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Seznam použitých veličin a zkratek 

Veličina 

(zkratka) 
Význam veličiny (zkratky) Jednotka 

   
A konstanta - 

A80 taţnost (počáteční měřená délka 80 mm) % 

Ac1 teplota počátku fázové transformace  →  při ohřevu °C 

Ar1 teplota ukončení fázové transformace  →  při ochlazování °C 

Ac3 teplota ukončení fázové transformace  →  při ohřevu °C 

Ar3 teplota počátku fázové transformace  →  při ochlazování °C 

B konstanta - 

b Burgersův vektor m 

b (b0) šířka (počáteční šířka)  m 

d velikost zrna, velikost precipitátu m; nm 

0D  velikost původního zrna před rekrystalizací mm 

d  Velikost feritického zrna m 

e;(ea; eh) skutečná deformace; (skutečná deformace ve směru tloušťky) - 

eb skutečná deformace ve směru šířky - 

f objemový podíl precipitátu - 

Fe  ferit - 

Fe  austenit - 

Fmax maximální síla  N 

FR řídící síla rekrystalizace  N m
-2

 

G mogul pruţnosti ve smyku Pa 

HB tvrdost dle Brinella - 

Hc koercitivní magnetické pole  A m
-1

 

Hc_def koercitivní magnetické pole za studena deformovaného materiálu A m
-1

 

K; k; ky;  k1 konstanty - 

L (L0) délka (počáteční délka)  m 

m konstanta - 

MX obecné označení pro částice sekundární fáze (precipitáty) - 

M3C obecné označení karbidu kovu - 

n konstanta - 

p konstanta - 

q konstanta - 
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Q  aktivační energie statické rekrystalizace J mol
-1

 

r(x) koeficient normálové anizotropie (x – upřesňující index) - 

R molární plynová konstanta J mol
-1

 K
-1

 

R
2
 koeficient determinace - 

Re mez kluzu MPa 

Rm pevnost MPa 

Rp0,2(x) smluvní mez kluzu (x – upřesňující index) MPa 

RX rekrystalizace - 

r střední hodnota koeficientu normálové anizotropie - 

S0 plocha zkušební tyče (počáteční) mm
2
 

SEM rastrovací elektronová mikroskopie - 

t čas s 

T teplota  K 

TEM transmisní elektronová mikroskopie - 

t0,5 čas potřebný pro rekrystalizaci 50 % objemu struktury s 

X rekrystalizovaný podíl -; % 

r plošná anizotropie koeficientu normálové anizotropie - 

Rp0,2 plošná anizotropie smluvní meze kluzu MPa 

ppn přírůstek napětí účinkem precipitačního zpevnění MPa 

D
 přírůstek smykového napětí účinkem dislokačního zpevnění Pa 

poměrná deformace % 

  deformační rychlost s
-1

 

napětí MPa 

i vnitřní napětí MPa 

max maximální napětí (pevnost) MPa 

D hustota dislokací m
-2
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1.  ÚVOD 

Technologie tváření za studena mají s ohledem na charakter výsledného produktu velký 

význam. Vysoká uţitná hodnota těchto výrobků je dána zejména značnou rozměrovou přes-

ností, povrchovou jakostí či nízkou finální tloušťkou. Válcování plochých vývalků za studena 

poté představuje stěţejní technologii, jejíţ produkty jsou zpracovávány v celé řadě průmyslo-

vých odvětví. Z těch nejvýznamnějších oborů, ve kterých nacházejí za studena válcované 

pásy a plechy vyuţití, vzpomeňme například průmysl automobilový, elektrotechnický, potra-

vinářský, stavební či kovozpracující. O významu zpracování pásů a plechů vyráběných 

technologií tváření za studena svědčí rovněţ podíl produkce zmiňovaného sortimentu českých 

hutních podniků (obr. 1). 

 

 

Obr. 1.  Průměrná sortimentní skladba výroby plochých výrobků  

českých ocelářských podniků v období 1998 – 2007 

(ZTV – válcováno za tepla, ZSV – válcováno za studena) [1] 

 

Vysoká rozměrová přesnost a povrchová jakost válcovaného pásu je důleţitým atribu-

tem, ale zdaleka ne atributem jediným. Neméně důleţitým znakem jsou rovněţ vlastnosti 

výsledného produktu. Nároky na charakter vlastností finálních za studena válcovaných pásů 

se však s ohledem na poţadavky kladené z řad spotřebitelů mohou značně lišit. Na plechy, 

které jsou zpracovávány lisováním, jsou kladeny vysoké poţadavky na hlubokotaţnost a vy-

sokou plasticitu umoţňující lisování velkoplošných výlisků. Jinak tomu můţe být v případě 

pevnostních, dynamicky namáhaných součástí pro automobilový průmysl [2]. Diametrálně 

odlišné nároky jsou poté kladeny na plechy nacházející své uplatnění v elektrotechnickém 

průmyslu při výrobě plechů pro transformátory či dynama [3,4]. 

Vhodnou volbou a optimalizací podmínek zpracování pochopitelně lze ovlivňovat 

strukturu, resp. vlastnosti materiálů tak, aby byly maximálně uspokojeny spotřebitelské poţa-

davky, které mimochodem rostou nejen s vývojem a zaváděním nových typů materiálů. 

Otázkou je, jak navrhnout optimální způsob zpracování, jehoţ výsledkem jsou vyhovující 

rozměry, mikrostruktura, resp. vlastnosti materiálu. Je zřejmé, ţe celý proces a jeho fyzikálně-
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metalurgické základy je nutné poznat v maximální moţné míře. Ocel je ovšem natolik rozma-

nitý materiál, ţe i malé změny v chemickém sloţení či podmínkách zpracování se mohou na 

vlastnostech finálních produktů projevit velmi výrazně. Pro zmapování vlivu podmínek zpra-

cování na strukturu a vlastnosti materiálu se s výhodou provádějí různé typy zkoušek. Ty 

provozní či poloprovozní jsou zpravidla časově i materiálově velmi náročné. Jako vhodné se 

zde proto jeví provádění laboratorních, tedy modelových zkoušek, které jsou při zachování 

vysoké vypovídací schopnosti nepochybně finančně mnohem výhodnější neţ zkoušky pro-

vozní.  

Předkládaná disertační práce je zaměřena právě na laboratorní studium mikrostruktur-

ních změn a jejich účinku na mechanické vlastnosti vybraných typů konstrukčních 

mikrolegovaných ocelí po válcování za studena a ţíhání. Získané informace o vlivu deforma-

ce za studena v kombinaci s parametry aplikovaných reţimů ţíhání na výsledné mechanické 

vlastnosti mohou najít reálné uplatnění při návrhu, resp. optimalizaci podmínek zpracování 

daného sortimentu ve válcovnách pásů za studena. 
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2.  TEORETICKÝ ROZBOR 

2.1  Technologické aspekty válcování ocelových pásů za studena 

Válcování plochých vývalků za studena je technologií, která zpracovává významnou 

část za tepla válcovaných pásů od nízkouhlíkových IF ocelí, přes středně uhlíkové, mikrole-

gované aţ po vysocelegované korozivzdorné oceli či oceli určené pro elektrotechnický 

průmysl [5,6]. Literatura uvádí, ţe přes 75 % za tepla válcovaných pásů slouţí jako polotovar 

pro válcování za studena [7]. Toto vysoké procento je dáno zejména poţadavky na značnou 

rozměrovou přesnost, vysokou povrchovou jakost a nízkou finální tloušťku za studena válco-

vaných pásů, byť zařízení pro výrobu pásů za tepla umoţňují vyrobit pás velmi tenký [8]. 

 

 

2.1.1  Příprava výchozího polotovaru 

Vstupním materiálem pro válcování za studena jsou pásy válcované za tepla, které na 

svém povrchu mají vrstvu tvrdých a křehkých oxidů ţeleza, případně oxidů dalších prvků 

obsaţených v oceli [9]. K zamezení zaválcování okují do povrchu a zajištění vysoké povrcho-

vé jakosti za studena válcovaného pásu je nutné oxidickou vrstvu před vlastním válcováním 

odstranit. Vrstva okují můţe být z povrchu kovu odstraněna několika způsoby [10]: 

 chemicky 

 elektrochemicky 

 mechanicky 

Zpravidla je vrstva okují odstraňována chemicky. K tomuto účelu se pouţívají roztoky 

kyselin a roztavených solí. Pro moření uhlíkových a nízkolegovaných ocelí se nejčastěji 

uplatňují zředěné roztoky kyseliny sírové nebo chlorovodíkové.  

Účinné koncentrace kyseliny sírové se pohybují v závislosti na způsobu moření 

v rozmezí 15 % – 20 % pro periodický způsob moření a 15 % – 30 % u průběţného způsobu 

moření. Důleţitým parametrem je rovněţ teplota mořící lázně. U kyseliny sírové se optimální 

teplota lázně pohybuje v rozmezí 80 °C – 95 °C. Vlastní moření v H2SO4 je zaloţeno na pro-

nikání mořící lázně vrstvou okují (zejména FeO) k povrchu oceli, s kterým reaguje za vzniku 

síranů ţeleza. Rychlost moření v kyselině sírové je značně závislá na moţnostech průniku 

mořící lázně póry a trhlinami okují. K narušení oxidické vrstvy před vlastním mořením se 

proto pouţívají různé lamače, které svým mechanickým účinkem (malou tahovou či tlakovou 

deformací) poruší nebo z části odstraní vrstvu okují [11]. Rychlost moření lze rovněţ zvýšit 

pohybem (prouděním) mořící lázně. Nezřídka významnějšímu odstranění okují napomáhají 

kartáče, které mohou být součástí různých technologických uzlů mořících linek. 
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U kyseliny chlorovodíkové se koncentrace mořících lázní pohybují okolo 18 %. Opti-

mální teplota lázně bývá v rozmezí 30 °C – 40 °C. Moření v roztoku kyseliny chlorovodíkové 

je s ohledem na rychlost probíhajících procesů, jakost omořeného povrchu či moţnost přízni-

vější regenerace pouţité kyseliny efektivnější neţ moření v roztoku kyseliny sírové [12]. 

K zlepšení mořícího účinku není nutné pouţívat mechanické lamače okují. Během moření 

vzniká na rozhraní kovu a oxidické vrstvy vodík, který napomáhá odlupování okují [13].  

Ve smyslu zlepšování efektivity moření (zvyšování rychlosti, zkracování času potřeb-

ného k moření) byly rovněţ prováděny experimenty s vyuţitím ultrazvukových impulzů [14]. 

V současnosti jsou do procesu moření za účelem optimalizace rychlosti moření, kon-

centrace mořících lázní a dalších parametrů implementovány nejrůznější řídící modely 

[12,15]. 

Běţnou součástí mořících linek bývá zařízení pro boční ostřih přírodní hrany „teplé-

ho“ pásu. Před válcováním se na vymořené, opláchnuté a usušené pásy nanáší olejový film. 

 

 

2.1.2  Specifika válcování za studena 

Vlastní proces válcování za studena je realizován za teplot, které nepřesáhnou teplotu 

rekrystalizace kovu [16]. Válcování probíhá buď vratným způsobem na jednostolicových, 

dvou či třístolicových tratích nebo průběţně na tří a vícero stolicových nespojitých nebo spo-

jitých válcovacích tratích [17,18]. Za spojité uspořádání je povaţována konfigurace, kdy 

vlastní válcovací trati sestávající se z několika válcovacích stolic přímo předchází mořící lin-

ka či „zásobník“ pásu (tzn. pás není po moření navíjen do svitků, nýbrţ prochází kontinuálně 

z mořící linky do vlastní válcovací tratě [17]). 

Spojité, resp. průběţné tratě se skládají z několika tandemově uspořádaných válcova-

cích stolic (obr. 2), které jsou zpravidla typu kvarto. Dva vnitřní pracovní válce, které jsou v 

přímém kontaktu s tvářeným kovem, mají menší průměr, jsou poháněné a opírají se o dva 

vnější opěrné válce většího průměru, coţ omezuje průhyb pracovních válců a zvyšuje tuhost 

stolice. Při válcování za studena na spojitých tratích se pracuje s úběry 35 % aţ 40 % 

s výjimkou první válcovací stolice, kde bývá úběr kolem 10 %, aby se vyrovnaly rozdíly 

v tloušťce a zlepšila se regulace tloušťky po délce pásu. Celková deformace materiálu za stu-

dena na spojitých tratích se odvíjí od počtu stolic. Při válcování na tratích s třemi stolicemi 

bývá cca 70 %. Na pěti- a šestistolicových tratích je dosahováno celkové deformace i přes 

90 % [19]. Spojitých tratí, které jsou charakteristické vysokou výrobností, se vyuţívá 

k válcování pásu v úzkém materiálovém a rozměrovém sortimentu [20].  
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Obr. 2.  Schematické znázornění průběţné pětistolicové tandemové tratě [7] 

 

Vratné válcovací tratě jsou konstruovány zpravidla jako jednostolicové (obr. 3a), ale 

mohou být rovněţ ve dvoustolicové či třístolicové konfiguraci [17]. S ohledem na niţší výkon 

se těchto tratí vyuţívá zpravidla pro válcování legovaných ocelí, členitého výrobního sorti-

mentu či pásů malých šířek a nízkých tlouštěk. Vyuţitím mnohoválcových stolic (obr. 3b) lze 

bez mezioperačního ţíhání aplikovat velké úběry a dosáhnout malých finálních tlouštěk i u 

obtíţně tvařitelných materiálů [20]. 

 

  

a)  Schematické znázornění jednostolicové tratě [7] b)  Pohled na soustavu válců 

Obr. 3.  Konfigurace jednostolicové vratné válcovací tratě 

 

Proces válcování ať uţ na průběţných, spojitých či vratných tratích probíhá zpravidla 

následujícím způsobem. Z odvíjecího zařízení prochází pás soustavou podávacích, resp. rov-

nacích válečků a vstupuje do válcovací stolice. Zde je za daných rychlostně-deformačních 

podmínek aplikován příslušný úběr, přičemţ redukce tloušťky válcovaného pásu se v zásadě 

ekvivalentně promítá do přírůstku délky [20]. V případě více stolicové válcovací tratě navazu-

je úběr za vyšších rychlostně-deformačních podmínek (odpovídajících „rychlostnímu klínu“ 

válcování) v další stolici. Po výstupu pásu z poslední válcovací stolice navazuje měření 

tloušťky pásu a navíjení. U průběţných a spojitých tratí je válcovací proces v zásadě ukončen. 
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V případě reverzních tratí můţe následovat další cyklus válcování v opačném směru. Jednot-

livé etapy válcování se opakují tak dlouho, dokud není dosaţeno poţadované tloušťky pásu či 

dokud nedojde k vyčerpání plastických vlastností materiálu. V takovém případě je nutné za-

řadit mezioperační ţíhání a plastické vlastnosti materiálu obnovit. Celý proces válcování 

můţe být v zásadě ukončen tzv. hladícím válcováním, které spočívá v realizaci malé deforma-

ce po ţíhání pásů (cca 1 %). Takto se odstraní výrazná mez kluzu, která u některých typů 

ocelí způsobuje potíţe při dalším zpracování [19,21]. 

Při válcování pásů za studena mají velký význam zařízení pro odvíjení, resp. navíjení 

pásu. Účinkem vyšší navíjecí, resp. niţší odvíjecí rychlosti ve srovnání s rychlostí válcování 

vznikají v pásu podélné tahy. Zatímco navíjecí tah má příznivý dopad na rovinnost pásu, od-

víjecím (brzdícím) tahem lze účinně sníţit deformační odpor materiálu a omezit tak potřebnou 

válcovací sílu. S ohledem na malé průměry pracovních válců uţívaných při válcování za stu-

dena je brzdící tah zároveň nezbytný pro vedení pásu ve válcích. Zmenšením průměru válců 

se totiţ sniţuje i celková styková plocha mezi válci a kovem a poloha pásu ve válcích se tak 

stává labilnější [22].  

I kdyţ je vlastní proces válcování realizován za „pokojové“ teploty, dochází v průběhu 

plastické deformace ke vzniku značného deformačního tepla. Vzrůstající teplota můţe pocho-

pitelně ovlivnit příčný profil válcovaného pásu, proto je nutné válcovací mezeru intenzivně 

chladit. K tomuto účelu se pouţívají různé typy maziv ve formě olejů či emulzí, které mimo 

chladícího účinku přispívají rovněţ ke sníţení energosilových veličin válcování (deformační-

ho tření, deformačního odporu a válcovací síly) [20]. Současné válcovací tratě vyuţívají 

s ohledem na vysoké poţadavky, které jsou kladeny na jakost za studena válcovaných pásů 

nejrůznější zařízení, resp. modely pro řízení příčného profilu, rovinnosti a dalších parametrů 

spojených s jakostí finálních pásů [23-25]. 

 

 

2.1.3  Mezioperační a konečné žíhání 

Ţíhání patří vedle kalení a popouštění k základním typům tepelného zpracování. Ve 

válcovnách pásů za studena je smyslem ţíhání jednak snaha o vytvoření optimální mikro-

struktury po válcování, ale rovněţ snaha o dosaţení vhodné struktury před válcováním. 

