúdiť, že tvrdosť postupne rastie so zvýšenou deformáciou. Avšak predlženie 

a ťažnosť postupne klesá s tvárením za studena v dôsledku nárastu hustoty dislokácií, ich 

zníženému pohybu a teda schopnosti sa plasticky deformovať. Samotný proces je taktiež 

prospešný aj pre zvyšovanie medze únavy [3]. 
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Obr. 2.3 a) Zmena pevnosti v ťahu b) Zmena mechanických vlastností 
v závislosti na redukcii materiálu [3]. ocele AISI 316 [3]. 
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2.1.4 Modely mechanizmov pri procese flowforming 

Táto časť práce sa zaoberá teoretickými a experimentálnymi prístupmi mechanizmov 

FF, ktoré sú charakterizované prostredníctvom modelov rôznych autorov [1]. 

Predikcia povrchových vlastností 

Proces výroby je sprevádzaný vznikom drsnosti na povrchu materiálu. Aj keď sú 

stanovené typické rozsahy hodnôt drsnosti povrchu, presný vzťah medzi parametrami procesu 

a povrchovou drsnosťou je stále otvorenou otázkou FF. Singhalet v roku 1987 navrhol, že 

konečný stav povrchu nie je ovplyvnený stupňom redukcie a pre nerezové ocele a ťažko 

deformované zliatiny je vždy menej ako 0,9 µm. Voľba maziva má značný vplyv na konečné 

povrchové vlastnosti materiálu. V roku 2001 Rajan a Narasimhan zistili, že so zvyšujúcou sa 

rýchlosťou tohto procesu, resp. zvýšením otáčok dochádza k zhoršeniu drsnosti povrchu. Títo 

istí autori vyvinuli vzťah pre výpočet výšky nerovností na povrchu obrobku. Nasledujúci 

vzťah (3) ukazuje, že znížením rýchlosti posuvu a zvýšením polomeru valca môžu byť 

dosiahnuté lepšie hodnoty drsnosti povrchu (3): 

ℎ = 𝑅 −
�

�
�4𝑅� − 𝑓� (3) 

kde h je výška nerovnosti obrobku [mm],  f je rýchlosť posuvu [mm/ot] a R je polomer valca 

[mm].  

Aj keď vedci ukázali, že rýchlosť posuvu, mikroštruktúra materiálu a rozmery 

obrobku majú najväčší vplyv na drsnosť povrchu, stále existuje množstvo ďalších parametrov, 

ktoré dokážu ovplyvniť konečnú drsnosť povrchu [1]. 

Predikcia mikroštruktúry produktov a jej účinkov 

Schopnosť procesu FF ovplyvniť a modifikovať miktroštruktúru materiálu je dôležitou 

súčasťou výroby. Správanie sa materiálov počas studenej plastickej deformácie pri tvarovaní 

hrá zásadnú rolu. Mikroštruktúra a tepelné spracovanie zaujímajú významnú úlohu vo 

výsledných vlastnostiach, a preto mikroštruktúra bola predmetom skúmania viacerých autorov 

[1].  

Anizotrópiou finálnej tvarovanej štruktúry sa zaoberal Rajan v roku 2002. Jednotlivé 

zrná sú natiahnuté v osi FF, v dôsledku čoho sa katastrofické trhliny vytvorili v obvodom 

smere namiesto axiálneho. Dôsledkom anizotrópie bolo zistenie aj nehomogenity 
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mikrotvrdosti práve kvôli predlženým zrnám v axiálnom smere. Takýto typ správania 

materiálu sa exponenciálne zvyšuje s redukciou hrúbky obrobku. Ako bolo pozorované 

Hagshenasom (2001) pre ocele, predlženie feritických zŕn obrobku pozdĺž osi posuvu bolo 

v oblastiach veľkej plastickej deformácie. Tieto zóny sú lokalizované práve v kontakte tŕňa 

FF s materiálom. 

Jahazi a Ebrahimi v roku 2000 vyhodnocovali rôzne typy tepelného spracovania 

(kalenie, žíhanie či popúšťanie) a ich vplyv na konečnú mikroštruktúru v oblasti po procese 

FF. Zistili, že napríklad proces žíhania nezvyšuje odolnosť šírenia trhlín, zmenšuje pevnosť 

a tvrdosť. Opakom je práve kalenie s následným popúšťaním, no nečistoty a inklúzie 

obmedzujú ich používanie. Následne títo autori stanovili optimálne tepelné spracovacie cykly 

založené na ideálnej pevnosti a húževnatosti [1].  

Predikcia lomu (zlyhania výrobku) a finálnej geometrie výrobku 

Predikcia naakumulovaných či zvyškových napätí a vývin poškodenia viedlo 

k porozumeniu mechanizmu porúch a predpovedi poškodenia. Často sa vyskytujú rozdiely 

medzi experimentálnymi, analytickým či numerickými štúdiami poškodenia materiálu. 

Výskumníci predpokladali, že všeobecná závislosť medzi napätím a deformáciou je prejavom 

rôznych defektov a poškodení v materiáli. Napríklad niektorí autori, ktorí sa zaoberali 

výrobou prostredníctvom FF, vznik lomu prisudzovali príspevku napätia spôsobeného týmto 

tvárením. 

Chang v roku 1998 identifikoval kritické pomery redukcie pre šírenie mikrotrhlín. Po 

prekročení týchto hodnôt, jednotlivé trhliny sa stanú viditeľnými pod mikroskopom. Hlavný 

dôvod tohto javu je spojený s nukleáciou mikrotrhliny, a to kvôli nesúdržným časticiam či 

inklúziám. Toto šírenie trhlín je pozorované na povrchu, tak aj vo vnútri matrice výrobku. 

Práve chyby na povrchu degenerujú kvalitu výrobku a nakoniec redukujú uskutočniteľné 

zmenšenie hrúbky. Tieto deformácie vedú predovšetkým k ovplyvneniu únavovej životnosti 

a k predlženiu miktrotrhlín pri vyšších pomeroch zúženia.  

Ďalším z hlavných cieľov výskumu je dosiahnutie konečnej geometrie produktu 

vzhľadom k parametrom procesu. Presnosť priemeru výrobku je v spojení s konfiguráciou 

stroja a výrobou. Navyšovanie priemeru tvárenej časti je skúmané experimentálne alebo 

numericky a záleží vo veľkej miere na type materiálu. Zvyšovaním priemeru výrobku sa 

zaoberali Hyama a Kudo v roku 1979 najmä u mäkkých materiálov, ako sú zliatiny hliníka 
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a medi. V prípade nízkouhlíkových či stredne uhlíkových ocelí sa problém nárastu priemeru 

objavuje pri vysokej redukcii hrúbky materiálu a pri ,,backward flowforming“. Inými slovami 

nárast priemeru pri procese FF sa týka hlavne, keď ide o kombináciu nízkej rýchlosti posuvu 

v spojení s vysokou redukciou hrúbky materiálu. Chyba guľatosti je taktiež ovplyvňovaná 

redukciou hrúbky a rýchlosťou posuvu. Pri navýšení redukcie sa znižuje chyba zaoblenia 

obrobku, a to kvôli rovnomernejšej deformácii pod valcom. Na druhej strane táto deformácia 

môže spôsobiť iné defekty ako napríklad vlnitosť materiálu. Za optimálne riešenie Joseph 

Davidson v roku 2008 navrhol 2 mm redukcie hrúbky výrobku. Samotné zvyšovanie rýchlosti 

je priamo úmerné guľatosti, zatiaľ čo chyby sú len mierne korelačné so zmenami rýchlosti 

tŕňa. Takže v závere sa dá zhrnúť, že redukcia hrúbky, rýchlosť posuvu, materiálové 

vlastnosti a geometria valcov majú zásadný vplyv na geometrické vlastnosti produktu [1]. 

2.2 Ocele pre automobilový priemysel 

V priebehu vývoja materiálov oceľ zostala kľúčovým materiálom pre automobilový 

priemysel. Oceľ je uznávaná najmä z hľadiska mechanických vlastností, či už sa jedná 

o tvárnosti alebo pevnosť. Oceľ je taktiež materiál s pomerne dlhou životnosťou a primeranou 

cenou. Navyše priemysel ocele dokáže veľmi rýchlo reagovať na zmenu dôsledkom 

ekologických či legislatívnych noriem. K ďalším výhodám ocelí môžeme priradiť aj odolnosť 

voči korózii, pokiaľ sú ošetrené povlakom zinku. Tieto ocele sú ľahko spájateľné, 

recyklovateľné, všestranne tvarovateľné, či dokážu veľmi dobre absorbovať nárazovú prácu. 

Nevýhodou tohto materiálu je väčšia merná hmotnosť v porovnaní s inými konkurenčnými 

materiálmi a ľahko koroduje bez vrstvy povlaku. Stále dochádza k vývoju širokej škály ocelí 

za použitia rôznych prísad a zavádzanie nových technológií pri výrobe.  

Nové typy ocelí sa aplikujú na rôzne komponenty automobilov, a to karosériu, 

podvozok, kolesá a množstvo ďalších dielov, kde výsledným cieľom má byť preukázanie 

zníženia hmotnosti, zníženie spotreby paliva a súčasne zlepšenie pevnosti, tuhosti 

a štruktúrnych charakteristík. Pevnosť komponentu je v prvom rade závislá na medzi klzu, 

pevnosti v ťahu a geometrii. Oceľ ponúka flexibilitu designu oproti iným materiálom 

vzhľadom na ich vyššiu tvarovateľnosť a spevnenie. Únavové vlastnosti automobilových 

súčiastok sú závislé na geometrii, hrúbke, aplikovanom zaťažení a odolnosti materiálu, kde 

odolnosť materiálu je priamo úmerná pevnosti v ťahu.   

Automobilové ocele môžu byť rozdelené pomocou niekoľkých spôsobov. Bežné 

rozdelenie je na konvenčné nízkolegované vysokopevné ocele (IF, BH, HSLA) a  pokročilé 
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vysokopevné ocele AHSS (DP, MS, TRIP, TWIP). Iný spôsob klasifikácie je založený na 

rozdielnej medzi klzu. Ocele majúce medzu klzu menšiu ako 210 MPa sú považované za 

konvenčné ocele. Hodnota medze klzu vysokopevných ocelí HSS sa pohybuje v rozmedzí 

210 – 550 MPa a medza pevnosti v ťahu 270 – 700 MPa. AHSS ocele majú medzu klzu 

väčšiu ako 550 MPa a medzu pevnosti v ťahu väčšiu ako 700 MPa. Tretí spôsob rozdelenia je 

založený na tváriacich parametroch. Obr. 2.4 predstavuje porovnanie pevnosti v ťahu 

a ťažnosti [4]. 

 

Obr. 2.4 Závislosť ťažnosti a pevnosti v ťahu pre jednotlivé skupiny ocelí [4]. 

Principiálny rozdiel medzi HSS a AHSS je prevažne v ich mikroštruktúre. Konvenčné 

vysokopevné ocele sú jednofázové, tvorené feritom s potenciálom pre istý podiel perlitu 

v C-Mn oceliach. Na rozdiel od nich AHSS obsahujú aj iné fázy ako ferit, a to martenzit, 

bainit a zvyškový austenit v dostatočnom množstve na vytvorenie unikátnych mechanických 

vlastností. Bežné vysokopevné ocele HSS sa vyrábajú pridávaním legujúcich prvkov ako Nb, 

V, Ti a P v nízkouhlíkových alebo IF oceliach [4]. 

V súčasnosti štandardná karoséria automobilu pozostáva z niekoľkých typov 

nekonvenčných ocelí. Konkrétny typ použitej ocele s charakteristickou pevnostnou triedou sa 

líši pri každom modeli automobilu a je v záujme výrobcov neprezradiť presné materiálové 

zloženie jednotlivých komponentov. Všeobecne aj v tomto odvetví platí trend, že špičkové 

ocele sú používané v drahších automobiloch a menej vyspelé v lacnejších typoch. Postupne sú 

však aj niektoré ocele v určitých komponentoch nahradzované zliatinami hliníka a v nepatrnej 

miere zliatinami horčíka [5].  
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2.2.1 IF ocele 

Tento typ ocelí bol vyvinutý v polovici 80-tych rokoch 20. storočia a ich názov 

znamená, že ide o ocele s minimálnym množstvom interstícií. Mikrolegovaním 

prostredníctvom titánu či niobu, resp. kombináciou Ti + Nb, o ktorých je známe, že viažu 

interstitické prvky C, N na stabilné precipitáty TiCN a NbCN, a znížením koncentrácie 

C pod 0,005 % je dosiahnutý vysoký nárast plasticity. Ak ide o ostatné prvky, tak tieto sa 

vyskytujú prevažne v hodnotách: N ≤ 0,0066, Ti ≤ 0,3, Nb ≤ 0,035, Mn ≤ 1,6, Si ≤ 0,3, 

Al ≤ 0,02, P ≤ 0,1, S ≤ 0,025 (v hm. %). Vlastnosti týchto ocelí sú dané veľkosťou zrna a ich 

mikroštruktúra je tvorená čistým feritom. V dôsledku toho, že IF ocele sú bez interstícií, majú 

vysokú ťažnosť, ale nízku medzu klzu, odolnosť voči starnutiu a sú vhodné na veľké často 

tvarovo zložité karosérske výlisky, napr. blatníky, plechy dverí a podobne. Medza klzu sa 

pohybuje v rozmedzí 100 – 310 MPa, medza pevnosti 140 – 450 MPa a ťažnosť 30 – 55 %. 