Zařazením tzv. mezioperačního ţíhání je moţné obnovit plastické vlastnosti deformačně 

zpevněného kovu. Některé typy ocelí, zejména s vyšším obsahem uhlíku, mohou být ve stavu 

po válcování za tepla technologií tváření za studena obtíţně zpracovatelné. U těchto ocelí je 

proto jejich mikrostruktura záměrně upravována ještě před vlastním válcováním za studena 

[26]. V této souvislosti rozlišujeme tyto základní způsoby ţíhání. 
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2.1.3.1  Rekrystalizační žíhání 

Rekrystalizační ţíhání je nejobvyklejším typem ţíhání ve válcovnách ocelových pásů za 

studena. Pouţívá se ho jednak k odstranění zpevnění materiálu způsobeného deformací za 

studena a k obnovení jeho původních plastických vlastností umoţňujících další tváření, ale 

rovněţ jako konečného ţíhání [27]. Např. při výrobě pásů pro jádra transformátorů ve společ-

nosti ArcelorMittal Frýdek – Místek a. s. je vyuţíváno po první fázi válcování za studena 

mezioperační ţíhání, které je s ohledem na procesy probíhající v průběhu ţíhání označované 

jako  oduhličovací a rekrystalizační ţíhání. Rekrystalizačním ţíháním je rovněţ ve většině 

případů zakončeno válcování mikrolegovaných ocelí za studena [28]. I kdyţ se reţim apliko-

vaného ţíhání, resp. pouţitá teplota mohou různit [29], zůstává záměrem rekrystalizačního 

ţíhání tvorba nových zrn, které nenesou známky deformace. Jelikoţ rekrystalizační proces 

v průběhu ţíhání je mimo jiné značně ovlivněn předchozí deformací za studena (podrobněji 

v kapitole 2.3.2), je volbě reţimu ţíhání nutné věnovat značnou pozornost. Parametry apliko-

vaného reţimu musí poté s ohledem na dosaţení ţádaných vlastností zohledňovat nejen 

celkovou deformaci za studena či chemické sloţení, ale rovněţ např. hmotnost ţíhaných svit-

ků. Účinek teploty a doby ţíhání oceli s velmi nízkým obsahem uhlíku na charakter 

mikrostruktury po relativní výškové deformaci za studena  = 84 % je moţné vidět na 

obr. 4 a 5. 

 

  
  

a)  Ţíháno při teplotě 500 °C po dobu 4,8 h b)  Ţíháno při teplotě 600 °C po dobu 11 s 

Obr. 4.  Mikrostruktura nízkouhlíkové oceli po válcování za studena a ţíhání [30] 
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a)  Ţíháno při teplotě 600 °C po dobu 31 s b)  Ţíháno při teplotě 600 °C po dobu 1,5 h 

Obr. 5.  Mikrostruktura nízkouhlíkové oceli po válcování za studena a ţíhání [30] 

 

2.1.3.2  Normalizační žíhání 

Toto ţíhání se uplatňuje zejména při tepelném zpracování podeutektoidních a eutekto-

idních ocelí. Princip normalizačního ţíhání spočívá v krátkodobém ohřevu nad teplotu Ac3 

s následujícím ochlazením [31]. Doba výdrţe na ţíhací teplotě musí zajistit rovnoměrné pro-

hřátí a překrystalizaci materiálu po celém průřezu pásu. Při normalizačním ţíhání probíhá 

v zásadě dvojí fázová transformace – při ohřevu dochází k překrystalizaci feritu na austenit a 

při ochlazování k  transformaci austenitu na ferit. Výsledná struktura je jemnozrnná 

s rovnoměrnou velikostí zrn. Je-li výchozí struktura pásu před normalizačním ţíháním hru-

bozrnná, lze zrno podstatně zjemnit několikerým normalizačním ţíháním [26]. U jemnozrnné 

struktury se však normalizačním ţíháním nedosáhne dalšího zjemnění zrna, naopak můţe 

zrno zhrubnout, zejména při vyšších teplotách a delších dobách ţíhání.  

 

2.1.3.3  Sferoidizační žíhání 

Tento typ ţíhání, v některé literatuře rovněţ označován ţíháním na měkko [32], se vy-

uţívá jednak u nízkouhlíkových či středně uhlíkových ocelí, u kterých zlepšuje taţnost, ale 

zároveň u vysoce uhlíkových ocelí, které jsou před finálním zpevněním mechanicky obrábě-

ny. Vyuţívá se také u vysocelegovaných nástrojových ocelí, které jsou schopny vytvářet 

martenzitickou strukturu při ochlazování na vzduchu. Záměrem tohoto ţíhání je vytvořit 

strukturu sferoidizovaných karbidických částic rovnoměrně rozptýlených ve feritické matrici 

(obr. 6). Sferoidizační ţíhání můţe provázet částečná či úplná austenitizace s následující vý-

drţí pod Ac1 a pomalým ochlazováním [31]. 
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a)  Fe – 0,8C b)  Fe – 0,8C – 1Si 

Obr. 6.  Mikrostruktura sferoidizovaných částic v eutektoidní oceli s různým chemickým sloţe-

ním po válcování za studena (  = 90 %) a ţíhání při teplotě 650°C po dobu 30 min [33]  

 

Mimo uvedené typy ţíhání můţe být u pásů válcovaných za studena aplikováno např. 

ţíhání k odstranění pnutí či ţíhání k odstranění křehkosti po moření [32].  

 

 

2.2  Struktura a vlastnosti ovlivněné tvářením za studena 

2.2.1  Vývoj struktury 

V důsledku nízkých tvářecích teplot nemůţe při válcování za studena proběhnout re-

krystalizační proces. Nutně tedy dochází k strukturním změnám, při kterých se zrna tvořící 

základní matrici materiálu postupně protahují ve směru hlavní deformace. Zároveň se vyví-

jí usměrněné uspořádání krystalografické mříţky. Vzniká tak strukturní a krystalografická 

textura (obr. 7) [34,35]. 

 

  
  

a)  Válcováno za tepla a ţíháno 

(neuspořádaný stav s 

polykrystalickou strukturou) 

b)  Válcováno za studena (  = 90 %) 

(struktura usměrněná  

plastickou deformací) 

Obr. 7.  Znázornění účinku deformace za studena na charakter mikrostruktury [35,36] 
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Strukturní textura souvisí zejména s přítomností nekovových částic v oceli. V průběhu 

válcování, které je charakteristické v podstatě jednosměrnou deformací, se kromě změn 

v charakteru zrn vytváří rovněţ řádkovité uspořádání dalších strukturních fází jako např. tvár-

ných vměstků [32]. Ty se na úkor deformace ve směru tloušťky protahují prioritně 

v podélném směru. Ve směru šířky pásu k významným změnám nedochází. Snahu protahovat 

se ve směru válcování mají zejména větší částice. Důleţitým parametrem můţe být poté i lo-

kalita výskytu vměstku, resp. vzdálenost od povrchu pásu [37]. Do charakteru řádků mají 

tendenci se uspořádat i karbidy či perlitické bloky [7]. Vláknitou strukturu pak není moţné 

odstranit ţádným tepelným zpracováním. 

Krystalografická textura vzniká prioritním uspořádáním jednotlivých zrn z původně 

neuspořádaného stavu vlivem válcování, nebo vlivem válcování v kombinaci s následujícím 

ţíháním. V této souvislosti se rozlišují tzv. textury deformační a textury ţíhací [32]. 

Projevy deformace lze v mikrostruktuře pozorovat jiţ po celkových úběrech 20 % aţ 

30 %. Po velkých deformacích se struktura stává vláknitou a hranice jednotlivých zrn se stá-

vají obtíţně rozpoznatelné (obr. 7b). Ke studiu povahy zrn (tvar, elongace ve směru hlavní 

deformace) tvořících matrici postačuje ve většině případů klasická optická mikroskopie. 

Krystalografické textury za studena válcovaných, resp. za studena válcovaných a ţíhaných 

ocelí, zejména IF ocelí, kterým je věnována velká pozornost [38-41], je poté nutné s ohledem 

na posuzování krystalografické orientace jednotlivých zrn tvořících matrici, studovat pokroči-

lejšími technikami. V této oblasti je snaha ke studiu, resp. predikci vývoje textury vyuţívat 

modely zaloţené na principu umělých neuronových sítí [42]. Ukazuje se však, ţe krystalogra-

fická orientace jednotlivých strukturních sloţek má velký význam v souvislosti 

s následujícími odpevňovacími procesy, které v materiálu probíhají během dalšího zpracování 

[30] (podrobněji v kapitole 2.3). 

 

 

2.2.2  Změny mechanických vlastností 

Typickým průvodním jevem za studena deformovaných kovů, který v zásadě reflektu-

je změnu strukturního stavu, je změna mechanických vlastností (obr. 8). Pevnostní 

charakteristiky materiálu vlivem plastické deformace za studena v souladu s teorií rozvíjející 

se plastické deformace prostřednictvím dislokace vzrůstají (podrobněji v kapitole 2.4.1), plas-

tické vlastnosti materiálu naopak klesají.  
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Obr. 8.  Účinek deformace za studena na mechanické vlastnosti austenitické oceli [43] 

 

Intenzitu zpevňování za studena deformovaných kovů je moţné vyjádřit relací mezi na-

pětím a deformací v souladu s Hollomonovou rovnici (1), která má v obecné podobě tvar 

[44]: 

 

neK       MPa     (1) 

 

Mimo uvedené je pro struktury deformované primárně ve směru hlavní deformace ty-

pická anizotropie mechanických vlastností [17]. V této souvislosti je u pásů, které nacházejí 

uplatnění při dalším zpracování za studena, rozlišována tzv. plošná nebo normálová anizotro-

pie.  

Plošná anizotropie vyjadřuje nerovnoměrnost mechanických vlastností v rovině pásu 

zjištěných v různých směrech. Posuzována tak můţe být např. plošná anizotropie smluvní 

meze kluzu (2), která bývá s ohledem na dosahované hodnoty povaţována za nejvýznamnější 

[32].  

 

)0()90( 2,02,02,0 ppp RRR     MPa     (2) 

 

Číselné označení v kulaté závorce za daným parametrem označuje úhel orientace zkušebního 

tělesa vůči podélnému směru válcování. Hodnoty mechanických vlastností se často posuzují 

ve směru válcování, resp. ve směru kolmém na směr válcování [37,45,46], neboť se předpo-

kládá, ţe ve směru válcování jsou mechanické vlastnosti nejpříznivější a naopak ve směru 

kolmém ke směru válcování „nejhorší“. Nejméně příznivých hodnot mechanických vlastností 
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je však dle [32] dosahováno ve směru diagonálním, tedy ve směru svírajícím se směrem vál-

cování úhel 45°. Hodnota plošné anizotropie vypočtená tímto způsobem můţe být kladná 

nebo záporná. Jednotka plošné anizotropie je pochopitelně stejná jako jednotka sledované 

veličiny. Relativním porovnáním s hodnotou pro směr válcování je poté moţné získat poměr-

ný údaj, který násobený stem udává anizotropii v procentech. Při posuzování vhodnosti 

plechů k hlubokému taţení má velký význam plošná anizotropie koeficientu normálové ani-

zotropie, jejíţ hodnota se určuje dle vztahu (3). 

 

2

2 45900 rrr
r          (3) 

 

Normálová anizotropie pásů poté vyjadřuje rozdílnost mechanických vlastností zjiště-

ných v rovině pásu a v rovině k ní kolmé. Její velikost je vyjadřována součinitelem normálové 

anizotropie. Normou je tento koeficient vyjadřovaný písmenem „r“ definován jako poměr 

skutečné deformace šířky (eb) ke skutečné deformaci tloušťky (ea) při jednoosém zatíţení (4), 

přičemţ deformace musí být homogenní [45].  

 

 
a

b

e

e
r            (4) 

 

S vyuţitím zákona stálosti objemu a s přihlédnutím ke skutečnosti, ţe délková změna rozměru 

bude lépe měřitelná neţ změna tloušťky, je k stanovení součinitele normálové anizotropie 

vyuţíván vztah (5) [17,45].  
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b
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Písmeno „r“ se dolním indexem dále doplňuje ještě o číslice, které charakterizují úhel polohy 

vzorku vůči směru válcování a tahové prodlouţení. Z takto získaných hodnot koeficientu 

normálové anizotropie je poté vyčíslována dle vztahu (6) střední hodnota, která bývá rovněţ 

v některých případech definována normou [45]. 

 

4

2 45900 rrr
r          (6) 

 

Normálově anizotropní materiál, pro který platí vztah (7) se chová stejně ve směru šířky i 

tloušťky.  

 

145900 rrr          (7) 
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Pro hluboké taţení jsou vhodné materiály s hodnotou koeficientu normálové anizotro-

pie větším neţ jedna, které se deformují prioritně na úkor šířky. 

Jelikoţ je uváděná směrovost z hlediska poţadavků, které jsou kladeny na pásy, resp. 

plechy válcované za studena ve většině případů neţádoucím jevem, zařazuje se pro odstranění 

zmiňované směrovosti vlastností tepelné zpracování v podobě ţíhání. Texturní uspořádání 

však můţe v některých případech zůstat zachováno i po ţíhání, kdy zrna během rekrystalizace 

přednostně rostou v určitých směrech [26,41,47,48]. 

 

 

2.3  Žíhání a uzdravovací procesy 

Po tváření za studena v průběhu následujícího tepelného zpracování lze očekávat static-

ké uzdravovací procesy. Kromě zotavení a rekrystalizace rozšiřuje literatura [31,49] proces 

obnovy zrn v průběhu ţíhání po deformaci za studena ještě o fázi růstu zrn (obr. 9).  

 

 

Obr. 9.  Schematické znázornění průběhu uzdravovacích dějů při ţíhání [49] 

  

 

2.3.1  Statické zotavení 

Zotavením je označován odpevňovací proces, během kterého dochází ke sniţování 

hustoty dislokací deformovaného kovu. Toto se děje tzv. anihilací v okamţiku, kdy se na stej-

né kluzné rovině „potkají“ dislokace opačného znaménka (obr. 10a). K anihilaci dochází 
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rovněţ tehdy, „potkají-li“ se v krystalu dvě dislokace opačného znaménka, které jsou vůči 

sobě posunuty o vzdálenost odpovídající mříţkovému parametru. V tomto případě dochází 

k anihilaci dislokací za vzniku řady vakancí (obr. 10b). Mimo uvedené můţe dojít ke sníţení 

hustoty dislokací tzv. vyrovnáním zakřivených dislokačních sítí, polygonizací (přeuspořádá-

ním dislokací do subzrn) či unikáním dislokací na povrch [50]. 

 

  

a)  Dislokace opačného znaménka  

na stejné kluzové rovině 

b)  Dislokace opačného znaménka na 

sousedních kluzových rovinách 

za vzniku řady vakancí 

Obr. 10.  Schematické znázornění mechanizmu anihilace dislokací [51] 

  

Zotavení je převládajícím uzdravovacím mechanismem u kovů s vysokou energií vrs-

tevné chyby, jako jsou kovy s kubickou prostorově centrovanou mříţkou – Fe , Al, Cr, nebo 

kovy s mříţkou hexagonální – Zn, Zr, Be [51]. Tyto kovy se vyznačují vysokou pohyblivostí 

dislokací příčným skluzem a šplhem. Během plastické deformace mohou jak šroubové, tak i 

hranové dislokace opustit kluzné roviny, setkat se s dislokacemi opačného znaménka a anihi-

lovat. 

Ke studiu zotavení materiálu je vyuţíváno různých technik, které mikroskopické či 

sub-mikroskopické změny struktury reflektují změnou makroskopicky měřitelných veličin 

s různou citlivostí. Některé vyuţívají rentgenových paprsků, jiné mohou být zaloţeny na mě-

ření tzv. termoelektrické síly [52], elektromagnetických vlastností materiálu [30] nebo obecně 

mechanických vlastností (mikrotvrdosti) [53]. Kinetika zotavení tak můţe být vyjádřena např. 

změnou vnitřního napětí ( i) materiálu v čase podle vztahu (8) [54]. 

 

t

A

dt

d i       MPa     (8) 

 

Po integraci je zřejmé, ţe zotavení je logaritmickou funkcí doby ţíhání (9).  

 

tABi ln      MPa     (9) 
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Grafické zobrazení modelových výsledků z práce [54] je na obr. 11. Kaţdé teplotě odpovídá 

určité maximální mnoţství zotavené struktury. Vzrůstající intenzita předchozí deformace poté 

zvyšuje rychlost zotavení, celkový podíl zotavené struktury však nevzrůstá [30].  