Hodnoty medze klzu je možné z časti zvýšiť BH efektom, a to prostredníctvom vypaľovania 

laku pri teplote 200 °C. Významným prínosom týchto ocelí je aj vysoký koeficient 

normálovej anizotropie a exponent deformačného spevnenia. IF-BH ocele vďaka svojim 

skvelým mechanickým vlastnostiam, a to najmä extrémne hlbokému ťahu, sa používajú na 

výrobu najviac exponovaných častí karosérie ako nárazníky, dvere, kapota, veko kufra či 

strecha automobilu [5]. 

Nevýhodou týchto ocelí je náchylnosť k sekundárnemu krehnutiu za studena (SCWE –

secondary cold work embrittlement) a únava materiálu. Ide o krehnutie, ktoré sa týka 

špeciálne IF plechov a ktoré je vyvolané vplyvom záťaže tváriaceho lisu pri nižších teplotách. 

K iniciácii tohto typu krehnutia často dochádza intergranulárne dôsledkom nízkej kohéznej 

pevnosti hraníc zŕn spôsobenej vylúčením C a N na hraniciach zŕn. Výskyt SCWE je 

pravdepodobnejší pri väčších deformáciách, nižších teplotách a pri výskyte prvkov ako je 

napríklad fosfor. Ocele obsahujúce titan majú zvyčajne vyššiu spomínanú krehkosť 

v porovnaní s oceľami obsahujúce niób, a preto je Nb viac priaznivou legúrou pre znížení 

náchylnosti k SCWE [6].  

Ako bolo spomínané, tieto IF ocele majú ,,slabé“ hranice zŕn, a to sa môže prejaviť 

intergranulárnym lomom. Ocele s vyššou náchylnosťou k SCWE vykazujú zlomenie pri 

cyklickom namáhaní, a preto sú menej odolné proti únave. Pridaním bóru (2 – 3 ppm) sa 

znižuje sklon k intergranulárnemu lomu, a tým sa dosiahnu lepšie únavové vlastnosti, ale na 

úkor zníženia ťažnosti. Bezúhonnosť bodového zvaru a odolnosť proti únave hrajú taktiež 
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dôležitú rolu v celkovej odolnosti konštrukcie. Mikroštruktúra tepelne ovplyvnenej zóny 

okolo zvaru bude iná v porovnaní so zvyšnou časťou materiálu, kde môže byť vytvorená 

koncentrácia napätia ako výsledok rastu hraníc zŕn okolo zvaru, tepelne ovplyvnenej oblasti či 

,,slabých“ hraníc zŕn. Na základe Hall–Petch rovnice rast zŕn v okolí tepelne ovplyvnenej 

oblasti spôsobí zníženie pevnosti, čo môže poskytnúť výhodnú cestu taktiež pre šírenie trhlín 

pri cyklickom zaťažení [6].  

2.2.2 BH ocele 

BH ocele a  plechy vyrobené z tejto ocele tvoria novú skupinu materiálov používanú 

v automobilovom priemysle vďaka ich špecifickým vlastnostiam. Tieto ocele ponúkajú 

spočiatku nízku medzu klzu a dobrú tvarovateľnosť, čo je dôležité pre zložité operácie 

výroby. Procesom tvárenia a následným vypaľovaním laku dôjde k zvýšeniu medze klzu. 

Výsledkom BH ocele po výrobe je ich dobrá tvarová flexibilita a lepšia odolnosť proti vzniku 

preliačiny vo výsledných komponentoch. Táto odolnosť proti malým preliačeniam, ktorá 

môže byť spôsobená prostredníctvom kameňov alebo iných nečistôt, je veľmi dôležitou 

vlastnosťou najmä komponentov, ako je kapota či vonkajšie dverové plášte, ktoré sú najviac 

náchylné [7]. 

Termín starnutie, ktorý je spojený s daným typom ocele znamená zvýšenie medze 

klzu, pevnosti v ťahu a tvrdosti s patričným znížením ťažnosti. Tento proces je závislý najmä 

na teplote a čase, kde jeho výsledkom je segregácia, zhlukovanie a zrážanie presýtených 

intersticiálnych atómov uhlíka a dusíka. Dá sa povedať, že mechanizmom ,,bakehardening“ 

dochádza k interakcii týchto rozpustených intersticiálnych atómov a dislokácii generovaných 

plastickou deformáciou. Okolo dislokácií sa vytvára určitý typ atmosféry, ktorá je 

pomenovaná ako Conttrellova atmosféra po Alanovi Conttrellovi, ktorý navrhol jej teóriu 

v roku 1948. Tieto atmosféry by mali predstavovať oblasti, v ktorých bolo uvoľnené čiastočne 

elastické pole napätia dislokácie, teda došlo k zníženiu energie a rozpustené intersticiálne 

atómy by mali účinne zablokovať tieto dislokácie [7]. 

Aby merateľné statické namáhanie starnutím nastalo, musí byť súčasne splnených 

niekoľko kritérií:  

� Materiál musí obsahovať mobilné dislokácie. 

� Vo ferite musí byť dostatočné množstvo rozpustenej látky. 

� Rozpustená látka musí byť mobilná pri teplote starnutia. 
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� Procesy obnovy dislokácií musia byť dostatočne pomalé, aby sa zabránilo 

významnému zmäkčeniu [7].  

Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú BH ocele sú predovšetkým veľkosť hraníc zŕn 

a efekt rozpusteného uhlíka. Množstvo uhlíka riadi možnosť uchytenia mobilných dislokácií. 

V dôsledku toho, čím bude viac rozpusteného intesticiálneho uhlíka, tým viac dislokácií sa 

uchytí a získa sa vyšší vytvrdzovací účinok. V starších typoch ocelí bol jav „bakehardening“ 

ovplyvnený aj rozpustnosťou intersticiálnych atómov dusíka, no keďže moderné 

automobilové plechy obsahujú aj hliník, to znamená, že atómy dusíka sú väčšinou viazané 

ako nitridy hliníka. Preto je jav „bakehardening“ v nízkouhlíkových oceliach pre 

automobilový priemysel spôsobený výhradne rozpustnosťou uhlíka.  

Stabilné spracovanie procesom BH vyžaduje taktiež kontrolu hraníc zŕn, ktoré 

poskytujú nízkoenergetické miesta pre intersticiálne prvky. Niekedy je táto otázka pomerne 

dosť náročná, keďže niektorí autori nenašli súvislosť medzi procesom BH a veľkosťou zrna, 

no iní tvrdili, že zvýšenie efektu BH je spojené s poklesom veľkosti zrna. Rôzne variácie 

veľkosti zrna ovplyvňujú rozloženie uhlíka vo vnútri zrna a na hraniciach zŕn. So zvýšením 

veľkosti zrna klesá oblasť hraníc zŕn a celkové rozloženie uhlíka na hraniciach zŕn klesá 

v porovnaní s jemnozrnnou štruktúrou. Predpokladá sa, že počas ochladzovania atómy uhlíka 

difundujú na hranice zŕn a čím sú menšie zrná, tým by malo byť množstvo uhlíka väčšie 

z dôvodu kratšej difúznej cesty. Z iného uhla pohľadu hranice zŕn sú počas pôsobenia napätia 

hlavnými prekážkami pre pohyb mobilných dislokácií, a tým pádom ak sa uhlík nachádza na 

hraniciach zŕn, je schopný ľahšie blokovať tieto mobilné dislokácie, čím sa zvyšuje BH efekt. 

Čiže na záver je možné povedať, že BH efekt sa zvyšuje so zmenšením veľkosti zrna 

a zvýšením množstva rozpusteného intersticiálneho prvku, čo je možné vidieť na obr. 2.5 [7]. 
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Obr. 2.5 BH proces ako funkcia veľkosti zrna a množstva rozpusteného uhlíka [7]. 

2.2.3 HSLA ocele 

HSLA ocele sú typy vysokopevných nízkolegovaných ocelí, ktoré boli vyvinuté na 

výrobu plynovodov a ropovodov kvôli odolnosti voči atmosférickej korózii a súčasne 

zvýšeným mechanickým charakteristikám. No neskôr sa daný typ ocele začal využívať aj 

v automobilovom priemysle. Chemické zloženie týchto ocelí tvorí: (0,05-0,26) C, 

(0,5-1,65) Mn, (0,025-0,15) P, (0,01-0,05) S, (0,15-0,9) Si, (0,25-0,9) Cr, (0,25-1,25) Ni, 

(0,2-1) Cu, (0,005-0,11) v hm. % a prímesi Mo, Zr, Ca, Nb, Ti a Al do 0,25 hm. %. Nízky 

obsah uhlíka zabezpečuje predovšetkým dobrú zvariteľnosť a tvarovateľnosť. Cu, Ti, V a Nb 

zvyšujú pevnosť HSLA ocelí prostredníctvom precipitácie karbidov a malé množstva Ca, Zr 

regulujú tvorbu oxidov. Jemnozrnná mikroštruktúra môže byť rôzna, keďže môže pozostávať 

čisto z perlitu, acikulárneho feritu alebo byť feriticko – perlitická, poprípade feriticko -

martenzitická. HSLA ocele sa používajú na výrobu niektorých dynamicky namáhaných dielov 

podvozku, nosných častí karosérie, nárazníkov či výstuží dverí a vďaka dobrej hlbokoťažnosti 

sú vhodné na náročné výlisky. Medza klzu HSLA ocelí je v rozsahu 240 - 620 MPa a medza 

pevnosti je v súčasnosti v rozmedzí 290 - 800 MPa. V porovnaní s bežnými uhlíkovými 

oceľami majú o 20 - 30 % nižšiu hmotnosť pri rovnakej pevnosti [5]. 
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2.2.4 TWIP ocele 

TWIP ocele predstavujú relatívne novú triedu materiálov pre automobilový priemysel 

so širokou škálou mechanických vlastností. TWIP ocele sú veľmi tvárne. Vysoká pevnosť 

tejto mangánovej austenitickej ocele je charakterizovaná vysokou mierou spevnenia 

vyplývajúcej z generovania deformačne nukleačných dvojčiat, ktoré sa správajú ako hranice 

zŕn. Koeficient spevnenia sa zvyšuje pri hodnotách približne okolo 30 % deformácie na 

hodnotu n = 0,4 a ďalej zostáva konštantný až do celkového predlženia 50 %. Pevnosť v ťahu 

vykazujú tieto ocele na základe experimentálnych výsledkov 600 až 1100 MPa a súčasne aj 

vysoké hodnoty ťažnosti v rozmedzí 60 až 90 %. V porovnaní s konvenčnými 

vysokopevnými oceľami TWIP ocele dosahujú viac než dvojnásobnú absorpciu nárazovej 

práce, kde v prípade zrážky sa deformujú, ale zachovávajú si svoju tvárnosť. Výhodou tohto 

typu ocele je taktiež aj kompatibilita so zabehnutými výrobnými postupmi ocelí iných akostí, 

vrátane ich následného spracovania plynulým odlievaním, valcovaním, lisovaním a dobrou 

zvárateľnosťou [8,9]. 

Dôraz je kladený predovšetkým na nasledujúce kompozičné rozsahy prvkov: 15 – 25 

hm. % Mn, 0 – 3 hm. % Si, 0 – 3 hm. % Al a 0,02 – 0,06 hm. % C, kde obsahy týchto prvkov 

plnia rozličné funkcie. Mangán je považovaný za hlavný legujúci prvok týchto ocelí, kde je 

potrebné zachovať austenitickú štruktúru založenú na ternárnom systéme Fe-Mn-Al. Taktiež 

jeho vplyv je aj na kontrolu energie vrstevné chyby (SFE), ktorá sa najprv znižuje na 

minimálnu hodnotu, a potom opäť zvyšuje s rastúcim obsahom Mn. Pridávanie hliníka má 

niekoľko významov, či už sa jedná o to, že výrazne zvyšuje SFE, a preto stabilizuje austenit 

pri napäťovo indukovanej transformácií γ  ̶˃ �  ̶˃ α ,́ alebo posilňuje austenit spevňovaním 

tuhého roztoku. A nakoniec hliník zvyšuje koróznu odolnosť vzhľadom ku svojej vysokej 

pasivite. Na rozdiel od hliníka udržiava kremík � transformáciu počas chladenia a deformácie 

a znižuje množstvo FCC fázy. Bolo zistené, že pridaním 2 % Si do Fe-27Mn ocele sa znížila 

SFE austenitu, čo viedlo k zvýšeniu počtu vrstevných chýb. Vo všeobecnosti je dobre známe, 

že rozpustnosť uhlíka v austenite je vysoká, takže prídavok uhlíka sa používa k posilneniu 

matrice spevňovaním tuhého roztoku a tiež na stabilizáciu austenitu. Prísada uhlíka je ale 

obmedzená, aby nedošlo k tvorbe karbidov [8].  