 

 

Obr. 11.  Kinetika zotavení (  resp. y zde představuje mez kluzu odpovídající dané defor-

maci, resp. mez kluzu zcela rekrystalizovaného kovu) 

 

Výsledky experimentů v práci [30], které byly provedeny pro nízkouhlíkovou ocel 

s chemickým sloţením (hm. %) 0,03C; 0,19Mn; 0,13Al; 0,0035N; 0,012P; 0,01S, jeţ byla za 

studena deformována relativní výškovou deformací  = 84 % a následně ţíhána, dávají míru 

zotavené struktury do souvislosti s veličinou Hc (koercitivní magnetické pole – obr. 12). Její 

hodnota je funkcí hustoty dislokací ( ) podle vztahu: 

 

1kHc           (10) 

  

  

a)  Klasické měřítko časové osy b)  Logaritmické měřítko časové osy 

Obr. 12.  Relativní koercitivní magnetické pole jako funkce doby ţíhání, resp. teploty ţíhání 
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Pokles relativního koercitivního pole v obr. 12 je vysvětlován na základě vztahu (10) 

zotavením materiálu. V úvodních fázích je rychlost zotavování vysoká a s prodluţující se do-

bou výdrţe na teplotě klesá (rozpoznatelné zejména z obr. 12a). Z obr. 12 je patrný rovněţ 

účinek teploty ţíhání. Odlišný vývoj v průběhu relativního koercitivního pole v čase pro tep-

lotu 600 °C je poté ovlivněn rekrystalizací [30].  

Rychlost zotavení nemusí ve struktuře probíhat rovnoměrně. Jak ukazují výsledky 

práce [30], je rychlost zotavení zrn s tzv.  orientací (zrn s orientací blízkou  textuře) vyšší 

neţ s orientací . Uvedené souvisí s heterogenním rozloţením tzv. akumulované energie bě-

hem deformace za studena [55-57], coţ můţe být dále ve spojení s nehomogenním 

rozloţením deformace. Zvláště při malých úběrech mohou být deformací zasaţena přednostně 

zrna s příznivější orientací [58]. 

Kinetiku zotavení ve smyslu zpomalování můţe ovlivňovat uhlík, který brání pohybu 

dislokací při vylučování z tuhého roztoku [30]. 

V průběhu zotavení dochází ke sniţování hustoty dislokací a vzniku subzrn, nevznikají 

však zrna nová, zpevnění materiálu se tak odstraní jen z části. Rekrystalizace má za následek 

vznik nových zrn, důsledkem je tedy významnějšího odpevnění. Zotavení a rekrystalizace se 

však vzájemně ovlivňují, neboť zvýšená hustota dislokací představuje dle vztahu (11) řídící 

sílu pro rekrystalizaci [30,59]. 

 

2

2

1
bGFR      2mN    (11) 

 

Je zřejmé, ţe pokud dojde ke sníţení hustoty dislokací mechanizmem zotavení, změní se i 

předpoklady pro průběh následující rekrystalizace. 

 

 

2.3.2  Statická rekrystalizace 

Rekrystalizací je označován uzdravovací proces deformované struktury, při kterém 

dochází ke vzniku nových zrn stejné fáze. Tyto zrna nenesou známky deformace, dislokační 

hustota uvnitř zrn je velmi nízká. Rekrystalizace je typická pro kovy s nízkou energií vrstevné 

chyby (např. Fe u kterých se dislokace vlivem nízké pohyblivosti ve vybraných lokalitách 

hromadí a vytváří tak energeticky zvýhodněné oblasti pro následující průběh rekrystalizace.  

Princip rekrystalizace deformačně zpevněného kovu při ţíhání je zaloţen na skuteč-

nosti, ţe při rekrystalizační teplotě typické pro daný materiál (strukturní stav apod.) se po 

určité tzv. inkubační době začnou tvořit zárodky nových zrn s uzdravenou mříţkou, které po-

stupně hrubnou a prorůstají deformovanou strukturu (obr. 13). Toto utváření nových zrn a 
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jejich růst aţ do vzájemného styku se nazývá primární rekrystalizace [16]. Zárodky pro re-

krystalizaci se tvoří přednostně v místech s největší energií, coţ představují hranice zrn, 

deformační pásy, ale rovněţ zrna s  orientací apod. Nová zrna nenesou známky deformace a 

vykazují vysoké plastické vlastnosti.  

 

 

 

 

Obr. 13.  Schematické znázornění vzniku a růstu rekrystalizačních zárodků [60] 

 

O rychlosti průběhu rekrystalizace, tedy její kinetice, dává pravděpodobně nejobecnější 

představu tzv. Kolmogorov–Johnson–Mehl–Avramiho rovnice (12), která popisuje podíl re-

krystalizované struktury X v závislosti na čase t [61-63]. Teplotně závislý parametr B 

v rovnici zohledňuje nukleaci a rychlost růstu zrn. Exponent n je poté veličina závislá na di-

menzionalitě růstu. Pro trojrozměrný prostor platí n = 3 [59]. 

 

)exp(1 nBtX          (12) 

 

Grafické vyjádření zmiňované rovnice je uvedeno na obr. 14. Kinetika rekrystalizace je 

v počátečních a konečných fázích zpomalována, coţ je vysvětlováno vznikem nových zrn na 

počátku děje a vzájemnou interakci (omezováním v pohybu, růstu) zrn na konci.  

 

0

1

0 1.98

t [s]

X

B = 1

B = 0.1

B = 10

 

Obr. 14.  Kinetika rekrystalizace pro různé rychlosti růstu a nukleace zrn  

(dle Kolmogorov–Johnson–Mehl–Avramiho rovnice) 
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Často bývá průběh statické rekrystalizace popisován ve formě rovnic, které vyjadřují čas po-

třebný pro vznik 50 % rekrystalizovaných zrn [31,64]. Příkladem můţe být následující 

rovnice, která je zpravidla vyuţívána k predikci statické rekrystalizace při tváření za tepla. 

 

)/exp(05,0 TRQDeAt
mqp     s     (13) 

 

Hodnoty konstant v rovnicích (12) či (13) se obvykle určují experimentálně a jejich platnost 

je značně vázána na daný typ materiálu a podmínky experimentu. Pro základní představu o 

účinku podmínek tváření či strukturního stavu na kinetiku děje je však rovnice (13) dostačují-

cí v obecné podobě. Je zřejmé, ţe čas potřebný pro průběh rekrystalizace v 50 % objemu kovu 

je redukován vzrůstající předchozí deformací a teplotou. Rychleji bude podle této rovnice 

rovněţ rekrystalizovat struktura tvořená jemnějším výchozím zrnem. 

Rekrystalizační teplota, tedy teplota, při které začíná materiál rekrystalizovat představu-

je klíčový parametr pro dosaţení vhodné mikrostruktury. Stanovit tuto teplotu však není 

snadné. Pro austenitickou oblast existují vztahy, které popisují závislost tzv. teploty nulové 

rekrystalizace v závislosti na chemickém sloţení (významně ovlivněno mikrolegujícími prv-

ky) či strukturním stavu. Pro feritickou fázi však rovnice tohoto typu chybí a vycházet ze 

vztahu, který odvozuje teplotu rekrystalizace od teploty tání kovu, resp. slitiny [16], přičemţ 

nezohledňuje další veličiny, je pochopitelně nedostačující. Nevhodnou volbou teploty můţe 

dojít ke vzniku heterogenní struktury. V případě nízké ţíhací teploty se tak děje vlivem neú-

plného průběhu rekrystalizace. Dostaneme-li se s teplotou ţíhání do oblasti mezi teplotu Ac1 a 

Ac3, můţe dojít ke vzniku nerovnoměrné velikosti zrn vlivem částečné překrystalizace a růstu 

netransformovaných feritických zrn. Strukturní heterogenita se v tomto případě zhoršuje 

s rostoucí čistotou oceli a se vzrůstajícím podílem feritické sloţky v oblasti mezi teplotami 

Ac1 a Ac3. Základní představu o účinku ţíhací teploty na mikrostrukturu, resp. velikost zrn 

mohou poskytnout tzv. rekrystalizační diagramy. Na obr. 15 je uveden příklad rekrystalizač-

ního diagramu pro feritickou ocel. Je zřejmé, ţe velikost zrna po ţíhání je kromě teploty 

významně ovlivněna rovněţ aplikovanou deformací. 
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Obr. 15.  Rekrystalizační diagram feritické oceli [26] 

 

Po malých úběrech se při rekrystalizaci tvoří velmi málo zárodků a struktura je po ţí-

hání hrubozrnná. Za kritické deformace pro nepříznivý růst feritických zrn jsou povaţovány 

úběry 5 % aţ 15 % [19]. Při velmi malém stupni deformace se dosáhne stavu, kdy se netvoří 

nové zárodky a kov za daných podmínek nerekrystalizuje. Aby rekrystalizace proběhla, musí 

deformace za studena překročit určitou mezní hodnotu tzv. práh rekrystalizace, která umoţní 

vznik zárodků. Tato hranice se s rostoucí teplotou ţíhání posouvá k niţším deformacím 

(obr. 16a). Vliv stupně deformace za studena v kombinaci s teplotou ţíhání a obsahem Nb na 

potencionální průběh rekrystalizačního procesu je schematicky znázorněn na obr. 16b. 

 

 

 
 

 

 

       

      a)  Vliv teploty a stupně deformace [26] 
b)  Vliv teploty, stupně deformace a                        

obsahu Nb [65] 

Obr. 16.  Schematické znázornění vlivu vybraných parametrů na   

potencionální průběh rekrystalizace během ţíhání po deformaci za studena 
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Výsledky experimentů v práci [66], které byly provedeny na mikrolegované oceli, 

ukazují, ţe k úplné rekrystalizaci můţe dojít při teplotě 600 °C jiţ po aplikaci relativní výško-

vé deformace za studena 30 %. Vzrůstající předchozí deformace při této teplotě poté vede ke 

vzniku jemnozrnnějších struktur. Při teplotě 500 °C jsou deformace 30 % a 45 % pro úplný 

průběh rekrystalizace nedostačující. K podstatnému zvýšení podílu rekrystalizované struktury 

dochází při této teplotě aţ po aplikaci deformace 60 %. Podobných výsledků bylo dosaţeno 

rovněţ v práci [65], která uvádí, ţe rekrystalizace je pro Nb mikrolegovanou ocel po defor-

maci 60 % a 70 % ukončena během ţíhání při teplotě 550 °C po 12 hodinách. 

Podobně jako míru zotavení můţe ovlivňovat uhlík, tak i kinetiku rekrystalizace 

ovlivňují atomy ostatních prvků, které jsou rozpuštěné v tuhém roztoku a brání pohybu hranic 

zrn [66]. Účinek sekundárních částic můţe pohyb hranic zrn omezit zcela [67]. Zatímco menší 

hustě rozloţené částice jsou během ţíhání učiněné při blokování pohybu hranic zrn, velké 

částice ve svém okolí mohou po deformaci naopak vytvářet oblasti pro příznivější nukleaci 

zárodků nových zrn a ovlivňovat tak vznikající mikrostrukturu a texturu [68]. Vzájemné in-

terakce rekrystalizace a precipitace (deformačně indukované) je vyuţíváno k cílenému 

vytváření ţádoucí mikrostruktury během řízeného válcování HSLA ocelí za tepla [31].  

 

 

2.3.3  Růst zrn 

Hnací síla pro růst zrn souvisí se sníţením podílu oblastí, které představují hranice zrn 

a tedy se sníţením tzv. volné energie [31]. 

K hlavním faktorům ovlivňujícím růst zrn patří: 

- Teplota žíhání: Velikost zrn roste úměrně se vzrůstající teplotou ţíhání (obr. 17a, 18) 

[47]. 

- Doba výdrže na teplotě žíhání: Při identické teplotě roste velikost zrna se vzrůstající 

dobou, typická je větší rychlost růstu zrn na začátku procesu, s prodluţující se dobou 

ţíhání rychlost růstu zrn postupně klesá (obr. 17a, 19) [31].  

- Stupeň předchozí deformace za studena: Se vzrůstající deformací za studena obec-

ně vzrůstá počet nukleačních oblastí pro následující rekrystalizaci. Z tohoto pohledu 

lze po aplikaci intenzivnější deformace za studena očekávat jemnozrnnější strukturu. 

Po malé deformaci je nuleačních oblastí málo a výsledná struktura můţe být hru-

bozrnná nebo nerovnoměrná z pohledu velikosti zrn (obr. 17b). 
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  a)  Vliv teploty a doby ţíhání b)  Vliv stupně deformace 

Obr. 17.  Schematické znázornění účinku parametrů ţíhání  

a deformace za studena na velikost zrn [31] 

 

  

a)  650 °C 

 

b)  700 °C 

 Obr. 18.  Účinek teploty ţíhání na mikrostrukturu  

(„TWIP“ ocel, ţíháno po 50 % deformaci za studena po dobu 120 s [47]) 

 

  
  a)  8 minut b)  60 minut 

Obr. 19.  Účinek doby ţíhání na mikrostrukturu nízkouhlíkové oceli  

(ţíháno při teplotě 700 °C po skutečné deformaci za studena o velikosti 0,2 [49]) 
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Podobně jako je kinetika rekrystalizace či zotavení ovlivňována substitučně, resp. in-

terstiticky rozpuštěnými prvky nebo částicemi sekundárních fází, můţe být i růst zrn 

blokován částicemi precipitátů, které sniţují mobilitu hranic zrn. Zmiňovaného jevu se vyuţí-

vá při řízeném válcování mikrolegovaných ocelí za tepla [69] (viz kapitola 2. 5. 2.) 

 

 

2.4  Vztah mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi 

2.4.1  Pevnostní vlastnosti a vybrané mechanizmy zpevňování 

Pevnost je obecně označována jako odpor, resp. odolnost materiálu vůči trvalému poru-

šení soudrţnosti jeho částic. Existuje více variant vyjádření pevnosti. V praxi se k hodnocení 

pevnosti materiálu téměř výhradně pouţívá veličina konvenční (smluvní) pevnosti, která je 

definována jako maximální síla Fmax vztaţená na výchozí průřez zkušebního tělesa S0 [70]:  

 

mR
S

F

0

max
max      MPa     (14) 

 

Způsobů, kterými lze navyšovat hladinu pevnostních vlastností vyjádřených ve formě 

tvrdosti, meze kluzu či konvenční pevnosti, je obecně vícero [71]. S ohledem na tématické 

zaměření práce má však význam zabývat se zejména mechanismem deformačního zpevnění, 

zpevnění v důsledku zjemnění zrna a mechanismem disperzního (precipitačního) zpevnění. 

 

2.4.1.1  Deformační zpevnění 

Pro objasnění podstaty zpevnění vlivem plastické deformace je vhodné připomenout, 

jakým způsobem k trvalé deformaci nejčastěji dochází. Současný pohled na „rozvoj“ plastické 

deformace vychází v zásadě z tří historicky známých mechanizmů. Při vysoké teplotě má 

značný význam tzv. difúzní mechanizmus. Při niţších teplotách se poté uplatňují dva zbývají-

cí mechanizmy. Mechanizmus dvojčatní, typický u kovů s kubickou plošně středěnou či 

hexagonální těsně uspořádanou mříţkou při nízkých teplotách a vysokých rychlostech defor-

mace a kluzový mechanizmus. Plastická deformace je zpravidla realizována prostřednictvím 

zmiňovaného kluzového mechanismu, který je uskutečňován postupným posuvem atomů 

v určitých krystalografických rovinách a směrech při překročení hodnoty kritického kluzové-

ho napětí. Roviny a směry, ve kterých dochází k rozvoji plastické deformace, jsou nejhustěji 

atomárně obsazené roviny, resp. směry typické pro danou mříţku a tvoří spolu tzv. kluzový 

systém. Předpoklady pro rozvoj plastické deformace rostou se vzrůstajícím počtem kluzových 

systémů. Deformace kluzem však neprobíhá v celé rovině najednou, ale realizuje se postup-
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ným pohybem čárové poruchy (dislokace) tak, ţe se atomy pod účinkem nadkritického smy-

kového napětí postupně přemisťují po kluzné rovině ve směru kluzu. Schematicky je 

popisovaný děj znázorněn na obr. 20.  

 

    

Obr. 20.  Schematické znázornění pohybu dislokace na kluzné rovině [31] 

  

V počáteční fázi plastické deformace probíhá tzv. jednoduchý kluz, při kterém jsou 

v činnosti pouze dislokace v primárních kluzných rovinách a nedochází k jejich vzájemné 

interakci. V následující fázi plastické deformace se v činnost uvádějí další kluzné systémy a 

postupně se deformují krystalová zrna. Tato druhá fáze plastické deformace se nazývá sloţitý 

kluz. Dochází při ní k výraznému zvyšování hustoty dislokací. Materiál začíná v důsledku 

vzájemné interakce dislokací, vzniků dislokačních sítí či brzdících stupňů na šroubových dis-

lokacích a dalších mechanismů, zpevňovat. Účinek deformace na hustotu dislokací lze popsat 

rovnicí: 

 

p

D k        2m     (15) 

 

Zpevnění v důsledku zvýšené hustoty dislokací matematicky popisuje vztah (16). Intenzita 

zpevňování podle něj postupně klesá. To je způsobeno vysokou hodnotou kluzového napětí, 

která umoţňuje příčný kluz šroubových dislokací. Zvýšená dislokační hustota rovněţ podpo-

ruje jejich snazší anihilaci [7]. Další vztahy, charakteristické v zásadě stejnou funkční 

závislostí přírůstku napětí vlivem vzrůstající hustoty dislokací, je moţné najít např. 

v literatuře [71,72]. 

 

2

1

DD b        Pa     (16) 

 

Mechanismus deformačního zpevnění je charakteristický pro materiály zpracovávané pod 

teplotou rekrystalizace, kdy jsou značně omezeny všechny tepelně aktivované procesy. Po 

deformaci za studena lze dosáhnou hustoty dislokací okolo 10
12

 aţ 10
13

 cm
-2

. U dobře vyţíha-

ných kovů můţe hustota dislokací klesnout na hodnotu 10
6
 cm

-2
 [16]. 

 



   Teoretický rozbor  

    

31 

 

2.4.1.2  Zpevnění účinkem zjemnění zrna 

Teoretická představa zpevňování vlivem zjemňování zrna je zaloţena na skutečnosti, ţe 

bariéru pro pohyb dislokací mohou představovat rovněţ hranice zrn. Vlivem značného úhlu 

disorientace sousedních zrn nemohou dislokace spojitě pokračovat v pohybu po kluzných 

rovinách z jednoho do dalšího zrna. V těchto místech dohází k hromadění dislokací, které 

mohou vyběhnout na povrch zrn teprve tehdy, jakmile zvýšené napětí zaktivizuje kluzné sys-

témy v sousedních zrnech. Hranice zrn brzdí pohyb dislokací tím účinněji, čím je větší jejich 

plocha, tedy čím jsou zrna jemnější.  

Pravděpodobně nejobecněji je popsána relace mezi mikrostrukturou, resp. velikostí zrna  

a mezí kluzu Hallovým-Petchovým vztahem ve tvaru [71]: 

 

2

1

dkR yie      MPa     (17) 

 

V zásadě analogicky popisují vliv velikosti zrna na pevnostní vlastnosti jiní autoři. Pickerin-

gova rovnice (18) pouţita pro nízkouhlíkovou ocel zohledňuje kromě velikosti feritických zrn 

rovněţ z části chemické sloţení [73]. 

 

5,013,1234,51,25,34,15 dNSiMn f  MPa    (18) 

 

Rovnice (19) a (20) kromě velikosti zrna a chemického sloţení (tedy efektu substitučně, resp. 

intersticiálně rozpuštěných prvku v tuhém roztoku) zohledňují navíc účinek precipitačního 

zpevnění [74,75]. 

 

PSiMnRe 0,7592,601,266,62  

 ppn
d

NCu
7,19

0,32869,212   MPa     (19) 

 

PSiMnCRm 9,6517,996,537,6349,164  

 

 ppn
d

NNi
0,11

4,33396,472   MPa     (20) 

 

Platnost Hallova-Petchova vztahu či obecně rovnic vyuţívajících stejné funkční závislosti 

pevnostních vlastností na velikosti zrna je však omezená. Jestliţe se dostáváme s velikostí 

zrna do oblastí nanorozměrů, přestávají se pevnostní vlastnosti se sniţující velikostí zrna na-

vyšovat, nýbrţ od určité limitní hodnoty můţe docházet k jejich poklesu. Ke sniţování 

pevnostních vlastností dochází u tohoto jevu, který je označován jako „inverse Hall-Petch 

behavior“ při hodnotách velikosti zrna 10 – 30 nm [76]. 
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2.4.1.3  Disperzní zpevnění 

Překáţku pro pohyb dislokací představují rovněţ částice strukturních fází, které protína-

jí kluzné roviny. V závislosti na míře soudrţnosti částice se základní matricí můţe dislokace 

překáţku obejít nebo protnout [72]. V obou případech je, pro překonání částice vyskytující se 

v kluzné rovině, potřeba vyššího deformačního napětí. U mikrolegovaných ocelí je běţnější, 

ţe dislokace karbidy, nitridy či karbonitridy mikrolegujích prvků vlivem jejich velké tvrdosti 

neprotíná, ale obchází [7]. Schematické znázornění tohoto procesu je uvedeno na obr. 21. 

 

 

Obr. 21.  Schematické znázornění obcházení cizích částic dislokacemi  

za vzniku dislokačních smyček [7] 

 

Přírůstek disperzního zpevnění popisují různé typy rovnic. Vztah (21) dává představu o vlivu 

vanadu, resp. dusíku rozpuštěném v tuhém roztoku a rychlosti ochlazování CR [°C/s] ve va-

nadem mikrolegované oceli na výslednou hladinu precipitačního zpevnění [75]. 

 

197800700log57 NVCRppn  MPa     (21) 

 

Nevýhodou rovnice (21) je, kdyţ pomineme její poměrně konkrétní charakter, ţe nezohledňu-

je vliv velikosti ani objemový podíl precipitátů. Pro potřeby obecnější představy o účinku 

charakteru precipitátů na úroveň disperzního zpevnění jsou proto vhodnější např. rovnice au-

torů [77,78]. Vztah (22) je Orowanova-Ashbyho rovnice, jejíţ grafické vyjádření je 

znázorněno na obr. 22.  

 

d
d

f
ppn 63,1ln10800    MPa     (22) 
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 Obr. 22. Vliv velikosti a mnoţství precipitátů na disperzní zpevnění s vyuţitím 

Orowanova-Ashbyho modelu 

 

 

2.4.2  Plastické vlastnosti 

Taţnost je mechanickou vlastností, která podobně jako kontrakce charakterizuje míru 

plastických vlastností materiálu. Je definována jako poměrné, podélné (trvalé) prodlouţení 

zkušební tyče při roztrţení [70]. Protoţe plastická vlastnost je obecně opakem vlastnosti pev-

nostní, jsou zpravidla i strukturní projevy, které charakterizující vysokou míru plastických 

vlastností, v zásadě v kontrastu s projevy typickými pro vysoké pevnostní hodnoty. Vyšších 

plastických vlastností bude dosaţeno u „jednodušších“ materiálů z pohledu výskytu substi-

tučních či interstiticky rozpuštěných legujících prvků nebo dalších strukturních fází, které 

mohou komplikovat pohyb dislokací v průběhu plastické deformace. Při obecném hodnocení 

vývojových trendů mechanických vlastností je v zásadě moţné zaměřit se na posuzování jed-

noho typu vlastností (tedy např. pevnostních), neboť lze s vysokou pravděpodobností 

očekávat, ţe vývojový trend vlastností opačných (tedy plastických), bude inverzně kopírovat 

trend vlastností sledovaných. 
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2.5  Válcování a vlastnosti HSLA ocelí 

2.5.1  Charakteristika základních typů HSLA ocelí 

HSLA oceli, resp. mikrolegované oceli jak jiţ z názvu vyplývá, jsou oceli, které jsou 

typické nízkými obsahy legujících prvků, za které jsou v převáţné většině případů označová-

ny prvky Ti, Nb a V. Mimo uvedené označuje např. literatura [79] za mikrolegující prvek 

rovněţ B. 

Kritérií pro členění mikrolegovaných ocelí můţe být obecně vícero. V normách je vět-

šinou ustálené členění na základě minimální dosahované meze kluzu. Nejinak je tomu i 

v případě standardu API 5L. Číselné označení za písmenem X udává hodnotu minimální meze 

kluzu v tisících librách na čtvereční palec. Přehled vývoje vybraných stupňů v čase, zohledňu-

jící poţadavky zmiňovaného standardu, je znázorněn na obr. 23. Je zřejmé, ţe tento typ ocelí 

je předmětem zájmu jiţ řadu let. Spolu se vzrůstajícími nároky na finální vlastnosti oceli do-

cházelo postupně k modifikacím v chemickém sloţení, ale rovněţ v charakteru zpracování. 

Původně vyšší obsahy uhlíku byly ve smyslu zlepšení houţevnatosti a svařitelnosti, sníţení 

tranzitní teploty či omezení segregace [81] postupně redukovány [82-84]. Poţadavek vzrůsta-

jících, zejména pevnostních vlastností (za současného zachování odpovídající úrovně 

vlastností křehkolomových či plastických) poté reflektuje charakter pouţitého zpracování. 

 

 

Obr. 23. Vývoj chemického sloţení a charakteru zpracování  

jednotlivých pevnostních stupňů [80] 
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Klasické válcování v kombinaci s normalizací bylo pro produkci vyšších pevnostních 

stupňů v zásadě nedostačující. Zavádění termomechanického zpracování v kombinaci 

s modifikací chemického sloţení či zrychleného ochlazení vedlo k produkci ocelí charakteris-

tických jemnozrnnější mikrostrukturou. Feriticko-perlitická struktura typická pro niţší 

pevnostní stupně byla s rozvojem řízeného válcování nahrazována strukturou charakteristic-

kou různým podílem bainitické či martenzitické fáze [79,85]. 

V současnosti se procesu termomechanického zpracování běţně vyuţívá k výrobě 

nejen vyšších stupňů (k jejichţ produkci je tato technologie klíčová), ale rovněţ k výrobě niţ-

ších pevnostních stupňů.   

 

 
2.5.2  Termomechanické zpracování 

Termomechanickým zpracováním v některé literatuře rovněţ v zásadě analogicky 

označovaným řízeným tvářením je nazýván proces, který je charakteristický řízením všech 

metalurgicko – technologických činitelů, k nimţ patří: chemické sloţení oceli, podmínky 

ohřevu, časově a teplotně přesně vymezený úběrový plán a způsob ochlazování tvářeného 

polotovaru [69]. Vhodnou volbou a kombinací těchto metalurgicko – technologických činitelů 

lze ovlivnit finální vlastnosti a dosáhnout tak v konečném produktu ţádaných mechanických 

vlastností, které jsou srovnatelné s parametry získanými např. po tepelném zpracování [86]. 

Chemické sloţení oceli spolu s podmínkami ohřevu představuje první dva z výše uvá-

děných metalurgicko – technologických parametrů, kterými je nutné se u procesu řízeného 

válcování zabývat. Kromě základních funkcí ohřevu (zvýšit tvařitelnost, sníţit deformační 

odpor) přibývá u mikrolegovaných ocelí k těmto dvěma funkcím ještě další, do jisté míry pro-

tichůdná, neboť je důleţité při ohřevu zajistit rozpuštění precipitátů mikrolegujících prvků 

(karbidů, nitridů či karbonitridů), aby bylo moţno vyuţít jejich efektivního působení na mik-

rostrukturu materiálu během tváření. Naopak precipitáty, které nejsou při dané teplotě ohřevu 

rozpuštěny v tuhém roztoku, mohou účinně bránit nárůstu austenitického zrna. Tuto funkci 

plní zpravidla nitridy titanu, které vznikají v průběhu tuhnutí bramy a díky své stabilitě za 

vysokých teplot jsou účinné při retardaci nárůstu austenitického zrna [87,88]. 

Vlastní proces řízeného válcování se poté můţe lišit nejen s ohledem na charakter vál-

cované oceli, ale rovněţ v souvislosti s typem pouţité tratě. Pravděpodobně nejobecněji je 

moţné proces řízeného válcování klasifikovat na základě mechanizmu, který se projevuje na 

výsledných vlastnostech materiálu na: klasické řízené válcování, rekrystalizací řízené válco-

vání či dynamickou rekrystalizací řízené válcování [86,89,90]. Jiný ze způsobů členění, 
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zohledňující do jisté míry výše zmiňované a navíc objasňující princip řízeného válcování mik-

rolegovaných ocelí je uveden na obr. 24.  

 

 
Obr. 24.  Srovnání vybraných procesů klasického a řízeného válcování [88] 

 

V případě klasického válcování jsou deformace realizovány za relativně vysokých tep-

lot v oblasti, kde dochází snadno k rekrystalizaci austenitu. K zjemňování výchozí hrubozrnné 

struktury je vyuţíváno zejména statické rekrystalizace, ke které dochází v meziúběrových 

prodlevách. Z relativně vysoké doválcovací teploty je pás ochlazován samovolně na vzduchu, 

coţ s ohledem na ne příliš jemnozrnnou strukturu austenitu vede ke vzniku odpovídající, ne 

příliš jemnozrnné struktury feritu po fázové transformaci.  

U uhlíkových ocelí s obsahem Mn můţe být vyuţíváno řízeného způsobu válcování, 

který je označován rovněţ jako normalizační válcování. Jak je zřejmé z obr. 24 je proces vál-

cování v tomto případě rozdělen do dvou teplotních oblastí prostřednictvím ochlazovací 

prodlevy. Obě fáze, předválcování i doválcování jsou realizovány v oblasti rekrystalizace aus-

tenitu. Jelikoţ je doválcování posunuto k niţším teplotám blíţícím se teplotě Ar3, je struktura 

austenitu před fázovou transformací jemnější a jemnější je i výsledná feritická mikrostruktura. 

U řízeného válcování mikrolegovaných ocelí je válcování rozděleno rovněţ do dvou 

oblastí. Předválcování je realizováno v oblasti rekrystalizace austenitu. Doválcování poté pro-

bíhá v oblasti zbrzděné rekrystalizace austenitu, kde vznikající deformací indukované 

precipitáty významně posunují počátek rekrystalizace. Vzájemná interakce rekrystalizace a 

deformačně indukované precipitace je objasňována na tzv. RPTT  (rekrystalizace, precipitace, 

teplota, čas) diagramech (obr. 25). 
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Obr. 25.  Vzájemná interakce rekrystalizace a deformačně indukované precipitace 

(RS, RF  – počátek, konec  rekrystalizace; R
P

S, R
P

F – počátek, konec rekrystalizace ovlivněné 

precipitací; PS – počátek precipitace; P
D

S – počátek deformačně indukované precipitace) [69] 

 

Nad teplotou T1 je precipitace z termodynamického hlediska neuskutečnitelná. 

V oblasti   nad kritickou teplotou je rekrystalizace ukončena dříve neţ začíná precipitace, 

která poté probíhá v rekrystalizovaném austenitu. Ve . oblasti při niţších teplotách začíná 

rekrystalizace před precipitací, která je však jiţ deformačně indukována (posun cca o dva řády 

v sekundách) a zpomaluje průběh rekrystalizace. Konečně ve . oblasti začíná precipitace 

indukována deformací dříve neţ by teoreticky měla začít rekrystalizace a posunuje její  inicia-

ci i průběh ke značně delším časům. Hodnoty teplot se udávají T1 = 1050 °C a T2 = 930 °C. 

Precipitáty vzniklé v oblasti austenitu jsou poměrně hrubé (velikost zhruba 15 aţ 30 nm), ne-

mají podstatný vliv na disperzní zpevnění, brání však nárůstu rekrystalizovaného austenitu 

stejně jako ohřevem nerozpuštěné precipitáty. 

 Před fázovou transformací je mikrostruktura deformovaná, charakteristická deformač-

ními pásy a vysokým specifickým povrchem [91,92], coţ v kombinaci s následujícím 

zrychleným ochlazením vede k výsledné jemnozrnné mikrostruktuře feritu. 
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2.5.3  Válcování HSLA ocelí za studena 

Ve vybraných případech navazuje na proces válcování za tepla další zpracování 

v podobě válcování za studena. Technologie válcování ocelí tohoto typu se můţe s ohledem 

na vyšší deformační odpory ve srovnání s hlubokotaţnými nízkouhlíkovými ocelemi lišit 

zejména v aplikaci mezioperačního ţíhání. Nutnost zařazení mezioperačního ţíhání je však do 

značné míry ovlivněna moţnostmi pouţité válcovací stolice. Celková výšková deformace je 

dle [93] pro mikrolegované oceli niţší (50 % – 60 %) ve srovnání s ocelemi hlubokotaţnými 

(60 % – 70%). Ve převáţné většině případů jsou při válcování mikrolegovaných ocelí za stu-

dena aplikovány deformace převyšující hodnotu 30 % v kombinaci s následujícím 

rekrystalizačním ţíháním [27,28]. Výsledná struktura je tedy charakteristická rekrystalizova-

nými zrny. S ohledem na poţadavky zákazníků však mohou být pásy dodávány ve stavu 

s různým podílem deformačního zpevnění. V praxi se mohou vyskytnout rovněţ případy, kdy 

je obtíţné dosáhnout ţádaných mechanických vlastností ve stavu po finálním rekrystalizačním 

ţíhání. Pevnostní vlastnosti se za uváděných okolností navyšují prostřednictvím navazujícího 

válcování za studena, tedy deformačním zpevněním. V těchto případech mohou být pásy kla-

sifikovány jako „quarter hard“, „half hard“ apod. [94]. 

 

 

2.5.4  Vlastnosti a použití 

Mikrolegované oceli, jak bylo uvedeno, jsou oceli s nízkými obsahy legujících prvků. 

Charakteristické pro tento typ ocelí jsou relativně vysoké hodnoty pevnostních vlastností za 

současného zachování poměrně vysokých plastických vlastností. Neméně významné mohou 

být rovněţ houţevnatost či křehkolomové vlastnosti [86]. Vysoká pevnostní úroveň je dána 

kombinací výsledné jemnozrnné struktury doplněné precipitačním vytvrzením karbidických, 

nitridických či karbonitridických částic titanu, niobu a vanadu. S ohledem na nízké obsahy 

legujících prvků jsou dobře svařitelné a často označované za dynamicky odolné [93,95]. 