Energia vrstevnej chyby hrá dôležitú úlohu pri vzniku samotného TWIP efektu. Aj 

keď proces spojený s deformáciou ocele indukuje dvojčatá, nesmie sa zabúdať na to, že miera 

akumulácie dislokácií sa automaticky zvýši, keď zliatina má nízku SFE. Je nevyhnutné pre 
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napäťovo indukované dvojčatenie, aby bez špecifického rozsahu SFE bolo možné pozorovať 

tvorbu dvojčiat. Nízka energia vrstevnej chyby, a to približne pod 20 mJ/m2, vedie 

k transformácii na α´ alebo � martenzit. Vzhľadom k tomu, že SFE je základným parametrom, 

stále nie je určená presná hodnota a existuje určitý rozptyl v hodnotách. Väčšina autorov 

uvádza, že pri oceli s austenitickou štruktúrou a vlastnosťami TWIP sa SFE pohybuje 

v rozmedzí 20 – 30 mJ/m2. Stupeň nukleácie pri deformačnom tvarovaní úzko súvisí 

s prechádzajúcou aktivitou dislokácií a dvojčatá sa iniciujú v špeciálnych konfiguráciách 

dislokácií. So zvyšovaním napätia dochádza k postupnému nárastu objemového podielu 

dvojčiat, a tým ku kontinuálnemu deleniu zrna na menšie jednotky. To sa môže považovať za 

dynamický Hall – Petch efekt, kde efektívna veľkosť zrna je neustále znižovaná, čo 

predstavuje obr. 2.6. Taktiež sa postupne znižuje efektívna klzná vzdialenosť dislokácií, čo 

vedie k veľmi vysokému spevneniu pozorovaného v tomto type ocelí [9]. 

 

Obr. 2.6 Schéma dynamického Hall – Petchova efektu [9]. 

Ako bolo spomínané na začiatku, TWIP ocele sú žiadané taktiež ako ďalšie materiály 

v automobilovom priemysle vďaka ich mechanickým vlastnostiam. V porovnaní s predošlými 

štandardnými nízko uhlíkovými oceľami majú TWIP ocele vysoký obsah uhlíka a mangánu. 

Zatiaľ čo tento typ ocele preukázal svoju tvárnosť pri zložitých dieloch automobilov, ich 

správanie sa pri určitých typoch tvarovania, ako napríklad pri rozširovaní otvoru do materiálu, 

nie je také dobré v porovnaní napr. s IF oceľami. Aplikácia povlakov Zn či Zn zliatin 

galvanizačným ponorom za tepla (žiarové zinkovanie) vyžaduje osobitnú pozornosť, keďže 

existujú jasné náznaky, že dochádza pri procesoch kontinuálneho žíhania a spracovania 

v galvanizačných linkách k tvorbe povrchovej vrstvy MnO. Táto povrchová vrstva MnO bude 
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mať vplyv na adhéziu povlaku a výhodnejšou cestou pre povlakovanie zinkom na TWIP 

oceliach bude elektrolytické (galvanické) nanášanie [9]. 

Ako sa tento typ ocele líši od ocele TRIP vlastnosťami a mikroštruktúrou, ktorá bude 

charakterizovaná v nasledujúcej kapitole, je možné vidieť na nasledujúcom obr. 2.7 [8].  

Ocele TRIP dosahujú vyššie hodnoty pevnosti, no ako to zvyčajne býva tak na úkor ťažnosti 

v porovnaní s oceľami TWIP. Mikroštruktúra ocele TRIP je zvyčajne tvorená feritom, 

bainitom a zvyškovým austenitom, ako to bude uvedené aj v nasledujúcej kapitole o tomto 

type oceli [8].  

 

Obr. 2.7 Porovnanie TRIP a TWIP ocele [8]. 

2.2.5 TRIP ocele 

TRIP ocele sú novou generáciou viacfázových nízkolegovaných materiálov, ktoré 

taktiež zaznamenávajú zvýšené hodnoty ťažnosti a pevnosti, a tým spĺňajú požiadavky 

vysokopevných, dobre tvarovateľných materiálov v automobilovom priemysle. V skutočnosti 

môžu byť jednotlivé komponenty v automobiloch vyrobené z tohto typu materiálu pomerne 

dosť tenké, pretože TRIP ocele vykazujú dostatočnú ťažnosť nutnú pre vysoké deformačné 

procesy, akým je lisovanie, pri zachovaní pevnosti a vlastností charakterizujúce schopnosť 

absorbovať nárazovú energiu. Po tepelnom spracovaní je možné získať trojfázovú štruktúru 

pozostávajúcu z feritu, bainitu a zvyškového austenitu, ktorý sa vplyvom napätia môže ešte 

transformovať na martenzit. TRIP ocele v podstate predstavujú viacfázové materiály 

s postupne sa vyvíjajúcim objemovým podielom jednotlivých fáz [10]. 
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Za účelom vytvorenia silnej a taktiež tvárnej TRIP ocele je proces výroby spojený 

s interkritickým žíhaním, aby došlo k správnemu rozdeleniu jednotlivých fáz. Počas tohto 

typu žíhania sa materiál zahreje nad teplotu eutektoidu, kde je materiál tvorený pevnou fázou 

austenitu a feritu. Samotná austenitická fáza je vysokoteplotná pevná fáza, ktorá existuje 

v rovnováhe pri teplote okolo 727 °C. Následne sa tento materiál postupne začne ochladzovať, 

a to približne na teplotu okolo 400 °C, aby došlo k vytvoreniu bainiticko feritickej fázy. Počas 

tejto transformácie dochádza k nahromadeniu nadbytku uhlíka kvôli nízkej rozpustnosti 

uhlíka vo ferite, kde je tento prebytok uhlíka následne schopný formovať sa ako fáza 

cementitu. Preto tieto materiály obsahujú aj určité hmotnostné percentá hliníka a kremíka, 

o ktorých je známe, že zabraňujú tvorbu cementitu. Hliník a kremík je nerozpustný 

v cementite, čím spomaľuje jeho tvorbu a zvyšuje zároveň rýchlosť bainitickej premeny. 

Nevýhoda hliníka je, že znižuje efekt spevnenia tuhého roztoku oproti Si a zvyšuje teplotu Ms 

(martenzit štart). Súčasný vývoj tohto typu ocele je spojený aj s pridávaním fosforu 

v rozmedzí 0,05 – 0,10 hm. %. Množstvo použitého fosforu je viazané na Al, pretože fosfor 

takisto potláča tvorbu cementitu a je efektívnym prvkom pri spevnení tuhého roztoku. Aby 

došlo k vytvoreniu správnej mikroštruktúry pri danom ochladzovaní, je podstatné, aby tvorba 

feriticko bainitickej fázy bola dostatočne pomalá preto, aby uhlík stihol difundovať do 

zvyškového austenitu. Výsledkom interkritického žíhacieho procesu je materiál, ktorý 

pozostáva z bainitu, feritu, zvyškového austenitu resp. martenzitu, ako to bolo spomínané 

v úvodnej časti [10,5].  

Samotná transformačne indukovaná plasticita predstavuje jav, ktorý nastáva, keď 

zvyškový austenit transformuje na martenzit počas plastickej deformácie [10]. Austenit 

transformuje na martenzit, keď chemicky voľná energia austenitu presahuje kritickú hodnotu 

pre martenzit. Obr. 2.8a) schematicky znázorňuje chemicky voľnú energiu dvoch fáz 

v závislosti na teplote. Pri vyšších teplotách je austenit stabilnejší ako martenzit vzhľadom 

k tomu, že má nižšiu voľnú energiu. Pod teplotou T0 je martenzit už stabilnejší ako austenit 

a rozdiel medzi ich chemicky voľnými energiami predstavuje hnaciu silu pre fázovú 

transformáciu. Kritická chemická hnacia sila požadovaná pre transformáciu je dosiahnutá pri 

teplote Ms a transformácia začína po ochladení. Pod teplotou Ms je hnacia sila ešte väčšia, 

čiže to znamená, že teplota Ms je horná hranica pre nukleáciu martenzitu. Avšak pri teplote T1 

nie je chemická hnacia sila dostačujúca pre to, aby nastala transformácia. V tomto prípade sa 

pri aplikácii mechanického napätia pridá mechanická hnacia sila. Aby dochádzalo pri tejto 

teplote k fázovej transformácii, súčet chemických a mechanických síl musí byť väčší ako 
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kritická hnacia sila. Na obr. 2.8a) je nutná kritická mechanická hnacia sila pre aktiváciu 

transformácie pri teplote T1 označená písmenom U. Mechanická hnacia sila sa mení s teplotou 

[11].  

Obr. 2.8b) predstavuje schematický graf napätia nutného k transformácii ako funkciu 

teploty s prekrývajúcim sa austenitickým napätím na medzi klzu σy. Nad teplotou Ms je nutné 

k nukleácii martenzitickej fázy z existujúceho austenitu pred začatím plastickej deformácie 

mechanické napätie označene ako „napäťovo – indukovaná nukleácia“. Do 𝑀�
� predstavuje 

požadované napätie pre nukleáciu medzu klzu austenitu a je taktiež lokálnym maximom. Po 

prekročení teploty 𝑀�
� dochádza k plastickej deformácii austenitu a pretínajúce sa šmykové 

pásy prestavujú nové nukleačné miesta pre fázovú premenu, v obr. 2.8b) označené ako 

„deformačne – indukovaná nukleácia“. A konečne nad teplotou Md už k fázovej transformácii 

z austenitu na martenzit nemôže dôjsť. Pokiaľ ide o fázovú transformáciu, čím nižšia je 

teplota Ms, tým vyššia je stabilita austenitu. Taktiež ak sa zníži teplota 𝑀�
�, znamená to vyššiu 

stabilitu austenitu vzhľadom k mechanicky indukovanej transformácii [11].  

 

 a) b) 

Obr. 2.8        a) Závisloti teploty a chemicky voľnej energie [11].                                              
b) Závislosti teploty a napätia [11]. 

 

Vzhľadom na povahu ocele TRIP, ich vnútorné pnutie môže vzniknúť na základe 

dvoch unikátnych zdrojov. Ako prvé sa jedná o plastické napätie medzi feritickou matricou 

a disperznou austenitickou matricou a ďalší prípad sa týka transformačného napätia vzhľadom 

na austeniticko – martenzitickú transformáciu. Základný vplyv na rozdelenie týchto 

vnútorných napätí má stabilita zvyškového austenitu. Stabilné austenitické častice sú tvrdšie 
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v porovnaní s okolitými feritickými. Rozdiely v tvrdosti spôsobia práve spomínané vnútorné 

ťahové napätie v austenite a tlakové vnútorné pnutie v priľahlej feritickej matrici. Druhý 

vnútorný zdroj napätia je vyprodukovaný samotnou transformáciu autenitu na martenzit. 

Vplyvom plastickej deformácie dochádza k transformácii austenitu na martenzit, a to vyvolá 

objemovú rozpínavosť.  