Pouţívány jsou tyto oceli jako nejrůznější konstrukční prvky v různých odvětvích. Za 

studena válcované plechy či niţší tloušťky za tepla válcovaných pásu nacházejí své uplatnění 

mimo jiné v automobilovém průmyslu [86,95,96], kde významná část pouţité oceli připadá 

právě na oceli tohoto typu. Se značným podílem mikrolegovaných ocelí v konstrukci automo-

bilu bylo počítáno rovněţ v projektu ULSAB (Ultra Light Steel Auto Body) [65]. I kdyţ, jak 

ukazují nové studie [97], je tendence mikrolegované oceli v konstrukci automobilu nahrazo-

vat jinými typy ocelí (zejména DP), jsou stále tyto oceli vyuţívány. Kromě výlisků a 

rozmanitých profilů, které lze z plechu vyrobit jsou v automobilu implementovány rovněţ 

klikové hřídele, vřetena či různé součásti vyráběné technologiemi kování [98].  
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Za tepla válcované pásy vyšších finálních tloušťek jsou s ohledem na dobrou svařitel-

nost právě díky nízkému obsahu legujících prvků, vyuţívány k výrobě svařovaných trub 

[99,100]. Z oblasti dlouhých výrobků jsou tyto oceli zpracovávány např. do formy různých 

profilů a tyčí [101], které nacházejí uplatnění zejména ve stavebnictví, ale rovněţ ve strojíren-

ství. Implementace mikrolegovaných ocelí do oblasti výroby bezešvých trubek umoţňuje poté 

rozšířit oblast pouţití na energetický či petrochemický průmysl. 
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3.  VYMEZENÍ CÍLŮ DISERTACE 

Disertační práce je zaměřena na studium mikrostrukturních změn a jejich účinků na vý-

sledné mechanické vlastnosti pásů z vybraných mikrolegovaných ocelí po válcování za 

studena a ţíhání za účelem návrhu, doporučení či optimalizace podmínek zpracování daného 

sortimentu ve válcovnách pásů za studena. Primárním cílem disertační práce tedy bylo zma-

povat vývoj mechanických vlastností studovaných ocelí v závislosti na:  

 chemickém sloţení 

 celkové výškové deformaci za studena před ţíháním 

 parametrech aplikovaných reţimů ţíhání 

Kromě uvedeného byly u studovaných ocelí: 

 sestrojeny a matematicky popsány křivky zpevnění výchozího strukturního 

stavu (po válcování za tepla) a strukturního stavu získaném po 50 % deformaci 

za studena v kombinaci s tepelným zpracováním vytipovaným reţimem ţíhání, 

 pro vybrané značky ocelí, reţimy ţíhání, resp. stupně předchozí deformace za 

studena byla statisticky zhodnocena reprodukovatelnost získaných mechanic-

kých vlastností.  

Ke splnění těchto dílčích cílů byly s vyuţitím vybavení Ústavu modelování a řízení tvá-

řecích procesů na FMMI VŠB – TUO provedeny laboratorní experimenty. Modelové 

válcování bylo realizováno na laboratorní válcovací stolici Q 110. Tepelné zpracování 

v ochranné atmosféře směsného plynu za studena vyválcovaných vzorků bylo provedeno 

s vyuţitím laboratorní odporově vyhřívané vakuové pece.  

Ve smyslu objasnění vývoje mechanických vlastností byly provedeny mikrostrukturní 

rozbory vývalků metodami: 

 optické mikroskopie k posouzení charakteru zrn (tvar, velikost apod.) 

 elektronové mikroskopie pro prohloubení strukturně fázové analýzy, resp. k 

hodnocení minoritních fází vyskytujících se ve vzorcích (velikost, morfologie 

a distribuce precipitátů) 

Návrh a optimalizace podmínek zpracování byla provedena za současného zohlednění 

spotřebitelských, resp. normativních poţadavků, které jsou kladeny na studovaný sortiment 

finálních za studena válcovaných, resp. za studena válcovaných a tepelně zpracovaných pásů. 
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4.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální program se skládá z několika částí a ve své podstatě problematiku řeší 

s vyuţitím multioborových informací. Je zaloţený na kombinaci laboratorního válcování za 

studena, tepelného zpracování v podobě ţíhání, mechanického zkoušení a mikroskopického 

hodnocení vývalků metodami standardní optické mikroskopie a s ohledem na charakter stu-

dovaného materiálu rovněţ metodou elektronové mikroskopie. 

 
 

4.1  Charakteristika studovaných ocelí 

Celý experiment byl proveden na třech typech konstrukčních mikrolegovaných ocelích 

značek S420MC, S460MC a S500MC se zaručenou minimální mezí kluzu odpovídající čísel-

né hodnotě v označení. Tyto oceli včetně dalších specifikovaných normou ČSN EN 10149-2 

[46] jsou určeny k tváření za studena a své uplatnění nacházejí mimo jiné v automobilovém 

průmyslu jako více či méně zesílené konstrukční prvky [48,86]. Chemické sloţení odpovída-

jící tavbové analýze a mechanické vlastnosti ve stavu po termomechanickém válcování tak, 

jak jsou definovány výše citovanou normou včetně ekvivalentního označení dle normy 

SEW 092, jsou uvedeny v tab. 1 a 2. S výjimkou obsahu hliníku uvádí tabulka 1 maximální 

přípustné hodnoty jednotlivých prvků. V případě hliníku je specifikována minimální hodnota. 

Kromě uvedeného nesmí součet obsahu mikrolegujících prvků překročit hodnotu 0,22 %.  

 

Tab. 1.  Poţadované obsahy jednotlivých prvků [hm. %] 
 

ČSN EN 
10149-2 

SEW 092 
Obsahy prvků (hm. %) 

C Mn Si P S Acelk. Nb V Ti 

S420MC QStE 420 TM 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,15 

S460MC QStE 460 TM 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,15 

S500MC QStE 500 TM 0,12 1,70 0,50 0,025 0,015 0,015 0,09 0,20 0,15 

 

Tab. 2.  Mechanické vlastnosti po válcování za tepla 
 

ČSN EN 
10149-2 

SEW 092 
Minimální mez kluzu 

ReH [MPa] 
Pevnost v tahu 

Rm [MPa] 
Minimální 

tažnost A5 [%] 

S420MC QStE 420 TM 420 480-620 19 

S460MC QStE 460 TM 460 520-670 17 

S500MC QStE 500 TM 500 550-700 14 

 

V literatuře [95,102,103] je moţné najít rovněţ označení ZStE včetně číselné hodnoty speci-

fikující minimální mez kluzu. Toto označení odpovídá normě SEW 093, která však 

specifikuje poţadavky pro pásy válcované za studena. Chemické sloţení konkrétních ocelí, 

které byly vyuţity k experimentálnímu programu je uvedeno v tab. 3. 
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Tab. 3.  Chemické sloţení zkoumaných ocelí [hm. %] 
 

  Prvek S420MC S460MC S500MC 

  C 0,08 0,08 0,06 

  Mn 0,85 1,36 1,38 

  Si 0,01 0,19 0,24 

  P 0,011 0,018 0,013 

  S 0,006 0,008 0,005 

  Al(celk.) 0,039 0,022 0,022 

  Nb 0,04 0,07 0,07 

  V 0,00 0,03 0,03 

  Ti 0,00 0,03 0,02 

 

 

4.2  Popis použitého zařízení 

Stěţejní část experimentu byla realizována s vyuţitím vybavení Ústavu modelování a 

řízení tvářecích procesů na VŠB – TU Ostrava. K tomuto účelu poslouţila laboratorní válco-

vací stolice Q 110 a vakuová ţíhací, odporově vyhřívaná pec – 1812 Vak. 

 

 

4.2.1  Laboratorní válcovací stolice Q 110 

K modelovému válcování za studena byla vyuţita laboratorní válcovací stolice Q110 

[104]. Tato stolice (obr. 26) je typu kvarto, bezstojanová, předepjatá prostřednictvím 4 hyd-

raulických matic. Byla projektována speciálně pro experimentální účely Ústavu modelování a 

řízení tvářecích procesů a umoţňuje mimo jiné přípravu tenkých pásků z progresivních slitin, 

vyznačujících se mimořádně vysokými deformačními odpory (aţ cca 2500 MPa). 

Na toto zařízení jsou z hlediska specifických forem pouţití kladeny náročné, často i 

protichůdné poţadavky: 

 vysoká tuhost celé soustavy, zaručující válcovatelnost vysoce zpevněných ma-

teriálů a získání úzkých pásků (šířky asi do 80 mm) s vyhovující rovinností i geometrií 

příčného profilu;  

 moţnost získání velmi tenkých pásků (tloušťky i pod 0,1 mm);  

 mimořádná adaptabilita na neustále se měnící poţadavky výzkumu (velmi se 

lišící materiálové vlastnosti vstupního polotovaru i jeho rozměry a úběrové plány). 

Projekt stolice Q110, vypracovaný ostravskou firmou KonCAD, získal 2. místo 

v soutěţi „Strojírenský projekt roku  MCAD 1999“. Postupnou modernizaci tohoto zařízení 

(např. vylepšení stavěcího systému válců s pozitivním dopadem na geometrii provalku) za-

bezpečuje zejména firma BKB Metal. 
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Obr. 26.  Laboratorní stolice Q 110 

 

Stávající parametry zařízení jsou následující: 

 jmenovitý průměr pracovních válců 62 mm  

 jmenovitý průměr opěrných válců 150 mm  

 délka těla válců 110 mm  

 stavění válců ruční s měřením lineárním snímačem (přesnost 0,001 mm), výška válco-

vací mezery max. 5 mm 

 pohon pracovních válců dvěma samostatnými střídavými motory s převodovkami 

NORD (instalovaný příkon 1,6 kW)  

 válcování v jednom směru konstantní rychlostí asi 0,1 m/s.  

Počítačový program, originálně vyvinutý pod grafickým prostředím LabVIEW, regis-

truje a průběţně zobrazuje především celkovou válcovací sílu měřenou smykovými snímači. 
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Dalšími zaznamenávanými veličinami je aktuální výška válcovací mezery a různé parametry 

spojené s předepjetím stolice. 

 

 

4.2.2  Vakuová žíhací pec 1812 Vak 

K ţíhání vzorků byla vyuţita laboratorní vakuová pec 1812 Vak (obr. 27) postave-

ná na zakázku firmou CLASIC CZ. Pec je určena k tepelnému zpracování malého 

mnoţství materiálů (především laboratorních vývalků o délce aţ do 400 mm) do teplot 

1200 °C pomocí elektrického odporového ohřevu. Řízení teploty se provádí regulátorem 

CLARE 4.0 ovládajícím elektronický spínací prvek a ochranný stykač. Ten můţe pracovat 

v reţimu manuálním (prodleva kontinuální nebo nastavitelná v rozsahu l – 4999 minut, tj. 

přes 83 hodin) nebo programovacím (kaţdý z 10 uloţených programů můţe obsahovat aţ 

15 programových bloků).  

 

 
 

Obr. 27.  Laboratorní vakuová pec 1812 Vak 

 

Topná část pece je nízkonapěťová, napájená transformátorem řízeným fázově. Vybra-

né parametry zařízení [105]: 

 uţitný vnitřní prostor 450 x 200 x 200 mm 
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 max. vakuum 500 Pa 

 max. přetlak 2000 Pa  

 4 topné elementy KANTHAL AI, instalovaný příkon 5 kVA (400 V)  

 termočlánek typ S (Pt-PtRhlO) délky 200 mm  

 rychlosti teplotních změn: ohřev pece na 1200°C asi za 80 minut, ochlazování 

z 1200 °C na 400 °C asi za 180 minut  

 pouţívané atmosféry: vzduch, Ar, N2, směsný plyn (N2 + H2). 

 

 

4.3  Popis experimentu 

4.3.1  Modelové válcování 

Zkušební materiál měl charakter vymořených odstřiţků ze za tepla válcovaných pásů s 

tloušťkou cca 4,1 mm pro ocel S420MC, cca 3,9 mm pro ocel S460MC, resp. cca 4 mm pro 

ocel S500MC. Délka pásků s šířkou cca 25 mm se pohybovala v rozmezí od 300 mm do 

500 mm (obr. 28). Za pozornost stála výrazně horší kvalita povrchu materiálu S460MC. 

 

 
 

Obr. 28.  Dokumentace výchozího stavu vybraného vzorku oceli značky S420MC 

 

Vlastní proces laboratorního válcování lze s ohledem na charakter výsledků rozdělit 

do tří etap.  

V první fázi, jejímţ smyslem bylo mapovat účinek deformace za studena v kombinaci 

s aplikovanými reţimy tepelného zpracování na výsledné vlastnosti všech tří studovaných 

značek ocelí, byly takto připravené vzorky podrobeny víceprůchodovým válcováním relativní 

výškové deformaci 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30 %, 40%, 50 % a 75 %. Válcování probíhalo 

sériemi na sebe navazujících úběrů, přičemţ po kaţdém realizovaném úběru byla digitálním 

mikrometrickým šroubem pečlivě proměřována tloušťka vzorku. Na základě této informace 

byla v další fázi válcování, tedy před následujícím úběrem, nastavována válcovací mezera. Při 
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vlastním nastavení válcovací mezery však bylo nutné postupovat uváţlivě a zejména ve fázích 

aplikace nejvyšších deformací zohledňovat „skok“ válců a deformační zpevnění materiálu tak, 

aby výsledná tloušťka pásu odpovídala plánované deformaci. V tab. 4 jsou jako příklad uve-

deny tloušťky odpovídající zamýšleným relativním výškovým deformacím pro pásek oceli 

značky S420MC. 

 

Tab. 4.  Relativní výšková deformace a odpovídající finální tloušťka pro vybraný vzorek z 

oceli značky S420MC. 
 

 [%] 0 5 10 15 20 30 40 50 75 

Tloušťka [mm] 4,10 3,90 3,69 3,49 3,28 2,87 2,46 2,05 1,03 

 

Laboratorní válcování tak v zásadě imitovalo reálný proces, během kterého se 

s postupným přibliţováním k finální tloušťce pásu adekvátně sniţují aplikované deformace 

tak, aby nedošlo k podkročení konečné tloušťky. I při takto rozváţném postupu válcování se 

však vyskytly případy, kdy byla zamýšlená finální tloušťka podkročena a proces válcování 

bylo nutné opakovat. Ke zmiňovanému opatření bylo nutné přistoupit rovněţ tehdy, vykazo-

val–li vývalek nevyhovující geometrii, tzv. nepřípustnou „šavlovitost“. Nevyhovující 

geometrie by totiţ mohla v dalších fázích experimentu ovlivnit moţnost realizace tahových 

zkoušek. Laboratorním válcováním bylo v této etapě experimentu připraveno celkem 54 vý-

valků (3x8 z oceli S420MC, 3x8 z oceli S460MC a 2x8 z oceli značky S500MC). Takto 

připravené vývalky s odpovídajícím stupněm deformace, resp. odpovídající geometrií byly 

dále tepelně zpracovávány.  

Během druhé fáze laboratorního válcování, jejímţ smyslem bylo posouzení vlivu vy-

braného reţimu tepelného zpracování na křivky zpevnění, resp. matematický popis křivek 

zpevnění studovaných značek ocelí, byla série 24 ks vzorků (vţdy 8 ks z kaţdé značky) s vý-

chozí strukturou po válcování za tepla nejprve podrobena výše popsaným způsobem celkové 

relativní výškové deformaci 50 % [106]. U takto deformovaných vývalků bylo aplikováno 

rekrystalizační ţíhání v laboratorní odporové peci dále specifikovaným reţimem 2. Po vyţí-

hání byly tyto vzorky (se strukturou po válcování za studena a ţíhání) současně se vzorky 

výchozími, tedy se strukturou po válcování za tepla, dále válcovány za studena. Aplikovány 

byly přitom u vzorků z ocelí značek S420MC a S460MC deformace 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 

30 %, 40%, 50 % a 70 %. U oceli značky S500MC byly poté aplikovány stejné deformace 

kromě poslední, zde byl aplikován úběr o 5 % vyšší, tedy 75 %. Kromě uvedeného byly u 

oceli této značky zjišťovány rovněţ mechanické vlastnosti výchozího stavu (tedy po válcová-

ní za tepla, resp. po válcování za tepla a ţíhání). Laboratorním válcováním bylo v této etapě 
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zpracování připraveno celkem 48 ks vzorků, u nichţ byly v navazujících fázích zjišťovány 

mechanické vlastnosti.  

V třetí části laboratorního válcování, jejímţ smyslem bylo statisticky zhodnotit pro 

dva vybrané ţíhací reţimy stupně deformace, resp. vybrané značky reprodukovatelnost získa-

ných mechanických vlastností, byly vzorky značek S420MC a S460MC válcovány 

popisovanou technikou s aplikovanou celkovou relativní výškovou deformací 40 % a 75 % 

[107]. Cílem tedy bylo získat experimentální materiál umoţňující provedení 10 tahových 

zkoušek pro konkrétní ocel, resp. parametry tváření a ţíhání (2x2x2 = 8 případů). Pro kaţdý 

z těchto celkem 8 případů byly pouţity nejméně 4 různé odstřiţky ze za tepla válcovaného 

pásu vybírané tak, aby se co nejvíce lišily svou střední tloušťkou. Tento rozměr totiţ vykazo-

val mírný rozptyl naměřených hodnot (např. tloušťka měřená u oceli značky S420MC se 

pohybovala v rozmezí od 4,118 mm do 4,132 mm), coţ se následně do jisté míry promítlo do 

celkového protváření různých vzorků za studena a mohlo přispět k rozptylu výsledných me-

chanických vlastností. V této části bylo laboratorním válcováním za studena připraveno 

celkem 80 ks vzorků. 

 

 

4.3.2  Laboratorní žíhání 

 Laboratorním válcováním za studena připravené vývalky byly dále řezáním děleny na 

poţadovanou délku, tak aby je bylo moţné umístit do pracovního prostoru laboratorní vakuo-

vé pece a podrobit tepelnému zpracování. Všechny aplikované reţimy tepelného zpracování 

probíhaly ve smyslu zamezení oxidace povrchu vývalků v ochranné atmosféře směsného ply-

nu sloţené z 90 % dusíku a 10 % vodíku. S ohledem na moţnou výbušnost směsného plynu i 

při malých koncentracích vodíku bylo nutné celému procesu přípravy i vlastnímu ţíhání vě-

novat značnou pozornost.  

Při sázení vzorků do pece byla po aretaci pecních dvířek nejprve prostřednictvím vý-

věvy (obr. 29) z pracovního prostoru pece vyčerpána atmosféra. Při dosaţení max. podtlaku 

0,5 kPa byla vypnuta vývěva a uzavřen ventil V4, přičemţ časovou změnou tlaku 

v pracovním prostoru pece byla posuzována těsnost soustavy. Za těsnou je systém povaţován 

v případě, ţe nedojde v časovém intervalu 5 minut k navýšení tlaku nad hodnotu 30 mbar. Po 

ověření těsnosti byl do pracovního prostoru pece prostřednictvím ventilu VR2 aţ do vyrovná-

ní tlaku napouštěn inertní plyn. Po vyrovnání tlaku na zpětných ventilech (cca 1 minuta) byl 

otevřen ventil V3, resp. hlavní uzávěr plynu a do pracovního prostoru pece byl napouštěn 

směsný plyn. Mírný přetlak směsného plynu v průběhu ţíhání byl zajišťován konstantním 
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průtokem plynu pracovním prostorem pece při otevření ventilů V3 a V1 za současné-

ho nastavení průtoku plynu na průtokoměru VFL1 na hodnotu 2 cm
3
/min.  

 

 
Obr. 29.  Schematické znázornění ovládání laboratorní vakuové pece 1812 Vak 

 

V této fázi byl spuštěn elektrický ohřev, přičemţ vlastní reţimy tepelného zpracování 

byly vedeny plně automaticky dle předem definovaných parametrů. Aplikovány byly celkem 

tři reţimy ţíhání vzájemně se lišící zejména ţíhací teplotou a dobou výdrţe (obr. 30).  

Pro všechny tři reţimy ţíhání byla společná jednak rychlost ohřevu na teplotu mezi-

prodlevy (120 °C/h) trvající shodně pro všechny aplikované reţimy stejnou dobu (2 h), ale 

rovněţ rychlost ohřevu na vlastní ţíhací teplotu (15 °C/h). U prvého reţimu byly vzorky ţíhá-

ny při teplotě 580 °C po dobu 12 hodin. Druhý reţim ţíhání byl charakteristický vyšší 

teplotou a kratší dobou výdrţe ve srovnání s prvním reţimem ţíhání (obr. 30). Třetí ţíhací 

reţim s aplikovanou teplotou ţíhání 700 °C trval nejdéle (14 h). U tohoto reţimu ve srovnání 

s ostatními bylo navíc zařazeno řízené ochlazováním rychlostí 10 °C/h z vlastní ţíhací teploty 

na teplotu 640 °C. 

Velmi podobně, s maximální opatrností, bylo postupováno při vytaţení vzorků. Po au-

tomatickém ukončení ţíhacího cyklu byl ventilem V1 zastaven přívod směsného plynu. 

Ventilem V2, resp. průtokoměrem VFL2 byl do pracovního prostoru po definovanou dobu, 

odpovídající nastavené hodnotě průtoku plynu na průtokoměru VFL2, resp. objemu pracovní-

ho prostoru pece, napouštěn inertní plyn tak, aby vyplnil celý objemem pracovního prostoru a 

vytěsnil před otevřením pecních dvířek směsný plyn pouţitý při ţíhání. Po uzavření všech 

ventilů a kontrole manometru byla otevřena dvířka pracovního prostoru pece a vytaţeny 
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vzorky. Ty byly dále umístěny na nehořlavou podloţku a samovolně ochlazovány na vzduchu 

na pokojovou teplotu. 
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Obr. 30.  Parametry aplikovaných ţíhacích reţimů 

 

 

4.3.3  Strukturní analýzy 

Charakter mikrostruktury vybraných vzorků byl posuzován s vyuţitím dvou mikro-

skopických technik.  

Tvar a velikost feritických zrn, jakoţ i perlitických útvarů byl hodnocen s vyuţitím 

standardní optické mikroskopie. Výbrusy pro tuto mikroskopickou techniku byly provedeny 

na podélně orientovaných vzorcích, které byly odebrány z okrajových částí vývalků. Posuzo-

vaná plocha odpovídající osové části vývalku byla povrchově upravována broušením 

(závěrečná fáze broušení za mokra realizována na brusném papíře zrnitosti č. 1200) a mecha-

nickým leštěním (kulečníkové sukno s vodní suspenzí Al2O3). Takto připravená zrcadlově 

lesklá plocha byla chemicky leptána 4 % roztokem HNO3 (NITAL). Metalografické snímky 

byly pořízeny na Katedře materiálového inţenýrství VŠB–TUO. 

Rozdíly ve velikosti, mnoţství a distribuci precipitátů vyskytujících se ve vybraných 

vzorcích byly hodnoceny s vyuţitím elektronové mikroskopie ve společnosti VÍTKOVICE – 

Výzkum a vývoj, spol. s r.o. Pro zhotovení extrakčních uhlíkových replik byly připraveny 

výbrusy rovnoběţné s povrchem v cca 1/4 tloušťky pásu. Uhlíkové repliky byly studovány na 

prozařovacím elektronovém mikroskopu JEM 200CX vybaveném energiově disperzním ana-
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lyzátorem Kevex. Identifikace hrubých a středně velkých částic precipitátu byla provedena za 

pouţití rentgenové spektrální mikroanalýzy. Ve vybraných případech byla mikrostruktura 

hodnocena s vyuţitím řádkovací elektronové mikroskopie [108,109]. 

K obecným zásadám pro selekci vzorků k mikrostrukturnímu hodnocení lze dále zmí-

nit, ţe vzorky byly připravovány a hodnoceny prioritně pro ty stupně deformace, ve kterých 

docházelo ke změnám v dosahovaných hodnotách mechanických vlastností. 

 

 

4.3.4  Mechanické zkoušky 

U všech vzorků (vyţíhaných, resp. deformačně zpevněných určených pro konstrukci 

křivek zpevnění) byly zkouškou tahem za pokojové teploty a ve vybraných případech zkouš-

kou tvrdosti dle Brinella (kulička o průměru 2,5 mm byla vtlačována silou 185 kp, tzn. 

1,839 kN) zjišťovány mechanické vlastnosti. Tato fáze experimentu byla zajišťována externí 

organizací. Příprava vzorků včetně realizace vlastní tahové zkoušky (dle ČSN EN ISO 6892-

1) byla provedena ve společnosti VÍTKOVICE TESTING CENTER, spol. s r.o. 

. 
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5.  DISKUSE VÝSLEDKŮ 

5.1  Výchozí strukturní stav studovaných značek ocelí 

5.1.1  Ocel S420MC 

Struktura oceli značky S420MC je tvořena téměř výhradně feritem s minoritním vý-

skytem perlitu, přičemţ feritická zrna jsou zvláště ve středových oblastech dosti 

nerovnoměrná z pohledu velikosti i tvaru (nejsou rovnoosá) [110]. U povrchu (obr. 31) je 

zrno mírně hrubší (v průměru 4,6 m) oproti středovým oblastem, kde byla naměřena prů-

měrná velikost feritických zrn 3,3 m.  

Podél hranic feritických zrn (obr. 32) jsou v nesouvislém síťoví vyloučeny částice ce-

mentitu.  

 

  
  

a)  Střed tloušťky b)  Povrch 

Obr. 31.  Mikrostruktura oceli značky S420MC po válcování za tepla 

 

 
 

Obr. 32.  Mikrostruktura oceli značky S420MC po válcování za tepla (SEM) 

 

Na hranicích i uvnitř feritických zrn se v malém mnoţství vyskytují částice karbonitri-

du, příp. karbidu niobu. Velký podíl těchto středně velkých částic byl přítomen 
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v mikrostruktuře pravděpodobně před válcováním. Velmi malé částice zmiňované fáze, které 

by vznikly v průběhu válcování za tepla procesem deformačně indukované precipitace nebo 

vlivem následujícího vychlazování svitku, ve vzorku potvrzeny byly, nicméně podíl těchto 

částic byl velmi malý [108]. 

 

 

5.1.2  Ocel S460MC 

Rovněţ mikrostruktura oceli značky S460MC je po válcování za tepla tvořena feritem 

a perlitem (obr. 33) [111,112], přičemţ objemový podíl perlitické fáze je ve srovnání s ocelí 

S420MC podstatně vyšší. Střed tloušťky za tepla válcovaného pásu (obr. 33a) je v tomto pří-

padě charakteristický mírně větším feritickým zrnem (v průměru 3,7 m) ve srovnání 

s povrchovou oblastí, kde dosahují zrna průměrné velikosti 3, 3 m (obr. 33b).  

 

  
  

a)  Střed tloušťky b)  Povrch 

Obr. 33.  Mikrostruktura oceli značky S460MC po válcování za tepla 

 

I zde jsou hranice převáţně rovnoosých v některých případech mírně protaţených feri-

tických zrn ve směru válcování dekorovány částicemi cementitu (obr. 34a). 

Uvnitř feritických zrn, případně i na jejich hranicích jsou přítomny komplexní částice 

karbonitridu, příp. karbidu niobu a titanu (obr. 34b). Na základě RTG spektrální mikroanalýzy 

bylo zjištěno, ţe poměr titanu a niobu v jednotlivých částicích je velmi proměnlivý [108]. Lze 

předpokládat, ţe stabilita těchto částic je vyšší neţ v případě karbidu či karbonitridu niobu. 

Jemné, blíţe nespecifikované částice typu MX s relativně rovnoměrným rozloţením jsou pří-

tomny uvnitř feritických zrn (obr. 34b). Tyto menší částice vyprecipitovaly pravděpodobně 

během deformace za tepla, resp. během vychlazování svitku. S ohledem na součiny rozpust-

nosti jednotlivých karbidů a nitridů mikrolegujících prvků v austenitu a feritu lze 

předpokládat, ţe jemné částice jsou tvořeny karbidy vanadu, ve kterých můţe být rozpuštěno 
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menší mnoţství niobu [111,113]. Velikost těchto částic dosahovala max. několik desítek na-

nometrů. Vzhledem k rozpustnosti částic karbidu vanadu ve feritu a austenitu lze očekávat 

precipitaci částic této fáze pouze při teplotách pod cca 900 °C tzn., ţe při běţných teplotách 

válcování za tepla je vanad v tuhém roztoku [108]. 

 

  
  

a)  SEM b)  TEM 

Obr. 34.  Mikrostruktura oceli značky S460MC po válcování za tepla 

posuzována s vyuţitím elektronové mikroskopie 

 

 

5.1.3  Ocel S500MC 

Metalografické snímky mikrostruktury vzorku oceli značky S500MC jsou na obr. 35. I 

zde je pochopitelně mikrostruktura tvořena feritem a perlitem. Objemový podíl lamelární per-

litické sloţky je podobně jako u oceli S460MC vyšší neţ v případě oceli S420MC. Feritická 

zrna se střední velikostí 5,5 m jsou víceméně rovnoosá, v některých případech s náznaky 

orientace ve směru válcování [114,115].  

 

  
  

a)  Střed tloušťky b)  Střed tloušťky 

Obr. 35.  Mikrostruktura oceli S500MC po válcování za tepla 
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Elektronová mikroskopie prokázala rovněţ ve vzorcích oceli této značky výskyt lokál-

ně vyloučených částic cementitu M3C podél hranic feritických zrn. Karbidy, resp. 

karbonitridy s variabilním zastoupením niobu a titanu byly pozorovány nejen uvnitř feritic-

kých zrn, ale rovněţ na jejich hranicích. Velikost těchto částic, které byly v matrici 

pravděpodobně přítomny v průběhu válcování za tepla, dosahovala cca 100 nm (obr. 36) 

[114]. Některé částice karbidu/nitridu titanu dosahovaly výrazně větší velikosti. Přítomnost 

velmi jemných částic MX, které by mohly precipitovat v závěru válcování za tepla, resp. 

v průběhu následného vychlazování svitku, prakticky pozorována nebyla [109]. 

 

  
 

Obr. 36.  Precipitáty v oceli značky S500MC po válcování za tepla při různém zvětšení (TEM) 

 

 

5.1.4  Srovnání mikrostruktury studovaných ocelí po válcování za tepla 

Celkově lze konstatovat, ţe mikrostruktura všech tří studovaných značek ocelí je po 

válcování za tepla tvořena převáţně rovnoosými feritickými zrny (nevýznamně se vzájemně 

lišícími jejich velikostí), v některých případech mírně protaţenými ve směru válcování a per-

litickou fází. Objemový podíl perlitické fáze je nejvyšší v případě oceli značky S460MC a 

naopak nejniţší u oceli značky S420MC (vyplývá ze srovnání obr. 31 a 33). U oceli S500MC 

se jeví podíl perlitické fáze niţší ve srovnání s ocelí S460MC, pro kterou je charakteristický 

mírně vyšší obsah uhlíku (tab. 3, kapitola 4.1). Velikost perlitických útvarů se zdá být menší a 

naopak četnost jejich výskytu větší u oceli značky S500MC neţ u značky S460MC. Je však 

důleţité připomenout, ţe mikrostrukturní snímky nejsou v těchto případech pořízeny při stej-

ném zvětšení (obr. 33 a 35).  

U všech ocelí jsou na hranicích feritických zrn vyloučeny částice cementitu, které 

v zásadě představovaly nejhrubší frakci precipitátů. V ocelích byl rovněţ potvrzen výskyt 

větších částic karbidů, resp. karbonitridů niobu (v některých případech s proměnlivým za-

stoupením niobu a titanu), které byly v oceli přítomny pravděpodobně ještě před válcováním 
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za tepla. Výskyt relativně malých částic, vznikajících procesem deformačně indukované pre-

cipitace, resp. vylučováním z tuhého roztoku během vychlazování svitku po válcování za 

tepla, byl potvrzen zejména u oceli značky S460MC (obr. 34b) a v menší míře u značky 

S420MC. U oceli značky S500MC významnější výskyt částic této velikosti pozorován nebyl. 

 

 

5.2  Změny mechanických vlastností vlivem deformace za studena 

V této fázi experimentu byl vyhodnocován vliv deformace za studena (pro výchozí 

stav se strukturou po válcování za tepla a rovněţ po válcování za studena a ţíhání) na charak-

ter zpevňování, resp. výsledné mechanické vlastnosti studovaných ocelí. Tahovou zkouškou 

získané hodnoty mechanických vlastností, tedy pevnost Rm [MPa], smluvní mez kluzu 

Rp0.2 [MPa], jejich poměr vyjádřený stejně jako taţnost A80 v procentech a ve vybraných pří-

padech tvrdost HB, byly sumarizovány pomocí grafů v závislosti na relativní výškové 

deformaci za studena –  [%]. 

 

 

5.2.1  Ocel S420MC 

U oceli značky S420MC je ve stavu po válcování za tepla po aplikaci relativní výško-

vé deformace  = 5 % dosaţeno pevnosti 601 MPa a meze kluzu 584 MPa. Taţnost v tomto 

případě odpovídá hodnotě 9 % (obr. 37). Se vzrůstající deformací za studena dochází 

v souvislosti s teoretickou představou zpevňování kovu vlivem plastické deformace za stude-

na [73] k nárůstu pevnostních vlastností a poklesu vlastností plastických. Po aplikaci 

nejvyššího stupně deformace (70 %) je dosaţeno pevnosti 900 MPa, meze kluzu 881 MPa a 

taţnosti 2,9 %.  

 Pro všechny aplikované deformace se hodnoty smluvní meze kluzu blíţí pevnosti 

(vyjádřeno poměrem Rp0,2/Rm, který se blíţí hodnotě 100 % – obr. 37). 