Mechanické vlastnosti viacfázových ocelí do značnej miery závisia na stabilite 

zvyškového austenitu, kde jeho stabilita je ovplyvnená množstvom faktorov, ako napríklad 

chemické zloženie, veľkosť častíc, morfológia, pevnosť austenitu a okolitých fázy, teplota 

a izotermické bainitické transformačné parametre. Rozpustené látky majú dôležitý vplyv na 

stabilitu austenitu s ohľadom po ochladení. Ako bolo z časti už naznačené, jedná sa 

predovšetkým o prvky C, Mn, Si, Al. Veľkosť častíc zvyškového austenitu taktiež hrá 

kľúčovú úlohu pre stabilitu austenitu. V malých zrnách je menšia pravdepodobnosť nájdenia 

nukleačných miest s dostačujúcou účinnosťou v porovnaní s veľkými, preto je ťažšie menšie 

autenitické častice transformovať. Výsledkom je, že pre začatie transformácie na martenzit 

v malých austenitických zrnách je potrená väčšia úroveň hnacej sily. Pevnosť zvyškového 

austenitu či distribúcia môžu z časti takisto ovplyvniť jeho stabilitu. Častice austenitu sa môžu 

nachádzať v blízkosti tvrdšej fázy martenzitu či baintu, alebo v blízkosti mäkkej feritickej 

fázy. Vzhľadom k tomu, že samotná austeniticko – martenzitická transformácia zahrňuje 

zvýšenie objemu, tvrdá fáza v blízkosti častice austenitu bráni transformácii, a tým zvyšuje 

stabilitu. Taktiež rôzne mikrozložky majú vplyv na koncentráciu uhlíka. Znížením medze klzu 

dochádza k zníženiu teploty Ms, a tým aj k poklesu samotnej transformačne indukovanej 

premene. Bolo dokázané, že aj stav napätia dokáže zmeniť stabilitu austenitu. Väčšia pevnosť 

v ťahu uľahčuje transformáciu, keďže zvyšuje interakciu medzi zvýšením objemu spojeným 

s fázovou transformáciu na martenzit a aplikovaným napätím, kde vyššie hodnoty napätia sa 

pomáhajú prispôsobiť zmenám objemu, čím sa znižuje stabilita austenitu. Naopak tlakové 

hydrostatické napätie znižuje transformáciu a zvyšuje stabilitu. Teplota má pomerne úzku 

súvislosť s dosiahnutou stabilitou zvyškového austenitu. Austenitická fáza je stabilnejšia pri 

vyšších teplotách, pretože dochádza k poklesu rýchlosti martenzitickej fázovej transformácie 

[11].  

Kovy, ako je titán, horčík a hliník majú vyššiu pevnosť v pomere k hmotnosti a môžu 

priniesť priaznivú úsporu celkovej hmotnosti v automobile. Sú však oveľa drahšie vzhľadom 

k vyšším nákladom na obrábanie či ďalšie procesy spojené s výrobou. TRIP ocele sú 
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v porovnaní s týmito materiálmi oveľa lacnejšie a nečelia týmto problémom, keďže sú 

nízkolegované a interkritické žíhanie by nemalo byť náročným procesom z hľadiska výskytu 

problémov počas výroby. Medzi najvýznamnejšiu bariéru, ktorej museli čeliť na trhu 

vzhľadom k iným materiálom, je ich galvanizačná povrchová úprava. Zinkovanie je pomerne 

ľahký, lacný a efektívny proces. Používa sa vo veľkom množstve pri automobilových 

oceliach, ako to už bolo spomínané v predošlej kapitole pri oceliach TWIP. S pridaním 

hliníka ako náhrady za kremík TRIP ocele už nie sú vystavené problémom s procesom 

zinkovania. Pôvodné TRIP ocele obsahovali vysoký obsah kremíka ako legujúceho prvku, 

ktorý slúžil predovšetkým k potlačeniu tvorby cementitickej fázy. Tento relatívne vysoký 

obsah kremíka spôsobil vznik oxidu pred procesom zinkovania, a tým degradoval vlastnosti 

zinkovej ochrannej vrstvy. Počas procesu zinkovania dochádza k vzniku väzby so železom 

a následne k vytvoreniu ochrannej vrstvy proti korózii [10]. 

2.2.6 DP ocele 

Termín DP ocele – dvojfázové ocele sa spája s triedou vysokopevných ocelí a ich 

názov sa vzťahuje k tomu, že sú zložené z dvoch fáz. Matricu tvorí ferit a  za druhú fázu je 

možné považovať martenzit, zvyškový austenit alebo bainit. Daný typ ocelí bol vyvinutý 

približne v roku 1970, kde ich samotný vývoj bol riadený potrebou nových vysokopevných 

materiálov bez zníženia ťažnosti či zvyšujúcich sa nákladov. Najmä v automobilovom 

priemysle sa od materiálov resp. ocelí požaduje vysoká ťažnosť, ktorá zabezpečí tvárnosť 

výrobku, vysoká pevnosť pre ovplyvnenie únavy a nízky obsah prímesi pre dobrú 

zvariteľnosť. Materiály, ktoré sú charakteristické dobrou pevnosťou a zároveň tvárnosťou, 

dosahujú ekonomické a environmentálne výhody, ako to je aj pri DP oceliach. Vďaka týmto 

vlastnostiam, čiže vysokej pevnosti, ťažnosti, rovnako aj vysokej schopnosti vytvrdzovania 

počas deformácie a dispozícii odolnosti proti nárazu, DP ocele sa používajú predovšetkým 

v automobilovom priemysle, a to najmä pre bezpečnostné diely ako je vidieť na obr. 2.9 [12].  
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Obr. 2.9 Príklad využitia DP ocele v automobilovom priemysle [12]. 

Najbežnejší spôsob výroby DP ocele je valcovanie za studena, kde potom nasleduje 

interkritické žíhanie podobne ako u predošlého typu ocelí. Pojem interkritické žíhanie je 

spojený s tvorbou mikroštruktúry, ktorá pozostáva z mäkkej spojitej fázy feritu so 

zapustenými tvrdými časticami martenzitu. Napriek tomu, že bol vykonaný rozsiahly výskum 

v oblasti týchto ocelí, stále existuje množstvo nedostatkov v oblastiach fyzikálnej metalurgie 

vedúcej k danej mikroštruktúre a taktiež aj v plastickom správaní sa materiálu počas 

deformácie. Samotná mikroštruktúra je dôsledkom chemického zloženia a parametrov 

procesu výroby [12].  

Existuje množstvo teórií výroby tohto typu ocelí, no všetky sa zhodujú v týchto troch 

etapách:  

� Ohrev na spodnú interkritickú teplotu a krátka výdrž pri tejto teplote, čo určuje 

objemový podiel austenitu.  

� Ochladzovanie pod teplotu Ms, čo podporuje transformáciu austenitu na martenzit. 

Rýchlosť ochladzovania musí byť pomerne vysoká, aby sa pri transformácii získal 

z austenitu martenzit. Niekedy pred týmto rapídnym ochladzovaním je ešte potrebné 

pomalé ochladzovanie, aby vznikol dostatok feritu a taktiež, aby sa zvýšila 

koncentrácia uhlíka v austenite, a tým aj samotná prokaliteľnosť (obr. 2.10). 

� Po ochladení z interkritickej žíhacej teploty niektoré procesy ešte zahrňujú aj procesy 

starnutia pre zlepšenie ťažnosti a húževnatosti na úkor pevnosti v ťahu [13].  
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Obr. 2.10 Schéma fázového diagramu Fe – C a transformačného diagramu [13]. 

Parametre ako teplota žíhania, výdrž a rýchlosť ochladzovania vo výrobnom procese 

taktiež ovplyvňujú objemový podiel zložky feritu a austenitu. U C – Mn DP ocele Mn 

difunduje prednostne do austenitu, a tým zvyšuje jeho prokaliteľnosť. Príspevok kremíka 

podporuje migráciu uhlíka z feritu do austenitu. Boli vyvinuté empirické vzťahy (4) a (5), 

ktoré determinujú transformačné teploty v závislosti od chemického zloženia, čo je možné 

popísať nasledovne:  

Ac1  = 723 – 10,7 Mn – 16,9 Ni +29,1 Si + 16,9 Cr (4) 

Ms = 539 – 423 C – 30,4 Mn – 17,7 Ni – 12,1 Cr -7,5 Mo (5) 

Pri tomto type ocelí ako aj u iných materiálov je možné rozvíjať mechanické 

vlastnosti, ktoré závisia hlavne od mikroštruktúrnych vlastností ako napríklad objemový 

podiel martenzitu alebo veľkosť zrna feritu a martenzitu. Samotná mikroštruktúra je jedným 

z dôvodov vynikajúceho deformačného správania daného typu ocele. V porovnaní s HSLA 

oceľami daný typ ocele, čiže DP ocele, sa líšia napríklad týmito vlastnosťami: nízka medza 

klzu, vysoká pevnosť, dobrá rovnomerná ťažnosť, vysoká schopnosť spevnenia, žiadny efekt 

starnutia pri izbovej teplote [13].   

2.2.7 TRIPLEX ocele 

Rozvoj ocele s vysokou pevnosťou a dobrou ťažnosťou resp. húževnatosťou neustále 

pokračuje. Niektoré príklady týchto ocelí už boli spomenuté, či už DP ocele, TRIP ocele 

a ďalšie, ktoré sú využívané v automobilovom priemysle. V posledných rokoch sa veľká 

pozornosť venuje oceliam, ktoré by viedli k ďalšiemu zníženiu hmotnosti. Alternatívny 

spôsob ako zvýšiť špecifickú pevnosť ocelí a súčasne znížiť hmotnosť automobilu je aj 
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legovanie ľahšími prvkami ako je hliník v systému Fe-Mn-C základnej zliatiny. Brux 

a Frommeyer označili vysokopevné Fe-Al-Mn-C ľahké zliatiny s vysokou tvárnosťou ako 

TRIPLEX ocele v roku 2000. Daný typ ocele je druh multifázovej ocele, ktorá pozostáva 

z troch fáz, a to austenitu, 5 – 15 obj. % feritu a z nano K-karbidov, ktoré predstavujú 

10 obj. % a sú jemno dispergované v autenite. Rozsah chemického zloženia týchto ocelí sa 

pohybuje v rozmedzí Fe – (18-28) Mn – (9-12) Al – (0,7-1,2) C v hm. %. Jednou z typických 

zliatin je Fe–28Mn–12Al–1C, ktorá vykazuje medzu klzu 730 MPa, medzu pevnosti až 

1000 MPa a ťažnosť 55 % zistených jednoosou ťahovou skúškou vykonanou pri rýchlosti 

deformácie 10-4 s-1 pri izbovej teplote [14].  

Táto zliatina, známa pod obchodným názvom TRIPLEX, pozostáva z matrice FCC, 

ktorá je charakteristická žíhacími dvojčatami a karbidmi pravidelne rozmiestnenými v danej 

matrici. Karbidy majú taktiež FCC štruktúru. Pre dosiahnutie optimalizovaných vlastností 

mikroštruktúry je potrebné aplikovať ďalší proces starnutia, ktorý vedie k regulárnej 

precipitácii K-karbidov v upravenej matrici následným realizovaným deformačným 

mechanizmom. Veľmi dôležitá je aj odolnosť zliatiny na rozklad FCC v � martenzit. 

Analýzou je možné dokázať pozitívnu voľnú entalpiu rozkladu austenitu na � martenzit 

(𝛥𝐺� ‒˃Ɛ =  +1755 J · 𝑚𝑜𝑙��), čo dokazuje vysokú stabilitu FCC matrice vzhľadom na 

tvorbu � martenzitu. Samotná transformácia na � martenzit je taktiež potlačená aj pomerne 

vysokou hodnotou energie vrstevnej chyby, ktorá dosahuje hodnotu 110 mJ·m-2. Táto hodnota 

taktiež ukazuje, že daný typ zliatiny nie je náchylný na mechanické dvojčatenie. Taktiež bolo 

zistené, že tendencia transformácie � martenzitu sa realizuje pri nižších energiách vrstevnej 

chyby, a to 15 – 20 mJ·m2. Na obr. 2.11 je možné vidieť, ako sa mení hodnota špecifickej 

absorpčnej energie, tzv. disipatívna energia na jednotku objemu pri vysokej rýchlosti 

deformácie 102 – 103 s-1. Je možné porovnať dva varianty zliatin s vysokým obsahom Mn 

a štyri typy ocele, ktoré sú používané ako hlobokoťažné materiály. Z tohto vyplýva, že 

absorpčná energia hlbokoťažných konvenčných ocelí je nižšia ako absorpčná hladina 

vysokoťažných Mn zliatin TWIP a TRIPLEX. Absorpčná kapacita spomínaných zliatin je 

viac ako dvojnásobná v porovnaní s danými oceľami. 
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Obr. 2.11 Špecifická absorpčná energia vysoko Mn zliatin a konvenčných hlbokoťažných 

ocelí [15]. 

 

2.3 Spevňovanie kovových materiálov a ich plastická deformácia 

K plastickej deformácii pri kovových materiáloch dochádza pohybom dislokácií. 

Spevňovanie daných materiálov je možné vysvetliť ako rast ich odporu proti pohybu a vzniku 

dislokácií. Typ jednotlivých prekážok, množstvo a rozloženie prekážok ovplyvňujú napätie 

potrebné k plastickej deformácii. Za efektívne bariéry proti pohybu dislokácií je možné 

pokladať napríklad dislokačné siete, hranové dislokačné slučky, hranice zŕn a subzŕn, zhluky 

atómov či precipitáty. Na základe interakcie týchto bariér a dislokácií existuje niekoľko 

mechanizmov spevnenia:  

� precipitačné spevnenie; 

� spevnenie hranicami zŕn; 

� spevnenie legovaním, tj. spevnenie intersticiálnymi a substitučnými atómami; 

� dislokačné spevnenie. 