Průběh mechanických vlastností pro stejnou značku, ale odlišný výchozí stav je moţné 

vidět na obr. 38. Aplikace 50 % deformace za studena v kombinaci s reţimem rekrystalizač-

ního ţíhání, vedla ve srovnání se strukturním stavem po válcování za tepla k poklesu 

pevnostních vlastností v intervalu všech uţitých deformací (5 % – 70 %). Po úběru  = 5 % je 

dosaţeno hodnot 466 MPa pro pevnost, resp. 381 MPa pro smluvní mez kluzu. Taţnost je 

vůči stavu po válcování za tepla cca 2 x vyšší (dosaţeno hodnoty 22,6 %). Po deformaci 

 = 70 % poté odpovídají sledované veličiny hodnotám 743 MPa pro pevnost, 738 MPa pro 

smluvní mez kluzu a 1,3 % pro taţnost.  
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Obr. 37.  Mechanické vlastnosti oceli značky S420MC ovlivněné deformací za studena,  

výchozí strukturní stav – po válcování za tepla 
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Obr. 38.  Mechanické vlastnosti oceli značky S420MC ovlivněné deformací za studena, 

výchozí strukturní stav – po válcování za studena (  = 50 %) a ţíhání (reţim 2)  
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5.2.2  Ocel S460MC 

Velmi podobné průběhy křivek (zejména pro výchozí stav se strukturou po válcování 

za tepla) zobrazující závislost mechanických vlastností na stupni deformace za studena se 

týkají oceli značky S460MC. Je však dosahováno poněkud jiných absolutních hodnot mecha-

nických vlastností (především pevnostních), coţ souvisí pravděpodobně s odlišným 

chemickým sloţením oceli. Mechanické vlastnosti oceli značky S460MC ovlivněné stupněm 

deformace s výchozí strukturou po válcování za tepla lze vidět na obr. 39. Po úběru  = 5 % 

jsou pevnostní mechanické vlastnosti nad hodnotou 600 MPa (Rm = 641 MPa, 

Rp0,2 = 626 MPa). Taţnost v tomto případě odpovídá hodnotě 6,9 %. Maximálních pevnost-

ních hodnot je pochopitelně dosaţeno po deformaci  = 70 %. U pevnosti je dosaţeno 

hodnoty 954 MPa (coţ je cca o 310 MPa více ve srovnání s pevností po deformaci  = 5 %) a 

u meze kluzu 914 MPa (nárůst vůči Rp0,2 po deformaci 5 % o cca 290 MPa). Taţnost po úběru 

70 % odpovídá hodnotě 2,4 %.  
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Obr. 39.  Mechanické vlastnosti oceli značky S460MC ovlivněné deformací za studena,  

výchozí strukturní stav – po válcování za tepla 

 

U výchozího strukturního stavu po válcování za studena a ţíhání (obr. 40) dochází ve 

srovnání se stavem po válcování za tepla (podobně jako u oceli značky S420MC) 

k odpovídajícímu poklesu pevnostních vlastností v celém intervalu aplikovaných deformací. 

Po úběru  = 5 % je dosaţeno hodnot Rm = 497 MPa resp. Rp0,2 = 402 MPa. Nárůst relativní 
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výškové deformace za studena na hodnotu 70 % má za následek navýšení pevnosti i meze 

kluzu na hodnoty Rm = 822 MPa a Rp0,2 = 756 MPa. U taţnosti dochází k poklesu přibliţně o 

22,5 % (z hodnoty cca 24 %, která je typická pro úběr  = 5% na hodnotu 1,5 %, jíţ bylo do-

saţeno po deformaci 70 %). Mimo uvedené stojí za pozornost průběh poměru smluvní meze 

kluzu a pevnosti. Zatímco u nejniţších, resp. nejvyšších aplikovaných deformací se zjištěné 

hodnoty meze kluzu a pevnosti liší v průměru o cca 80 MPa, tak po deformaci  = 20 % se 

mez kluzu výrazně blíţí pevnosti (obr. 40). 
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Obr. 40.  Mechanické vlastnosti oceli značky S460MC ovlivněné deformací za studena, 

výchozí strukturní stav – po válcování za studena (  = 50 %) a ţíhání (reţim 2) 

 

 

5.2.3  Ocel S500MC 

U oceli značky S500MC bylo podobně jako u značky S460MC dosaţeno pevnostních 

vlastností (pro stav s výchozí strukturou po válcování za tepla – obr. 41) nad 600 MPa jiţ při 

aplikaci relativní výškové deformace za studena  = 5 %. Pevnost pro tento stupeň deformace 

odpovídá hodnotě 661 MPa a mez kluzu 604 MPa. Ve srovnání se značkou S460MC či 

S420MC je pro tento stupeň deformace dosahováno rovněţ relativně vysoké taţnosti (14 %). 

Po maximální aplikované deformaci (pro ocel značky S500MC,  = 75 %) je dosahováno 

s ohledem na vyšší stupeň deformace, pochopitelně vyšších hodnot pevnostních vlastností ve 

srovnání se zbývajícími hodnocenými ocelemi. Pevnost odpovídá pro maximální stupeň apli-

kované deformace hodnotě 1015 MPa a smluvní mez kluzu hodnotě 951 MPa. Taţnost 
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s dosaţenou hodnotou 2,4 % je totoţná s ocelí značky S460MC a srovnatelná s ocelí 

S420MC.  

U výchozího stavu po válcování za studena a ţíhání (obr. 42) je dosaţeno po deforma-

ci  = 5 % pevnosti 520 MPa a meze kluzu 470 MPa, tedy nejvyšších hodnot ve srovnání 

s ocelemi značek S420MC a S460MC. Velmi dobře s pevnostními vlastnostmi koresponduje 

taţnost, která je ze všech tří hodnocených ocelí pro uvedený stav a stupeň deformace nejniţší 

(16,3 %). Po aplikaci nejvyššího stupně deformace jsou pevnostní vlastnosti s ohledem na 

vyšší celkovou deformaci, podobně jako pro výchozí stav se strukturou po válcování za tepla, 

nejvyšší u značky S500MC (Rm = 858 MPa, Rp0,2 = 818 MPa). Taţnost pro uvedený případ 

dosahuje hodnoty 1,6 %.  
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Obr. 41.  Mechanické vlastnosti oceli značky S500MC ovlivněné deformací za studena,  

výchozí strukturní stav – po válcování za tepla 
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Obr. 42.  Mechanické vlastnosti oceli značky S500MC ovlivněné deformací za studena, 

výchozí strukturní stav – po válcování za studena (  = 50 %) a ţíhání (reţim 2) 

 

U oceli značky S500MC byly mechanické vlastnosti zjišťovány nejen pro vzorky za 

studena válcované (s různým stupněm deformace), ale rovněţ ve stavu po válcování za tepla, 

resp. ve stavu se strukturou po válcování za studena s celkovou deformací  = 50 % a ţíháním 

reţimem 2 - bez následující deformace za studena. Naměřené mechanické vlastnosti pro popi-

sované případy jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Tab. 5.  Mechanické vlastnosti „výchozího“ stavu značky S500MC 
 

Charakter strukturního stavu Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] Rp0.2/Rm [%] A80 [%] 

Po válcování za tepla 515 597 86 24,4 

Po válcování za studena a žíhání 401 482 83 24,0 

 

 

5.2.4  Srovnání mechanických vlastností studovaných ocelí 

Celkově lze konstatovat, ţe u všech tří typů ocelí dochází vlivem deformačního zpev-

ňování kovu k nárůstu pevnostních vlastností [106]. V intervalu aplikovaných deformací, tedy 

5 % aţ 70 % (resp. 75 % pro ocel značky S500MC) dochází v zásadě ve všech případech, a to 

nezávisle na výchozím strukturním stavu, k nárůstu meze kluzu a pevnosti přibliţně o 300 aţ 

350 MPa (obr. 37 – 42). Pro výchozí stav se strukturou po válcování za studena a ţíhání je 

však vývojový trend meze kluzu a pevnosti posunut na niţší napěťovou hladinu (obr. 38, 

40 a 42).  
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Nejvyšších pevnostních vlastností bylo dosaţeno u oceli značky S500MC po aplikaci 

maximálních úběrů, a to jak pro stav s výchozí strukturou po válcování za tepla, tak se struk-

turou po válcování za studena a ţíhání. U vzorků se strukturou po válcování za tepla můţe 

uvedené souviset jednak s vyšší aplikovanou deformací (75 % pro značku S500MC ve srov-

nání se 70 % pro zbývající značky), s odlišným chemickým sloţením (především ve srovnání 

s ocelí značky S420MC), ale rovněţ s vyšší hladinou pevnostních vlastností výchozího stavu. 

Poslední zmiňované sice experimentálně potvrzeno nebylo (mechanické vlastnosti výchozího 

stavu zjišťovány pouze u značky S500MC, nikoli S420MC či S460MC), ale s ohledem na 

pevnostní zařazení jednotlivých ocelí (viz tab. 2, kapitola 4.1) lze tuto skutečnost předpoklá-

dat. U vzorků se strukturou po válcování za studena a ţíhání bude popisovaný jev souviset 

s chemickým sloţením a aplikovanou deformací. Teorii popisovaného vlivu chemického slo-

ţení na dosahované pevnostní vlastnosti podporuje rovněţ skutečnost, ţe u oceli S420MC, 

která je charakteristická niţšími obsahy prvků typu Mn, Si (dle [65,116] ovlivňujícího zpev-

nění), je dosaţeno nejniţších pevnostních vlastností. 

Naměřené hodnoty meze kluzu se nezřídka blíţí pevnostním hodnotám, a to nejen pro 

maximální aplikované stupně deformace. Intenzivnější nárůst meze kluzu ve srovnání 

s pevností se vzrůstající plastickou deformací za studena, jakoţto průvodní jev charakteristic-

ký pro deformační zpevňování tak, jak je uvedeno v [65] či jak ukazují výsledky experimentů 

provedených na různých ocelích [117-120], však byl pozorován pouze u stavu s výchozí 

strukturou po válcování za studena a ţíhání.  

Ve srovnání se středně, výšeuhlíkovými či austenitickými korozivzdornými ocelemi je 

přírůstek pevnosti, resp. meze kluzu pro studované mikrolegované oceli vlivem deformace za 

studena niţší [117,119,121]. 

Pro niobem mikrolegovanou ocel (jejíţ chemické sloţení bohuţel literatura [122] do-

statečně nespecifikuje), ze které byla vyráběna jakost ZStE 340 (dle normy SEW 093) 

dochází vlivem relativní deformace za studena  = 80 % k navýšení pevnosti o cca 412 MPa a 

meze kluzu o cca 475 MPa a naopak k poklesu taţnosti o cca 26 % (vztaţeno ke stavu bez 

deformace). Srovnatelného přírůstku pevnosti, méně jiţ meze kluzu či poklesu taţnosti vli-

vem deformace za studena ( Rm = 418 MPa, Rp0,2 = 436 MPa, A80 = 22 %), bylo dosaţeno 

u oceli značky S500MC. Nutno připomenout, ţe v případě oceli S500MC byl maximální apli-

kovaný stupeň deformace o 5 % niţší. 

Tvrdost měřená u ocelí značek S420MC a S460MC v grafech na obr. 37 – 40, resp. je-

jí vývoj odpovídá teoretické představě zpevňujícího kovu. Na rostoucí deformaci však 

nereaguje tak citlivě jako mez kluzu či pevnost. Deformačním zpevněním dochází k navýšení 
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tvrdosti pro vzorky s výchozím stavem po válcování za tepla v průměru o cca 54 HB. U vzor-

ků s výchozím stavem po válcování za studena a ţíhání je průměrný nárůst tvrdosti 

nevýznamně vyšší (61 HB).  

Plastické vlastnosti vyjádřené v grafech taţností A80 s deformací pochopitelně klesají. 

Zde je pozoruhodný výrazně strmější pokles taţnosti u materiálů se strukturou po válcování 

za studena a ţíhání – významnější pro značky S420MC a S460MC, kde je dosahováno po 

deformaci  = 5 % taţnosti přes 20 % (obr. 38 a 40). Tento jev je pochopitelný s ohledem na 

skutečnost, ţe po aplikaci relativní výškové deformace za studena  = 50 % v kombinaci s 2. 

reţimem rekrystalizačního, resp. sferoidizačního ţíhání (viz kap. 4.3.2) dochází poměrně 

snadno k rekrystalizaci. Výchozí rekrystalizovaná struktura je tak charakteristická vysokými 

plastickými vlastnostmi. Relativní výšková deformace za studena  = 5 % patrně nepřináší 

významné deformační zpevnění a hodnoty dosahované taţnosti jsou proto poměrně vysoké 

(obr. 38 a 40). S rozvíjející se plastickou deformací za studena však dochází k intenzivnímu 

zpevňování, přičemţ hodnoty dosahovaných taţností po aplikaci nejvyšších stupňů deformace 

jsou nejen velmi nízké, ale prakticky nezávislé na výchozím strukturním stavu. Po deformaci 

 = 70 % (resp. 75 %) je průměrná hodnota taţnosti všech tří studovaných ocelí ve stavu se 

strukturou po deformaci za studena a ţíhání A80 = 1,5 % a ve stavu se strukturou po válcování 

za tepla A80 = 2,6 %.  

 

 

5.2.5  Matematický popis křivek zpevnění 

Pro přesnější vyhodnocení, resp. popis křivek zpevnění byly v dalších fázích práce vy-

čísleny z poměrných deformací deformace skutečné – logaritmické. Do grafu (obr. 43 – 45) 

vynesené hodnoty smluvní meze kluzu Rp0.2 [MPa] odpovídající různým stupňům skutečné 

deformace eh byly matematicky s vyuţitím statistického programu UNISTAT 5.5 a s ohledem 

na fyzikální charakter zjišťovaného děje proloţeny mocninnou závislostí tak, aby získaná 

rovnice popisující zpevnění odpovídala Hollomonově rozboru křivky napětí – deformace 

[123]. 

Rovnice popisující zpevnění studovaných značek mikrolegovaných konstrukčních 

ocelí pro oba odlišné charaktery výchozího stavu spolu s  grafickou závislostí smluvní meze 

kluzu jako funkce skutečné výškové deformace je moţné vidět na obr. 43 – 45 [106,110]. 

Všechny křivky aproximují experimentálně získaná data velmi zdařile, o čemţ svědčí hodnota 

koeficientu determinace, který se ve všech případech blíţí 1.  
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Obr. 43.  Křivky zpevnění oceli značky S420MC 
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Obr. 44.  Křivky zpevnění oceli značky S460MC 
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Obr. 45.  Křivky zpevnění oceli značky S500MC 

 

Srovnáním křivek v jednotlivých grafech lze konstatovat, ţe  intenzita zpevňování se 

pro výchozí stavy (se strukturou po válcování za tepla, resp. po válcování za studena a ţíhání) 

a skutečné deformace eh > 0,2 významně neliší [110]. Aplikovaný reţim ţíhání po předchozí 

50 % deformaci za studena měl za následek odpovídající sníţení pevnostních vlastností [106].  

Jelikoţ v průběhu válcování za studena nelze očekávat průběh odpevňovacího pro-

cesu a s přihlédnutím ke skutečnosti, ţe plastická deformace se začíná rozvíjet po překročení 

meze kluzu, lze získané rovnice s určitým zjednodušením vyuţít k predikci válcovací síly 

daných ocelí při válcování za studena. 

 

 

5.3  Mikrostruktura a vlastnosti oceli značky S420MC po žíhání 

Podobně jako ve stavu po válcování za tepla je mikrostruktura oceli značky S420MC, 

jakoţ i značek S460MC, resp. S500MC (posuzována s vyuţitím optické mikroskopie), tvoře-

ná feritem s minoritním obsahem perlitu (obr. 31), tak i po ţíhání, resp. po deformaci za 

studena a ţíhání je struktura tvořená feritem, jehoţ charakter a oblast výskytu podobně jako 

perlitická fáze závisí na velikosti deformace a parametrech aplikovaných ţíhacích reţimů. 
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5.3.1  Režim žíhání 1 

Mikrostrukturní snímky podélných řezů vzorků osových oblastí oceli značky S420MC 

po ţíhání je moţné vidět na obr. 46 – 50. Struktura po válcování za tepla a ţíhání (obr. 46) se 

v podstatě neliší od mikrostruktury po válcování za tepla (obr. 31). Velmi podobný charakter 

zrn je typický rovněţ pro vzorek, u kterého byla aplikována relativní výšková deformace 

= 5 % (obr. 47). 

 

  
  

Obr. 46.  Mikrostruktura po válcování 

za tepla a ţíhání 

Obr. 47.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 5 % a ţíhání 

 

Určité náznaky protaţení zrn ve směru deformace se začínají objevovat u vzorku, který byl 

podroben deformaci  = 15 % (obr. 48). Významnější orientace zrn ve směru hlavní deforma-

ce je poté patrná z obr. 49, na kterém je vzorek po aplikaci úběru  = 40 %.  

 

  
  

Obr. 48.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 15 % a ţíhání 

Obr. 49.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 40 % a ţíhání 
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Obr. 50.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

Je zřejmé, ţe ani 40 % relativní výšková deformace nebyla dostačující k tomu, aby se v mate-

riálu akumulovalo dostatečné mnoţství energie [56] zabezpečující průběh rekrystalizace při 

teplotě 580 °C. Po relativní výškové deformaci 75 % jsou jiţ zrna rekrystalizována (obr. 50). 