Finálna štruktúra matrice výrazne dokáže taktiež ovplyvniť medzu klzu a medzu 

pevnosti u ocele, ktorá zvyčajne býva feriticko – perlitická, tvorená acikulárnym feritom, 

bainitická, feriticko – bainitická, feriticko – martenzitická, poprípade tvorená popusteným 

martenzitom u zušľachtených ocelí. U feriticko – perlitických ocelí, resp. u ocelí 

s acikulárnym feritom sa využívajú všetky vyššie uvedené mechanizmy spevnenia. Pri danom 

type ocelí má perlit menší vplyv na medzu klzu, ale predovšetkým zvyšuje medzu pevnosti. 
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Súčasne spôsobuje pokles rastu prechodovej teploty a pokles vrubovej húževnatosti, a preto 

sa spevňujúci efekt perlitu nevyužíva. Preto sa zvyčajne vyrábajú ocele s obsahom uhlíka pod 

0,1 % a so zníženým obsahom perlitu. Acikulárny ferit prináša zlepšenie finálnych vlastností 

dôsledkom veľmi jemného zrna. Vysoký obsah mobilných dislokácií prináša výbornú 

húževnatosťou. Taktiež acikulárny ferit je charakteristický rovnomernou plastickou 

deformáciou bez výraznej medze klzu. Jeho pevnostné hodnoty zvyšuje aj precipitácia 

karbidov mikrolegujúcich prvkov a priaznivo pôsobí zvyškové mikroskopické napätie [16].  

Vysoké pevnostné hodnôty i dobré razové vlastnosti je možné docieliť jemnozrnnou 

precipitačne spevnenou bainitickou štruktúrou v kombinácii s tepelným spracovaním 

a legovaním. Vysoká pevnosť bainitu úzko súvisí s vysokou dislokačnou hustotou v bainite, 

s precipitačným spevnením karbidov, so spevnením intersticiálne rozpusteným uhlíkom 

v bainitickom ferite alebo jemnými feritickými laťkami. Vytvorením dvojfázových ocelí 

feriticko – martenzitických alebo feriticko – bainitických sa získava výhodná kombinácia 

razových a pevnostných vlastností. Tieto ocele sú charakteristické vysokým stupňom 

rovnomernej plastickej deformácie za studena a vysokým koeficientom deformačného 

spevnenia. Pevnosť martenzitu je odrazom jeho hrubosti, hustoty dislokácií, karbidického 

precipitátu a podielom uhlíka v tuhom roztoku [16]. 

2.3.1 Precipitačné spevnenie 

Precipitačné spevnenie sa používa značnú dobu v širokom rozsahu kovových 

systémov. V podstate precipitačné spevnenie sa dosiahne tým, že sa vytvoria rozptýlené 

časticové prekážky dislokačnému pohybu. Stupeň spevnenia je silne závislý na príslušnom 

kovovom systéme, na objeme a veľkosti častíc, či povahe interakcie častíc s dislokáciou. 

Tento mechanizmus spevnenia sa používa vo veľkej miere v železných systémoch, ale je 

pravdepodobne viac dôležitejší v neželezných kovoch napríklad u Al – Cu alebo Al – Si 

zliatin, kde možnosti štruktúrneho zdokonalenia sú obmedzené neprítomnosťou alotropických 

zmien. Pri danom spevnení bolo navrhnutých viacero mechanizmov zahrňujúcich 

obchádzanie častíc Orowanovou slučkou, obtokom či strihnutím častice. Teoretické 

spracovania týchto mechanizmov sú k dispozícii, no predpoveď stupňa spevnenia sa očakáva 

hlavne z objemu a precipitačnej veľkosti častíc [17]. 

Na nasledujúcom obr. 2.12 je možnosť vidieť sily pôsobiace na pohyblivú dislokáciu 

v namáhanom kove s disperznou časticou sekundárnej fázy. Posúdenie rovnováhy síl medzi 
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dislokačným napätím T [N] a odporovou silou sekundárnej fázovej častice F [N] je možné 

vyjadriť rovnicou (6): 

𝐹 = 2𝑇𝑠𝑖𝑛𝜃, (6) 

kde so vzrastajúcou silou F [N] sa zväčšuje ohyb dislokácie, a tým sa zväčšuje uhol θ. 

Veľkosť odporovej sily je dôležitá pri riadení postupnosti javu. Keď je častica tvrdá, tak 

odporová sila F môže dosiahnuť viac ako 2T, potom dislokácia obíde časticu buď 

Orowanovou slučkou alebo obtokom a častica zostane nedeformovaná. Ak maximálna 

odporová sila je dosiahnutá pred sin θ =1, tak častica sa strihne a dislokácia bude prechádzať 

cez časticu. Z toho vyplýva, že tvrdé častice vyvolajú maximálne precipitačné spevnenie 

a mäkké častice menší stupeň spevnenia [17]. 

 

Obr. 2.12 Rovnováha síl pôsobiacich počas odporu častice na pohybujúcu sa dislokáciu [17]. 

2.3.2 Spevnenie substitučnými a intersticiálnymi atómami 

Spevnenie a zvýšenie medze klzu je možné dosiahnuť pomocou legujúcich prvkov, 

ktoré tvoria so železom tuhý roztok. Jednotlivé atómy rozpustených legúr spôsobujú distorziu 

mriežky železa. Pri danom spevnení dochádza k tzv. pružnej rozmerovej interakcii, čo 

znamená, že substitučné rozpustené atómy brzdia pohyb dislokácií v dôsledku interakcie 

napäťového poľa dislokácie s napäťovým poľom spôsobeným distorziou mriežky. K distorzii 

mriežky nedochádza v prípade, keď sa atómy legujúceho a základného prvku líšia len 

modulom pružnosti v smyku, no nelíšia sa veľkosťou, ale cez to pohyb dislokácie je brzdený 

tzv. pružnou modulovou interakciou. Ak vezmeme obidva typy interakcie, prírastok 

spevnenia legovaním je vyjadrený vzťahom (7) [16]: 

∆𝜎�~𝑐�/� (7) 
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kde c je koncentrácia legujúceho prvku v tuhom roztoku [hm. %] [18]. 

Na základe viacerých výsledkov z experimentov pre spevnenie legujúcimi prvkami je 

odvodený vzťah (8): 

𝛥𝜎�~ ∑ 𝐴�𝑐
�

�� (8) 

kde mocniteľ m sa všeobecne pohybuje v rozmedzí 0,5 až 1, pre zriedený tuhý roztok 

dosahuje hodnotu 1. Rôzne príklady konštanty AJ, ktorá predstavuje konštantu úmernosti 

j-tého legujúceho prvku [MPa na 1 hm. %] je možné vidieť na nasledujúcom obr. 2.13. 

Výrazne vyššie hodnoty konštanty Aj u intersticiálnych cudzích atómov vedú k radovo vyšším 

spevneniam, čo súvisí s vytvorením nesúmerných napäťových polí, než súmerných polí 

v okolí substitučných atómov [16].  

 

Obr. 2.13 Spevnenie železa α interstiticky a substitučne rozpustenými prvkami a hodnoty 
konštanty Aj vo vzťahu [8]. 

2.3.3 Spevnenie hranicami zŕn 

Znalosť, že tvrdosť či pevnosť materiálu rastie s klesajúcou veľkosťou zrna v jeho 

štruktúre bola známa už v minulosti. N. J. Petch a E. O. Hall začiatkom päťdesiatych rokov 

minulého storočia sformulovali známy Hall – Petchov vzťah, ktorý priniesol spojenie medzi 

pevnostnými vlastnosťami polykryštalických materiálov na veľkosti zrna v tvare (9) [18]:  
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𝜎� = 𝜎� + 𝑘𝑑
��/� (9) 

kde σ0 [MPa] je napätie pre prekonanie Peierls – Nabarrova trecieho napätia mriežky, odporu 

precipitátov prítomných v matrici, odporu rozpustených cudzích atómov a defektov 

v mriežke, σy [MPa] je medza klzu, d [m] je veľkosť zrna a k [MPa·m1/2] je konštanta, ktorá je 

merítkom strihového napätia potrebného pre uvoľnenie nahromadených dislokácií. Veľkosť 

zrna ovplyvňuje nielen pevnosť, ale aj koeficient deformačného spevnenia. Deformačné 

spevnenie sa prejavuje vo vnútri zrna počas plastickej deformácie, kde Marisson odvodil 

vzťah pre ocele, ktorý sa týka koeficientu deformačného spevnenia (10) [18]: 

𝑛 = 5/(10 + 𝑑��/�)  (10) 

Hall – Petchov vzťah má široké použitie a patrí medzi jeden z najdôležitejších vzťahov 

v náuke o materiáloch. Jeho podstata aj po rokoch nie je úplne vysvetlená, hlavne čo sa týka 

veľmi malých a veľmi veľkých veľkostí zŕn. Určité nedostatky sú aj pri určení hlavnej 

veličiny, a to veľkosti zrna, keďže vo viacerých prípadoch sú zrná nerovnoosé, ako napríklad 

v martenzitických oceliach, v deformovaných materiáloch a pod. Pre vysvetlenie Hall – 

Petchovho vzťahu bolo navrhnutých niekoľko mechanizmov, z čoho niekoľko je možné 

vidieť na nasledujúcom obrázku (obr. 2.14) [18]: 

� Nahromadenie dislokácií pred hranice zrna, ktoré pri určitom napätí aktivujú Frank – 

Readov zdroj v susednom zrne. Následne sa deformácia šíri zrnom, neskôr celým 

materiálom (Cottrell).  

� Generovanie dislokácií na výbežkoch hraníc zŕn, ktoré vznikajú pri deformácii (Li).  

� Generovanie dislokácií na hraniciach zŕn, ktoré vytvárajú na nich vytvrdzujúcu vrstvu. 

V danom prípade Hall – Petchova rovnica obsahuje ešte výraz d-1, ktorý zmenšuje 

hodnotu konštanty k a je významný pri malých veľkostiach zrna (Meyers 

& Ashworth).  

Taktiež bolo zistené, že Hall – Petchov vzťah platí do oblasti nanokryštalických 

materiálov, teda približne do veľkosti zrna 20 – 30 nm pre rôzne materiály. Tak sa pevnosť 

prestane zvyšovať, poprípade môže klesať [18].  
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Obr. 2.14 Modely navrhnuté pre vysvetlenie Hall – Petchovho vzťahu [18]. 

2.3.4 Dislokačné spevnenie 

Napäťové, respektíve dislokačné spevnenie, je jedno z najbežnejších prostriedkov 

zvyšovania hodnôt pevnosti zliatin. Ide o trvalú deformáciu, ktorá zvýši pevnosť kovu. Keď 

materiál je trvalo deformovaný, dislokácie sú schopné sa pohybovať, pokiaľ nie sú zastavené 

ďalšou kryštalickou mriežkou. Jednou z najúčinnejších prekážok dislokácie je jej ďalšia 

dislokácia. Keď dislokácie sa pohybujú v rôznych rovinách často sa pretínajú, no môžu sa 

taktiež navzájom zviazať či preplietať. Dané prepletenie dislokácie zabraňuje ďalšej 

permanentnej deformácii zrna bez použitia výrazne vyššej energie. Tento proces výrazne 

zvyšuje pevnosť materiálu pod ďalším ľubovoľným zaťažením [19]. 

Z nasledujúceho obr. 2.15 je možné vidieť teoretický priebeh dislokačného spevnenia. 

Ako prvé sa vloží určité množstvo deformácie do materiálu, čo znázorňuje šedá čiara. Po 

odstránení napätia sa materiál vráti do nulového napätia (fialové štvorčeky) s istou plastickou 

deformáciou. Ak je materiál ďalej zaťažovaný, nasleduje ten istý priebeh, až po pôvodnú 

krivku napätia a deformácie (modrá čiara). Avšak, pôvodná hraničná medza klzu 

(prerušovaná červená čiara) je podstatne nižšia než nová medza klzu (zelená bodkovaná 

čiara). Dané zvýšenie medze klzu prináša so sebou zníženie tvarovateľnosti a ťažnosti [19].  
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Obr. 2.15 Krivky napätia a deformácie [19]. 

Samotný materiál sa pri vysokom stupni deformácie za studena ťažko ďalej formuje či 

spracováva. Ak materiál je potrebné ešte formovať či zmenšiť jeho hrúbku, je potrebné ho 

nechať vyžíhať za vysokých teplôt. To spôsobí, že nové zrná v materiáli vznikajú na úkor 

tých starých s novými dislokáciami. Následne sa znížia účinky predchádzajúcej deformácie za 

studena a materiál je potom pripravený pre ďalšiu deformáciu za studená, ktorá môže byť 

potrebná. Žíhaním sa rekryštalizuje štruktúra, no je potrebná správna teplota a čas žíhania, 

aby to neviedlo k nepriaznivému zhrubnutiu zrna [19]. 
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3. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Základná charakteristika materiálu a technológie 

Oceľové kolesá osobných automobilov sú tvárené za studena a sú vyrobené z dvoch 

dielov: ráfika a disku, ktoré sú následne zvarené, čo je možné vidieť na ilustračnom obr. 3.1. 

   

Obr. 3.1 Ilustračná fotografia automobilového kolesa [20]. 

Výroba si vyžaduje pomerne vysokú kvalitu materiálov, aby boli vhodné k použitiu  

na automobilové kolesá. Existuje množstvo požiadaviek, ktoré musia dané výrobky splniť. 

Experimentálna časť tejto práce sa zaoberá materiálovými charakteristikami ráfika 

automobilového kolesa. Celková práca je založená na porovnaní materiálových vlastností 

medzi základným materiálom a materiálom po procese „flowforming“ (FF), o ktorom bolo 

diskutované v teoretickej časti tejto práce. Ide predovšetkým o porovnanie: 

� mikročistoty medzi základným materiálom a po procese FF; 

� tvrdosti medzi základným materiálom a po procese FF; 

� mikroštruktúry medzi základným materiálom a po deformácii spôsobenou procesom 

FF; 

� mechanických vlastností zistených skúškou ťahom v oblasti FF a mimo nej.  

Pre výrobu ráfikov automobilových kolies je možné použiť niekoľko typov ocelí. 

Daná experimentálna časť sa zaoberá oceľou S460MC s jemnozrnnou feriticko – perlitickou 

mikroštruktúrou, ktorá bola náhradou predošlých typov ocelí. V minulosti sa na výrobu 

ráfikov automobilových kolies používali napríklad aj iné nizkolegované konštrukčné ocelí 

odvodené z akosti S275 alebo S235 popísané v ČSN EN 10025-2 či akosť HR 60.  Hlavným 

dôvodom prečo došlo k nahradeniu spomínaných akostí oceľou S460MC, bolo navýšenie 

nosnosti vyrábaných kolies a ich zníženie na hmotnosti. Daný typ ocele S460MC patrí medzi 

nízkouhlíkové ocele. Zjemnením zrna dochádza k vyšším hodnotám medze klzu, čo prináša 

+ = 
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niekoľko výhod. Ocele s vyššou hodnotou medze klzu zabezpečujú nižšiu hmotnosť 

automobilového kolesa, keďže sú spravidla pevnejšie, než zvárateľné ocele podobnej kvality. 

Tento typ ocele je vhodný pre výrobu dynamicky namáhaných súčastí, keďže si zachováva aj 

svoju odolnosť proti krehkému lomu, dostatočne nízku prechodovú teplotu, tvarovateľnosť za 

studena a dobré plastické vlastnosti. Chemické zloženie danej ocele (tavby) je možné vidieť 

v nasledujúcej tabuľke 3.1 [20]. 

Jednou zo zásadných požiadaviek je čím vyššia kvalita povrchu. Keďže počas výroby 

nedochádza k iným úpravám samotného základného materiálu, iba k naneseniu vrstvy farby 

o hrúbke asi 20 µm, je dôležité, aby vstupný materiál bol bez akýchkoľvek povrchových 

defektov. 

Tabuľka 3.1 Chemické zloženie tavby v hm. %. 

C Si Mn P S N Al Cu 

0,05 0,02 1,37 0,013 0,003 0,005 0,029 0,02 

Cr Ni V Ti Nb 
EV1  

Cu+Cr+Ni  
EV2 

 V+Nb+Ti 

0,04 0,04 0,003 0,01 0,04 0,10 0,05 

  

Samotná technológia výroby pozostáva z niekoľkých krokov, ktorými daný materiál 

prechádza. Ako základná surovina pre výrobu automobilového ráfiku sa používa za tepla 

vyvalcovaný, morený pas z ocele S460MC, ktorý je zvinutý do zvitku. Jednotlivé operácie 

danej technológie je možné zhrnúť do bodov, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 3.2: 

Tabuľka 3.2 Technológia výroby. 

1. odvíjanie zvitku 6. zvarenie (na tupo) 
11. profilovanie na 3 sadoch 
valcov 

2. rovnanie plechu + razenie 
kódu 

7. valcovanie zvaru + bočné 
odstrihnutie 

12. arondovanie 

3. arondovanie  8. konusovanie prstenca 13. kontrola vzduchotesnosti  

4. strihanie konkrétnej dĺžky 9. flowforming 
14. strihanie ventilového 
otvoru 

5. zkruženie 10. orezanie a zrazenie hrany 15. konečná kontrola 
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Pre výskum mechanických vlastností boli použité rôzne vzorky z ráfiku 

automobilového kolesa (obr. 3.2) v pozdĺžnom a priečnom smere, ako znázorňuje obr. 3.3. Ide 

predovšetkým o materiály z jednotlivých častí technológie, ktoré mohli ovplyvniť celkové 

vlastnosti výrobku. Je tým myslené napríklad miesto zvaru či samotné miesto, kde prebiehal 

flowforming (FF), pričom mohlo dôjsť k zmenám v materiáli v porovnaní s vychádzajúcim 

stavom. Jedná sa o technológiu odporového stykového stláčacieho zvárania, ktorá ma 

niekoľko výhod. Medzi tieto výhody daného zvárania patrí napríklad vysoká rýchlosť 

zvárania, možnosť zvárania vo všetkých polohách, možnosť zvárania väčšiny kovov, či 

vhodnosť pre malosériovú i hromadnú výrobu. Princípom tejto metódy je prechod 

elektrického prúdu zváraným miestom, čím sa materiál roztaví. Následne dôjde k stlačeniu 

materiálu a tým dôjde k zváraniu ráfika. Zdrojom tepla je elektrický odpor. Medzi základne 

parametri tohto zvárania patrí zvárací prúd, prítlačná sila a zvárací čas. Proces flowforming 

predstavuje ďalšiu časť pri výrobe rafika, pri ktorej sa konusovaný prstenec tvári za studena 

na danom zariadení FF.   

Ráfik pred procesom FF Ráfik po procese FF Konečný rafík po profilovaní 

  

 

Obr. 3.2 Ráfik po rôznych procesoch výroby a označení odberu vzoriek. 
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Obr. 3.3 Schéma odobratých vzoriek z ráfika automobilového kolesa. 

� 1L: základný materiál, pozdĺžny smer, tl. 3,58 mm; 

� 1T: základný materiál, priečny smer, tl. 3,58 mm; 

� 3L: základný materiál v mieste zvaru, pozdĺžny smer, tl. 3,64 mm; 

� 4La: materiál po procese FF, pozdĺžny smer, menej FF časť (menšie % redukcie 

hrúbky materiálu), tl. 2,70 mm; 

� 4Ta: materiál po procese FF, priečny smer, menej FF časť (menšie % redukcie hrúbky 

materiálu), tl. 2,73 mm; 

� 4Lb: materiál po procese FF, pozdĺžny smer, viac FF časť (väčšie % redukcie hrúbky 

materiálu), tl. 2,07 mm; 

� 4Tb: materiál po procese FF, priečny smer, viac FF časť (väčšie % redukcie hrúbky 

materiálu), tl. 2,05 mm; 

� 5La: materiál v mieste zvaru po procese FF, pozdĺžny smer, menej FF časť (menšie % 

redukcie hrúbky materiálu), tl. 2,76 mm; 

� 5Lb: materiál v mieste zvaru po procese FF, pozdĺžny smer, viac FF časť (väčšie % 

redukcie hrúbky materiálu), tl. 2,03 mm. 
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3.2 Mikročistota materiálu 

Prvým z hlavných meraní experimentálnej časti tejto práce bolo pripraviť vzorky pre 

posúdenie mikročistoty danej ocele S460MC. Jednotlivé inklúzie hrajú pri výrobe ráfikov 

zasadnú rolu, keďže neraz boli jedným z dôvodov ovplyvnenia priebehu procesu FF. Snímky 

pre vyhodnotenie mikročistoty boli získané prostredníctvom optického mikroskopu GX51 

a IX70 a samotné vyhodnotenie je uskutočnené pomocou normy ČSN ISO 4967. Daná 

medzinárodná norma umožňuje mikrografickú metódu stanovenia nekovových častíc 

v kovaných alebo vo vyvalcovaných oceľových výrobkoch so stupňom pretvárania aspoň 3. 

Metóda spočíva v pozorovaní schematického zobrazenia definovaného v medzinárodnej 

norme s pozorovaným poľom a zo samotného posúdenia každého typu inklúzie. Normované 

zobrazenia sú rozčlenené do piatich základných skupín podľa tvaru a rozdelenia inklúzií [21]: 

Najčastejšie ide o týchto päť typov inklúzií: 

� Skupina A: sulfidický typ; 

� Skupina B: hlinitánový typ; 

� Skupina C: silikátový typ; 

� Skupina D: typ globulárnych oxidov; 

� Skupina DS: typ jednotlivých globulí. 

Netradičné typy inklúzií môžu byť posúdené rovnako na porovnaní ich morfológie 

s vyššie uvedenými piatimi typmi a na hodnotení ich chemickej povahy. Samotné stanovenie 

obsahu môže byť uskutočnené projekciou na matnicu alebo pozorovaním pomocou 

mikroskopu. Na pozdĺžnych vyleštených výbrusoch pozorovaných pri 100 násobnom 

zväčšení sa získalo dané  schematické zobrazenie odpovedajúce štvorcovým obrazovým 

poliam o ploche 50 mm2 (obr. 3.4 a obr. 3.6) [21]. 

Oceľ S460MC používaná pre výrobu ráfikov je pomerne čistý materiál z hľadiska 

mikročistoty. Ako je možné vidieť už na základe pozorovania pomocou optického 

mikroskopu (obr. 3.4 až obr. 3.7). V danom materiáli sa nachádza minimum nečistôt, či už sa 

jedná o základný materiál alebo po procese FF. Pri zväčšení 100x v optickom mikroskope 

bolo možné pozorovať iba jednu z piatich základných skupín inklúzií, a to skupinu D 

(oxidické inklúzie). Ide o veľmi drobné oxidy, ktorých najhoršie pole snímky dosahuje 

hodnotu indexového čísla i = 1,5 (obr. 3.4, obr. 3.6). Až pri vyššom zväčšení 500x optického 

mikroskopu (obr. 3.5, obr. 3.7) boli pozorované aj sulfidické typy inklúzií (skupina A), či už 
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v základnom materiáli alebo po procese FF. Priemerná veľkosť sulfidických inklúzií sa 

pohybuje v rozmedzí 20 – 28 µm, záleží to od konkrétneho typu vzorky. Obr. 3.8 

v predleptanom stave dokumentuje práve už vyššie spomínaný význam inklúzií v danom 

materiáli. Neraz práve kvôli spomínaným inklúziám dochádza k porušeniu materiálu, kde na 

danej snímke je možné vidieť naleptané inklúzie, ktoré tvorí zárodky mikrotrhlín 

v segregačnom páse tepelne ovplyvnenej oblasti zvaru. Prostredníctvom EDS analýzy na 

SEM JEOL JSM-6490 LV bolo zistené chemické zloženie inklúzií (obr. 3.9, obr. 3.10). 

V základnom stave a po procese FF boli pozorované oxidy hliníka a sulfidy mangánu (tab. 

3.3, tab. 3.4). Rozdiel medzi základným stavom a po procese FF bol minimálny, a to len 

v zmene tvaru, kde inklúzie MnS boli do určitej miery viacej pretvárané po procese 

tvarovania. 

Obr. 3.4 
Mikročistota zobrazená 

pomocou optického 
mikroskopu (vzorka 

1L_základný materiál). 

 

Obr. 3.5 
Mikročistota zobrazená 

pomocou optického 
mikroskopu (vzorka 

1L_základný materiál). 
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Obr. 3.6 
Mikročistota zobrazená 

pomocou optického 
mikroskopu (vzorka 

4Lb_ materiál po 
procese FF). 

 

Obr 3.7 
Mikročistota zobrazená 

pomocou optického 
mikroskopu (vzorka 

4Lb_materiál po procese 
FF). 

 

Obr. 3.8 
Mikročistota zobrazená 

pomocou optického 
mikroskopu 

v predleptanom stave 
(vzorka 5Lb_materiál 

v mieste zvaru po 
procese FF). 
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Obr. 3.9 a), b) 
Dokumentácia 

mikročistoty pomocou 
spätne odrazených 
elektrónov na SEM 

JEOL JSM-6490 LV 
(vzorka_1L). 

 
a) 

 
b) 

 

Tabuľka 3.3 EDS analýza: vzorka 1L v hm. %. 

1L O Mg Al S Ca Ti Mn Fe 

Spectrum1 50,9 - 47,8 - 0,2 - - 1,1 

Spectrum2 14,1 - 7,7 18,4 0,8 - 27,9 31,1 

Spectrum3 48,6 4,9 43,3 - 0,2 - - 3,1 

Spectrum4 8,8 1,3 4,2 24,6 0,8 - 36,9 23,5 

Spectrum5 3,3 0,5 1,4 19,9 0,8 - 31,4 42,8 

Spectrum6 42,9 0,7 30,8 4,3 3,1 3,8 6,9 7,5 
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Obr. 3.10 
Dokumentácia 

mikročistoty pomocou 
spätne odrazených 
elektrónov na SEM 

JEOL JSM-6490 LV 
(vzorka_4Lb). 

 

 
 

Tabuľka 3.4 EDS analýza: vzorka 4Lb v hm. %. 

4Lb O Mg Al S Ca Mn Fe 

Spectrum1 37,8 - 30,1 8,2 0,7 11,3 11,9 

Spectrum2 48,7 1,3 39,3 - 4,5 - 6,2 
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3.3 Mikroštruktúra základného materiálu a po procese FF 

Pre kontrolu mikroštruktúry ocele S460MC bola použitá svetelná mikroskopia. 

Pretože danú mikroštruktúru nie je možné skúmať v celom objeme skúšaného materiálu, boli 

pripravené rôzne reprezentatívne vzorky, kde mohlo dôjsť k predpokladanej zmene 

mikroštruktúry (obr. 3.2). Oceľ S460MC je pomerne veľmi jemnozrnný feriticko - perlitický 

materiál, o čom hovorí aj nasledujúca tabuľka 3.5, preto skúmanie štruktúry bolo vykonané 

najmä pri zväčšení 1000x. Obsah perlitu v danom materiáli sa pohybuje okolo 5 %.  

Tabuľka 3.5 Veľkosť zrna ocele S460MC. 

Vzorka 1L 
Vzorka 4La (materiál po 

procese FF, menej FF časť) 
Vzorka 4Lb (materiál po 
procese FF, viac FF časť) 

2,63 ± 1,29 µm 2,28 ± 1,12 µm 1,94 ± 0,77µm 

 

Stanovenie veľkosti zrna bolo určené vo vertikálnom smere s využitím programu 

Image-ProAnalyze 7.0 na troch rôznych snímkach z odlišných oblastí materiálu, ktoré boli 

súčasťou skúmania mikroštruktúry získané pomocou optického mikroskopu pri zväčšení  

1000x. Vzorka 1L, čiže základný materiál, zaznamenal priemernú veľkosť zrna 2,63 µm. 

Vplyvom procesu FF došlo k zníženiu veľkosti zrna vo vertikálnom smere, kde pri menšom 

stenčení došlo k menšej deformácii zrna a priemerná veľkosť zrna vo vzorke 4La dosiahla 

hodnotu 2,28 µm. Materiál s vyššou redukciou hrúbky vykazoval nižšiu priemernú veľkosť 

zrna 1.94 µm. Zo smerodajné odchýlky vyplýva, že veľkosť zrna bola pomerne 

nerovnomerná. 

Na daných snímkach je možné vidieť, ako stenčenie hrúbky materiálu či zvar 

ovplyvnili celkovú mikroštruktúru daného materiálu. Obr. 3.11, 3.12, 3.13 znázorňujú 

mikroštruktúru základného materiálu, kde jednotlivé zrná sú rovno ose v priečnom aj 

pozdĺžnom smere. Procesom FF dochádza k preťaženiu jednotlivých zŕn, mení sa ich tvar, čo 

je možné vidieť na obr. 3.14 a 3.15. Na základe snímok 3.16 až 3.19 je možné posúdiť, do 

akej miery dokáže redukcia hrúbky materiálu, čiže proces FF, zmeniť mikroštruktúru po 

priereze hrúbky plechu. Pri menšom stenčení daného materiálu nedôjde k zmene 

mikroštruktúry v celom materiáli, iba v blízkosti povrchu, kde došlo k FF (obr. 3.16 

a obr. 3.17). Obr. 3.18 a 3.19 znázorňujú, že pri väčšej redukcii hrúbky dôjde k deformácii 

zrna v dôsledku tvárenia v celom priereze materiálu. Samotný proces zvarenia taktiež do 

značnej miery ovplyvnil mikroštruktúru, ktorá je v strede zvaru tvorená feritom a zakalenou 
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martenziticko - bainitickou zložkou. Procesom zvárania došlo k výraznému zhrubnutiu danej 

mikroštruktúry v strede zvaru (obr. 3.20 a obr. 3.21). V mieste zvaru, kde sa uskutočnil proces 

FF sa mikroštruktúra do značnej mieri opäť zjemnila (obr. 3.23 a obr. 3.24).  



45 
 

 
Obr. 3.11 Základný materiál, pozdĺžny smer (1L). 

 

 
Obr. 3.12 Základný materiál, pozdĺžny smer (1L). 
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Obr. 3.13 Základný materiál, priečny smer (1T). 
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Obr. 3.14 Materiál po procese FF, stred vzorku, pozdĺžny smer menej FF časti (4La). 

 

 
Obr. 3.15 Materiál po procese FF, stred vzorku, pozdĺžny smer viac FF časti (4Lb). 
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Obr. 3.16 Materiál po procese FF, vrstva FF, priečny smer menej FF časti (4Ta). 

 

 
Obr. 3.17 Materiál po procese FF, vrstva bez FF, priečny smer menej FF časti (4Ta). 
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Obr. 3.18 Materiál po procese FF, vrstva FF, priečny smer viac FF časti (4Tb). 

 

 
Obr. 3.19 Materiál po procese FF, vrstva bez FF, priečny smer viac FF časti (4Tb). 
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Obr. 3.20 Základný materiál v mieste zvaru, pozdĺžny smer (3L). 

 

 
Obr. 3.21 Základný materiál v strede zvaru, pozdĺžny smer (3L). 
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Obr. 3.22 Základný materiál v mieste zvaru, prechodová oblasť (3L). 

 

 
Obr. 3.23 Materiál po procese FF, stred zvaru (5La). 
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Obr. 3.24 Materiál po procese FF, stred zvaru (5Lb). 
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3.4 Tvrdosť základného materiálu a po procese FF 

Daná podkapitola je venovaná porovnaniu tvrdosti HV medzi základným materiálom 

i po procese FF, merané podľa normy ČSN EN ISO 6507-1 [22]. Samotná tvrdosť predstavuje 

odolnosť materiálu (povrchu) proti lokálnej deformácii vyvolanej konkrétnym zaťažovacím 

telesom. Podstatou danej statickej skúšky tvrdosti je, že do povrchu skúšobného vzorku je 

vtlačované teleso tvrdomeru. Postupne sa zvyšuje sila až po dosiahnutie predom definovaného 

zaťaženia, ktoré je potom udržiavané po určitú dobu. Dané meranie bolo uskutočnené pri 

nízkom zaťažení 5 N, tj. bola meraná tvrdosť HV 0,5. Pre porovnanie tvrdosti medzi 

základným materiálom a po procese FF bolo použitých niekoľko vzoriek, ktoré zahrňovali 

oblasť zvaru a mimo zvaru, ako je možné vidieť na nasledujúcom obr. 3.25 a obr. 3.26. 

Vzorky 1T, 4Ta a 4Tb charakterizujú materiál pred a po procese FF mimo zvar. Vzorky 3L, 

5La, 5Lb boli odobrané v mieste zvaru.  

Obr. 3.25 
Ilustračný obrázok merania 

tvrdosti mimo zvaru pod 
uhlom 45°. 

 

 

Obr. 3.26 
Ilustračný obrázok merania 

tvrdosti v mieste zvaru. 
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Na základe obr. 3.27, 3.28 a 3.29 je možné vidieť, ako sa zmenila tvrdosť daného 

materiálu vo zvare alebo po procese FF. Dané hodnoty záležali predovšetkým od stupňa 

redukcie, čiže stenčenia základného materiálu procesom FF. Materiál, kde došlo k vyššej 

redukcii hrúbky, tak vykazuje vyššie hodnoty tvrdosti v porovnaní so základným materiálom 

či materiálom, kde bola nižšia redukcia hrúbky. Vzorka, ktorá charakterizovala základný stav 

materiálu (1T: tl. 3,58 mm), má priemernú hodnotu tvrdosti 183 HV0,5. Pri vzorke, kde došlo 

k menšej redukcii hrúbky plechu (4Ta: tl. 2,73 mm) sa priemerná hodnota zvýšila na 

233 HV0,5. Najvyššia priemerná hodnota tvrdosti bola zaznamenaná tam, kde došlo 

k najväčšej deformácii materiálu (vzorka 4Tb: tl. 2,05 mm), a to na priemernú hodnotu 

252 HV0,5 (obr. 3.29). Avšak na strane pôsobenia FF tvrdosť dosahovala až 272 HV0,5 

a postupne sa znižovala na hodnotu 234 HV0,5 na odvracanej strane FF (obr. 3.27). Procesom 

zvárania došlo taktiež k nárastu tvrdosti, a to z dôvodu zmeny mikroštruktúry v tepelne 

ovplyvnenej oblasti. Základný materiál v oblasti zvaru (vzorka 3L) vykazuje vyššiu tvrdosť, 

a to 220 HV0,5 oproti tvrdosti mimo neho (vzorka 1T) 183 HV0,5. V oblasti zvaru taktiež 

najvyššia priemerná hodnota tvrdosti je spojená s najväčším stenčením hrúbky plechu po 

procese FF (vzorka 5Lb), kde došlo k nárastu tvrdosti na priemerných 281 HV0,5. Lokálne sa 

tvrdosť zvyšuje až na 315 HV0,5 (obr. 3.28). V závislosti od tohto merania je možné povedať, 

že tvrdosť materiálu sa zvyšuje s vyššou redukciou hrúbky procesom FF a ďalej narastá 

v mieste zvaru. 

 

Obr. 3.27 Porovnanie tvrdosti pri nízkom zaťažení základného materiálu a po procese FF 
mimo oblasť zvaru. (1T: základný materiál, 4TA: materiál po procese FF –  menej FF časť, 

4TB: materiál po procese FF –  viac FF časť) 

160

180

200

220

240

260

280

0 1 2 3 4 5

T
v

rd
o

sť
 H

V
 0

,5

Vzdialenosť [mm]

1T

4TA

4TB



55 
 

 

 

Obr. 3.28 Porovnanie tvrdosti pri nízkom zaťažení základného materiálu a po procese FF 
v mieste zvaru. (3L: základný materiál v mieste zvaru, 5LA: materiál po procese FF v mieste 

zvaru – menej FF časť, 5LB: materiál po procese FF v mieste zvaru –  viac FF časť) 

 

 

Obr. 3.29 Porovnanie priemernej hodnoty tvrdosti pri nízkom zaťažení v základnom materiáli 
(modré stĺpce) a v mieste zvaru (zelené stĺpce). (1T: základný materiál, 4TA: materiál po 

procese FF– menej FF časť, 4TB: materiál po procese FF– viac FF časť, 3L: základný 
materiál v mieste zvaru, 5LA: materiál po procese FF v mieste zvaru – menej FF časť, 5LB: 

materiál po procese FF v mieste zvaru – viac FF časť) 
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3.5 Mechanické vlastnosti základného materiálu a po procese FF 

Každý materiál má svoje vlastnosti, z čoho je možné posúdiť jeho vhodnosť pre 

konkrétnu aplikáciu. Je možné popísať daný materiál rôznymi vlastnosťami, no táto 

podkapitola sa zaoberá mechanickými vlastnosťami, ktoré boli ovplyvnené procesom FF. 

Samotné mechanické vlastnosti vyjadrujú predovšetkým schopnosť materiálu odolávať 

účinkom vonkajších mechanických síl, kde existuje široká škála ich možností skúšania. Pre 

porovnanie mechanických vlastností spomínanej ocele S460MC bola vykonaná skúška ťahom 

podľa normy ČSN EN ISO 6892-1 [23]. V nasledujúcej časti je možné vidieť konečné 

výsledky danej skúšky, a to napäťové charakteristiky medzu klzu Re, medzu pevnosti Rm, či 

jednu z deformačných charakteristík ťažnosť A. 

Skúška ťahom bola uskutočnená na niekoľkých typoch vzoriek v skúšobných 

laboratóriách firmy Arcelor Mittal. Z jednotlivých miest ráfika bolo odobraných niekoľko 

vzoriek. Niektoré výsledky môžu byť ovplyvnené menším počtom skúšobných telies, 

zaoblením ráfika, či samotným narovnaním pred danou skúškou. Zo základného materiálu 

boli odobrané 3 ťahové tyče (obr. 3.30), ktoré vykazovali pomerne rovnaké vlastnosti. Vzorka 

1L, čiže spomínaný základný materiál S460MC, má medzu klzu 451 MPa, medzu pevnosti 

559 MPa a ťažnosť 28,6 %. Hodnoty medze pevnosti a medze klzu vyšli podobné v mieste 

zvaru pred procesom deformácie (3L) ako v samotnom základnom materiáli. Je však možné 

pozorovať, že v materiáli so zvarom pred procesom FF sa znížili hodnoty ťažnosti z 28,6 % 

na 19 % vplyvom tepelnej ovplyvnenej zóne. Ďalej je možné taktiež konštatovať, že 

mechanické vlastnosti vo veľkej miere záležia na procese FF, čo bolo možné už očakávať na 

základe predošlých meraní tvrdosti alebo pozorovania mikroštruktúry. Po procese FF došlo 

k zvýšeniu medze klzu a medze pevnosti, no k výraznému zníženiu ťažnosti (obr. 3.31). Ako 

sa jednotlivé hodnoty zvýšili záleží predovšetkým od redukcie hrúbky materiálu procesom 

FF. Pri vyšších redukciách hrúbky materiálu došlo k vyššiemu nárastu medze klzu a pevnosti. 

Typickým príkladom môže byť vzorka 4Lb v porovnaní so základným materiálom 

(vzorka 1L). Medza klzu sa zvýšila približne o 195 MPa, medza pevnosti narástla zhruba 

o 191 MPa a ťažnosť poklesla približne o 20 % na úkor zvýšenia pevnosti. Výsledky 

jednotlivých meraní pevnosti sú uvedené v tabuľke 3.6. 

Na obr. 3.32 je možné vidieť graficky, ako sa zmenila pevnosť materiálu procesom 

FF. Pri vzorke 5Lb (hrúbka plechu: 2,03 mm), kde došlo k výraznejšiemu stenčeniu 

(deformácii vyvolanej procesom FF), bolo očakávané, že bude vykazovať vyššie hodnoty 
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spevnenia v porovnaní so vzorkou 5La (hrúbka plechu: 2,76 mm), kde redukcia hrúbky bola 

menšia v porovnaní so spomínanou vzorkou 5Lb. Spevnenie daného materiálu, či samotná 

hodnota pevnosti po skúške ťahom mohla byť ovplyvnená prítomnosťou inklúzií, tepelne 

ovplyvnenou zónou alebo taktiež nedostatkom skúšaných telies v mieste zvaru. Na základe 

obr. 3.33 je možné porovnať, ako sa menila pevnosť v ťahu skúmanej ocele S460MC 

v porovnaní s inými typmi materiálov, ktorých vlastnosti boli už uvedené v teoretickej časti 

(obr. 2.3). Oceľ S460MC vykazuje podobný trend spevnenia v závislosti na redukcií hrúbky 

ako hliníková zliatina.  

 

Obr. 3.30 
Ilustračný obrázok 
skúšaných telies 

(1L_základný materiál). 
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Obr. 3.31 
Ťahový diagram. 

(1T_základný materiál, 
4La_menej FF časť, 
4Tb_viac FF časť). 

 
 

 

 

Tabuľka 3.6 Výsledky skúšky ťahom. 

Číslo 
vzorky: 

L0 

[mm] 
Re 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A5 

[%] 
Re/Rm 

[-] 

redukcie 
hrúbky 

materiálu 
[%] 

1L 

50 451 561 28,5 0,80 

0 50 450 558 29,0 0,81 

50 452 559 28,4 0,81 

3L 

50 444 554 19,0 0,80 

0 50 452 560 17,8 0,81 

50 446 553 19,0 0,81 

4La 
45 608 661 1,6 0,92 

25 
45 624 676 1,1 0,92 

4Lb 
35 678 789 2,1 0,86 

42 
40 615 712 9,4 0,86 

5La 40 669 727 1,5 0,92 24 

5Lb 40 609 686 1,0 0,89 44 
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Obr. 3.32 Porovnanie priemernej hodnoty pevnosti. 
(1L: základný materiál, 4La: materiál po procese FF – menej FF časť, 4Lb: materiál po 

procese FF – viac FF časť, 3L: základný materiál v mieste zvaru, 5La: materiál po procese FF 
v mieste zvaru – menej FF časť, 5Lb: materiál po procese FF v mieste zvaru – viac FF časť) 

 

 

 

Obr. 3.33 Porovnanie pevnosti v ťahu v závislosti na redukcii hrúbky pre tri rôzne materiály 
v rámci ocele S460MC. 
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4. ZÁVER 

Cieľom tejto práce bolo vyhodnotiť vplyv procesu flowforming na mechanické 

vlastnosti ráfika automobilového kolesa. Samotné automobilové koleso je vyrobené z dvoch 

dielov, a to z ráfika a disku, pričom sa vykoná ich spojenie formou zvárania. Počas danej 

technológie výroby dôjde ku zmenám mechanických vlastností ráfika z materiálu S460MC, 

ktorý je používaný v spoločnosti Maxion Wheels.  

Experimentálna časť tejto práce je venovaná posúdeniu vplyvu kontinuálneho tvárenia 

FF u spomínanej ocele S460MC. Prvá podkapitola tejto experimentálnej časti sa zaoberá 

mikročistotou danej ocele. Ako bolo zistené, jedná sa predovšetkým o čistý materiál 

s minimálnym množstvom inklúzií a nečistôt. Oceľ S460MC obsahuje iba malé množstvo 

oxidov hliníka a veľmi jemných sulfidov mangánu. No pri výskyte predovšetkým 

pretváraných inklúzií sulfidov mangánu v oblasti zvaru, ktoré deformáciou pri tlakovom 

zváraní menia orientáciu kolmo k povrchu, je veľká pravdepodobnosť, že bude dochádzať 

k iniciácii trhliny, ktorá sa bude veľmi ľahko šíriť materiálom so zníženou plasticitou 

vyčerpanou vplyvom veľkej deformácie po procese flowforming. Preto je nevyhnutné, aby pri 

takto spracovávaných ráfikoch boli používané materiály, ktoré majú veľmi vysokú 

metalurgickú čistotu. 

Mikroštruktúra ocele S460MC sa líši najmä tvarom jednotlivých zŕn po procese FF 

v porovnaní so základným stavom. Rozdiely sú hlavne v oblasti povrchu, kde došlo k styku 

valcov FF s daným materiálom. No k zmene mikroštruktúry ráfika došlo aj v celom priereze 

vzorky, a to pri väčších redukciách hrúbky materiálu. To, do akej hĺbky nastala zmena 

mikroštruktúry, hlavne tvar jednotlivých zŕn, záleží predovšetkým od spomínanej veľkosti 

redukcie hrúbky materiálu.   

Daný výrobný postup ovplyvňuje hodnoty tvrdosti a mechanických vlastností 

získaných skúškou ťahom, či už sa jedná o medzu klzu, pevnosti a ťažnosť, oproti výsledkom 

získaných zo základného materiálu. Procesom FF sa dosiahlo zvýšenie hodnôt tvrdosti 

a mechanických vlastností skúškou ťahom v oblasti zvaru a aj mimo neho. Zvýšenie 

spomínaných hodnôt záleží predovšetkým od veľkosti redukcie. Materiál, v ktorom nastane 

väčšia redukcia hrúbky ráfika, vykazuje vyššie hodnoty tvrdosti, medze klzu a medze 

pevnosti, avšak na úkor významného zníženia ťažnosti. Niektoré výsledky mechanických 

vlastností môžu byť ovplyvnené menším počtom skúšobných telies, zaoblením ráfika, či 

samotným narovnaním pred danou skúškou. 
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Na základe predošlých výsledkov je možné celkovo zhodnotiť, že proces flowforming 

hraje veľmi významnú úlohu pri výrobe automobilových ráfikov. Danou výrobnou 

technológiou došlo k výraznému spevneniu  materiálu plastickou deformáciou za studena, 

avšak ku spevneniu došlo aj v oblasti zvaru daného výrobku. Mechanické vlastnosti základnej 

ocele S460MC v dodanom stave sa do veľkej miery odlišujú od vlastností po procese 

flowforming či vo finálnom stave výrobku. Jeden z najvýznamnejších poznatkov danej 

diplomovej práce je, ako veľkosť redukcie hrúbky ráfika procesom flowforming dokáže 

zmeniť vlastnosti celkového materiálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Zoznam použitej literatúry 

[1] MARINI, D., CUNNINGHAM, D., XIROUCHAKIS, P., CORNEY, J.R.: Flow 
forming: A review of research methodologies, prediction models and their applications. 
International Journal of Mechanical Engineering and Technology, September–October 
2016, 285–315. 

[2] SIVANANDINI, M., DHAMI, S.S., PABLA, B.S.: Flowforming of tubes – A review, 
International Journal of Scientific & Engineering Research, May 2012, 1-11. 

[3] KUBILAY, C.: Flowforming of aeroengine materials, A thesis submitted to the 
University of Manchester, 2014. The degree of Doctor of Philosophy. 

[4] SINGH, M.K.: Application of Steel in Automotive Industry. International Journal of 
Emerging Technology and Advanced Engineering, July 2016, 246-253. 

[5] Kovové materiály automobilových konštrukcií – II Karoséria a karosárenské plechy, 
Dostupné z: http://www.materialing.com/materialy_auto_konstrukcii 

[6] HOILE, S.: Processing and properties of mild interstitial free steels. Materials Science 
and Technology, July 2013, 1079 -1093.  

[7] SEAL, R.K.: New ultra – low carbon high strength steels with improved bake 
hardenability for enhanced stretch formability and dent resistance. University off 
Pittsburgh, 2006. 

[8] BOGDAN, D., DULEBA, B., SPIŠÁK, E.: TWIP OCELE – Konštrukčný materiál pre 
automobilový priemysel budúcnosti, 2011, 157-159.  

[9] DE COOMAN, B.C., CHIN, K., KIM, J.: High Mn TWIP Steels for Automotive 
Applications, New Trends and Developments in Automotive System Engineering, Prof. 
Marcello Chiaberge (Ed.), ISBN: 978-953-307-517-4. 

[10] Transformation Induced Plasticity ´´TRIP´´ Steel, Dostupné z: 
http://www.appropedia.org/Transformation_Induced_Plasticity_%22TRIP%22_Steel. 

[11] LY, A.L.: THE EFFECTS OF PRE-STRAINING CONDITIONS ON FATIGUE 
BEHAVIOR OF MULTIPHASE TRIP STEELS. Colorado School of Mines, 2015.  

[12] GRANBOM, Y.: Structure and mechanical properties of dual phase steels – An 
experimental and theoretical analysis, 2010, ISBN: 978-91-7415-740-6. 

[13] CHANG, CH.: Correlation between the Microstructure of Dual Phase Steel and 
Industrial Tube Bending Performance. University of Windsor, 2010. 

[14] HOWELL, R.A.: Microstructural influence on dynamic properties of age hardenable 
FeMn alloys, 2009, Doctoral Dissertations. 1940.   

[15] Structural metallurgy properties of high manganese Fe-Mn-Al-C alloy, Dostupné z: 
http://konference.tanger.cz/data/metal2008/sbornik/Lists/Papers/057.pdf 

[16] MACEK, K., JANOVEC, J., JURČI, P., ZUNA, P.: Kovové materiály. Vyd. 1. Praha: 
ČVUT, 2006. ISBN: 80-01-03513-1. 



63 
 

[17] GLADMAN, T.: Precipitation hardening in metals, Materials Science and Technology, 
2013. 30-36. 

[18] ZRNÍK, J., KRAUS, L., PRNKA, T., ŠPERLINK, K.: Príprava ultra jemnozrnných 
a nanokrystalických kovových materiálů extrémní plastickou deformací a jejich 
vlastnosti. Vyd. 1. Ostrava: Repronis, 2007. ISBN: 978-80-7329-153-2. 

[19] Strain Hardening & Strength, Dostupné z: https://materion.com/-
/media/files/pdfs/alloy/newsletters/technical-tidbits/issue-no-17-strain-hardening--
strength.pdf 

[20] POLOCH, R.: Tvářené oceli používané pro výrobu autokol, Bakalářská práce, VŠB – 
Technická univerzita Ostrava, 2010.  

[21] Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstku - Mikrografická metoda využívající 
normovaná zobrazení. ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT. Praha, 2003. 

[22] Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse – Část 1: Zkušební metoda.                       
ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT. Praha, 2006.  

[23] Kovové materiály – Zkoušení tahem– Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty.                     
ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT. Praha, 2017.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at 
http://www.win2pdf.com 

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only. 

This page will not be added after purchasing Win2PDF. 

http://www.win2pdf.com/purchase/ 

 

 