Rozbor mikrostruktury s vyuţitím elektronové mikroskopie prokázal výskyt rovno-

měrně rozloţených globulárních cementických částic (důsledek sferoidizovaných perlitických 

útvarů, rozdrobených při deformaci za studena) na hranicích, popř. uvnitř feritických zrn 

(viz drobné tečky rozpoznatelné rovněţ z obr. 50).  

Precipitáty se ve vzorcích vyskytují v relativně malém mnoţství na hranicích i uvnitř 

feritických zrn ve formě karbonitridů či karbidů niobu. Hrubší částice byly v oceli přítomny 

pravděpodobně před válcováním za tepla. Jemnější částice vyprecipitovaly buď během válco-

vání za tepla či po válcování za tepla během vychlazování svitku, resp. během ţíhání po 

deformaci za studena [124]. 

Účinek plastické deformace za studena na charakter precipitátů po ţíhání dokumentují 

snímky transmisního elektronového mikroskopu na obr. 51 a 52. Vysoká hustota relativně 

jemných precipitátů, lokálně tvořících útvary připomínající jejich místní nakupení po úběru 

40 % (obr. 51), odpovídá teoretické představě kumulace pevnostních vlastností [17]. Jeví se, 

ţe rostoucí deformace za studena poté představovala hnací sílu pro růst precipitátů během 

následujícího ţíhání, coţ se zároveň projevilo poklesem jejich plošné hustoty (obr. 52) [125]. 

Podobný jev je popisován rovněţ v práci [126], kde jsou s odvoláním na rozpustnost precipi-

tátů za nejnáchylnější k hrubnutí označovány karbidy vanadu. Náchylnost částic sekundárních 

fází k hrubnutí se vzrůstajícím stupněm deformace, resp. s rostoucí hustotou dislokací je 

v práci [127], která se však zabývá deformačně indukovanou precipitací při tváření za tepla, 

dáván do souvislosti s difůzi probíhající snáze právě přes oblasti dislokací. 
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Obr. 51.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 40 % a ţíhání (TEM) 

Obr. 52.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání (TEM) 

 

Průběh mechanických vlastností ovlivněný stupněm deformace, resp. aplikovanou tep-

lotou ţíhání je znázorněn na obr. 53. S rostoucí deformací za studena dochází k postupnému 

protahování zrn tvořících základní matrici ve směru hlavní deformace, resp. navyšování pev-

nostních vlastností materiálu.  
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Obr. 53.  Mechanické vlastnosti ovlivněné stupněm deformace za studena  

a parametry ţíhání 

 

Zatímco na obr. 47 jsou feritická zrna po úběru 5 % prakticky rovnoosá, na obr. 48 jiţ lze 

rozpoznat účinky deformace na charakter zrn. Nejvýraznější projevy deformace dokumentuje 

mikrostruktura na obr. 49, které odpovídají v grafu na obr. 53 nejvyšší pevnostní, resp. rela-
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tivně nízké plastické vlastnosti. Tomuto stupni deformace přísluší rovněţ poměrně vysoká 

hustota precipitátů (obr. 51). Pro ţádný z popisovaných případů však nedochází 

k rekrystalizaci mikrostruktury. Hodnotu deformace 40 % je zde moţné označit za určitou 

mezní (práh rekrystalizace [19]), neboť při jakékoli vyšší deformaci dochází (s ohledem na 

charakter vývoje pevnosti, resp. meze kluzu v grafu na obr. 53) za daných podmínek ţíhání k 

rekrystalizačnímu odpevnění materiálu. Plně rekrystalizovat mikrostrukturu se podařilo 

s ohledem na relativně nízkou ţíhací teplotu pravděpodobně aţ po aplikaci nejvyšších stupňů 

deformace za studena, coţ se v kombinaci se sníţením hustoty precipitátů projevilo poklesem 

v hodnotách pevnostních vlastností a naopak navýšením hodnot vlastností plastických. 

 

 

5.3.2  Režim žíhání 2 

Mikrostrukturní snímky pro reţim ţíhání s aplikovanou teplotou 650°C jsou uvedeny 

na obr. 54 – 58. Hodnocení tohoto reţimu je ve srovnání s předchozím poněkud sloţitější, 

neboť charakteristiky deformačně orientované struktury nejsou v tomto případě tak výrazné 

jako u reţimu s aplikovanou teplotou ţíhání 580°C. Příčinou je vyšší ţíhací teplota, díky které 

dochází k rekrystalizaci jiţ po aplikaci relativně nevelkých úběrů. Malé deformace, po nichţ 

rekrystalizace neprobíhá, se poté neprojevují významným protaţením původních feritických 

zrn (obr. 55, 56). Výsledkem je skutečnost, ţe se hodnocené struktury mohou jevit velmi po-

dobné. S ohledem na výše uvedené poznatky a s přihlédnutím k vývoji pevnostních vlastností 

v grafu na obr. 61 (jeţ můţe úvahy o průběhu rekrystalizace podpořit) lze konstatovat, ţe 

k rekrystalizačnímu odpevnění dochází za daných podmínek po aplikaci relativní výškové 

deformace cca nad 20 %.  

 

  
  

Obr. 54.  Mikrostruktura po válcování 

za tepla a ţíhání 

Obr. 55.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 5 % a ţíhání 
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Obr. 56.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 20 % a ţíhání 

Obr. 57.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 40 % a ţíhání 

 

 
 

Obr. 58.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

Z pohledu velikosti jsou rekrystalizovaná zrna po deformaci  = 40 % (obr. 57) nerov-

noměrná. O určitém zrovnoměrnění lze hovořit po úběru  = 75 %. Ani v tomto případě však 

není struktura z pohledu velikosti zrn zcela homogenní. 

V zásadě stejné hodnocení sub-mikrostruktury jako u prvního reţimu lze vyslovit i 

v případě aplikované ţíhací teploty 650 °C. Globulární sferoidizované částice cementitu byly 

přítomny na hranicích, popř. uvnitř feritických zrn. Precipitáty stejného typu jako u reţimu 

s teplotou ţíhání 580 °C se v relativně malém mnoţství vyskytují na hranicích i uvnitř zrn 

(obr. 59, 60). Obdobné hodnocení se poté týká rovněţ historie jejich vzniku. Ty hrubší vznik-

ly pravděpodobně ve fázi před válcováním za tepla. Jemnější mohly vzniknout v průběhu 

válcování za tepla, resp. po válcování v průběhu vychlazování svitku po válcování za tepla 

[124,128]. Po deformaci za studena, během následujícího ţíhání tyto částice hrubly. Účinek 

deformace za studena na charakter precipitátů pro vybrané stupně deformace je zřejmý ze 
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srovnání mikrostrukturních snímků na obr. 59 a 60. Jeví se, ţe v případě teploty ţíhání 650°C 

dochází po úběru 75 % k intenzivnějšímu hrubnutí precipitátů ve srovnání s reţimem 

s aplikovanou teplotou 580 °C (vyplývá ze srovnání obr. 52 a 60). Hrubnutí částic precipitátů 

(v tomto případě TiC) účinkem teploty za současného sníţení mikrotvrdosti feritické fáze 

bylo potvrzeno rovněţ v práci [129]. Podobný jev, nikoli však jako důsledek deformace za 

studena, resp. aplikované teploty ţíhání, nýbrţ jako důsledek doby ţíhání byl pozorován rov-

něţ v literatuře [65] či [130], kde je sniţující se obsah mikrolegujícího prvku v tuhém 

roztoku, resp. zvyšující se objemový podíl či velikost precipitátů typickým průvodním jevem 

ţíhání v poklopové peci. Popisovaná změna v charakteru precipitátů tak bude pravděpodobně 

souviset s difůzi probíhající snáze při vyšších teplotách. 

 

  
  

Obr. 59.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 40 % a ţíhání (TEM) 

Obr. 60.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání (TEM) 

 

Vývoj mechanických vlastností, které jsou ovlivněny stupněm deformace za studena a 

pouţitou ţíhací teplotou je uveden na obr. 61. Se vzrůstající deformací dochází k mírnému 

nárůstu pevnostních mechanických vlastností do hodnoty 20 %, coţ je způsobeno patrně de-

formačním zpevňováním materiálu. Aplikace úběrů nad 20 % vede za daných podmínek 

ţíhání k rekrystalizačnímu odpevnění (obr. 57 a 58), a tedy k poklesu v hodnotách pevnosti, 

meze kluzu, resp. tvrdosti a naopak navýšení taţnosti. Ve srovnání s prvním ţíhacím reţi-

mem, u kterého odpovídají maximální pevnostní vlastnosti deformaci 40 %, pro tento reţim 

naopak úběru 40 % přísluší nejniţší pevnostní vlastnosti. Zde je struktura rekrystalizovaná, 

ale zároveň heterogenní z pohledu velikosti zrn.  
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Obr. 61.  Mechanické vlastnosti ovlivněné stupněm deformace za studena  

a parametry ţíhání 

 

Mikrostrukturní rozbor zaměřený na částice sekundární fáze a RTG mikroanalýza pro 

tento stupeň deformace poté prokázala výskyt karbidických, resp. karbonitridických částic 

niobu různé velikosti (obr. 59). Četnost jejich výskytu je pro tento stupeň deformace, kterému 

odpovídají nejniţší pevnostní vlastnosti vyšší, neţ v případě úběru 75 %, pro který jsou typic-

ké vyšší hodnoty pevnosti a meze kluzu, coţ zcela neodpovídá teoretické představě [77]. Zde 

je však důleţité si uvědomit, ţe pro deformaci  = 40 % jsou vytvořeny za dané teploty ţíhání 

rovněţ příznivé podmínky pro průběh rekrystalizace. Výsledná úroveň dosaţených mechanic-

kých vlastností je poté dána patrně superpozicí precipitačního jevu, jeţ můţe zvýšit úroveň 

pevnostních vlastností a jevu rekrystalizačního, který patrně dominuje a naopak navyšuje hla-

dinu plastických vlastností. Pro deformace nad 40 % dochází k opětovnému nárůstu meze 

kluzu a pevnosti, coţ lze s odvoláním na Hallův–Petchův vztah vysvětlit niţší průměrnou 

velikosti feritických zrn [71]. Tvrdost, resp. vývoj tvrdosti, i kdyţ na podmínky zpracování 

nereaguje tak citlivě jako pevnost či mez kluzu, přesto zohledňuje rekrystalizační odpevnění 

materiálu, měně jiţ částečné zrovnoměrnění velikosti feritických zrn pro maximální stupeň 

deformace. Vývoj plastických vlastností není tak komplikovaný, nicméně trend taţnosti A80 (s 

určitým zjednodušením zejména pro maximální aplikovanou deformaci) odpovídá vývoji 

pevnostních vlastností [131]. 
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5.3.3  Režim žíhání 3 

Optickou mikroskopií hodnocené podélné řezy vzorků po aplikaci reţimu ţíhání 

s nejvyšší teplotou (700 °C) lze vidět na obr. 62 aţ 69. Je zřejmé, ţe při této teplotě začíná 

mikrostruktura rekrystalizovat po aplikaci relativní výškové deformace 10 % (obr. 64 a 65). 

Uzdravením v podobě rekrystalizace jsou však „zasaţena“ pouze zrna, ve kterých bylo aku-

mulováno dostatečné mnoţství energie [56], resp. zrna, která byla vůči působící síle 

orientována příznivěji tak, ţe jim jejich orientace umoţnila významnější rozvoj plastické de-

formace [58]. Tato zrna poté v průběhu ţíhání rostla. Výsledná mikrostruktura je po aplikaci 

úběru 10 % z pohledu velikosti feritických zrn značně heterogenní (dobře rozpoznatelné 

zejména při menším zvětšení na obr. 65). Po deformaci 20 % je struktura typická většinovým 

podílem hrubých rekrystalizovaných zrn (obr. 66). Vrůstající deformace za studena pravděpo-

dobně zvyšovala počet nukleačních oblastí pro vznik zárodků nových zrn, coţ se projevovalo 

postupným zjemněním mikrostruktury (obr. 67 – 69). Výsledná velikost feritických zrn po 

aplikaci maximální deformace (obr. 68) se významně neliší od velikosti získané po válcování 

za tepla. 

 

  
  

Obr. 62.  Mikrostruktura po válcování 

za tepla a ţíhání 

Obr. 63.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 5 % a ţíhání 
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Obr. 64.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 10 % a ţíhání 

Obr. 65.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 10 % a ţíhání 

 

  
  

Obr. 66.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 20 % a ţíhání 

Obr. 67.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 40 % a ţíhání 

 

  
  

Obr. 68.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

Obr. 69.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 
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Na obr. 70 je zobrazen průběh závislosti mechanických vlastností na velikosti defor-

mace za studena oceli značky S420MC pro třetí reţim ţíhání. Pro tyto ţíhací podmínky 

pevnostní mechanické vlastnosti s rostoucí deformací do určité limitní hodnoty (minimum 

odpovídá deformaci 20 %) klesají [131]. Tento pokles je způsoben pravděpodobně průběhem 

odpěňovacích procesů, zejména rekrystalizací, která se vlivem relativně vysoké teploty ţíhání 

začíná rozvíjet jiţ po aplikaci poměrně malých deformací (obr. 64 a 65).  

Právě malá aplikovaná deformace vede (s ohledem na omezenou nukleaci nových zá-

rodků zrn) v kombinaci s relativně vysokou teplotou ţíhání ke vzniku nerovnoměrné 

struktury, resp. neţádoucímu hrubnutí rekrystalizovaných zrn. Dle [19] jsou za kritické de-

formace pro hrubnutí zrn povaţovány úběry 5 % – 15 %. Nízká hodnota meze kluzu, resp. 

výraznější pokles meze kluzu ve srovnání s pevností (vyjádřeno poměrem Rp0,2/Rm) po de-

formaci  = 20 % s mikrostrukturou velmi dobře koresponduje a je rovněţ v souladu 

s teoretickou představou účinku velikosti zrna na pevnostní vlastnosti materiálu [65,71]. 
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Obr. 70.  Mechanické vlastnosti ovlivněné stupněm deformace za studena  

a parametry ţíhání 

 

 

5.3.4  Vlastnosti oceli S420MC po válcování za tepla a žíhání 

Protoţe aplikované logaritmické měřítko vodorovné osy grafů (např. obr. 70) nedovo-

luje zahrnout výsledky zkoušení výchozího stavu (bez deformace za studena), byly pro tento 

případ vytvořeny speciální srovnávací grafy. Na obr. 71 jsou mechanické vlastnosti dosaţené 
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po válcování za tepla a ţíhání. Je zřejmé, ţe k výraznější změně v hodnotách mechanických 

vlastností dochází po ţíhání třetím reţimem s aplikovanou teplotou 700 °C. 
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Obr. 71.  Mechanické vlastnosti po ţíhání  

(strukturní stav po válcování za tepla a ţíhání, bez deformace za studena) 

 

 

5.3.5  Vlastnosti oceli S420MC ovlivněné deformační historií a parametry žíhání 

Celkově lze konstatovat, ţe nejvyšších pevnostních vlastností je dosahováno u oceli 

značky S420MC po aplikaci relativní výškové deformace 40 % v kombinaci s prvním reţi-

mem „rekrystalizačního“ ţíhání. Přívlastek rekrystalizační ţíhání je v uvedeném případě 

oprávněně v uvozovkách, neboť za daných deformačně – teplotních podmínek nejsou vytvo-

řeny předpoklady k průběhu rekrystalizace. Pro zmiňovaný případ lze s odvoláním na 

výsledky mikrostrukturních rozborů hovořit o dvojím mechanizmu zpevňování, jenţ se mohl 

projevit navýšením pevnostních mechanických vlastností. O mechanizmu deformačního a 

disperzního zpevnění. Účinek precipitátů přítomných v matrici se mohl projevit rovněţ retar-

daci rekrystalizačního procesu, čímţ mohl přispět ke kumulaci deformačního zpevnění.  

Pro případ rekrystalizované struktury je dosahováno vysokých pevnostních vlastností 

u maximální deformace v případě 1. reţimu ţíhání, kde bylo dosaţeno hodnot Rm = 512 MPa; 

Rp0,2 = 484 MPa, či u 2. reţimu po aplikaci relativní výškové deformace  = 50 % 

(Rm = 526 MPa, Rp0,2 = 435 MPa). Pro druhý zmiňovaný případ je charakteristická rovněţ 
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relativně vysoká hodnota taţnosti (A80 = 26,3 %) ve srovnání s 1. reţimem, u kterého bylo po 

maximální aplikované deformaci dosaţeno taţnosti A80 = 16,4 %.  

Nejvyšších plastických vlastností (A80 = 32,5 %) je u oceli této značky dosaţeno po 

relativní výškové deformaci  = 20 % v kombinaci s 3. reţimem rekrystalizačního ţíhání. 

Tomuto stupni deformace odpovídají rovněţ relativně nízké pevnostní hodnoty 

(Rm = 366 MPa, Rp0,2 = 214 MPa). 

Literatura [132] uvádí výsledky experimentů provedeného na Nb a Ti mikrolegované 

oceli s chemickým sloţením (v hm %): 0,07C; 0,89Mn; 0,007P; 0,002S; 0,018Si; 0,045Nb; 

0,023Ti; 0,04Al. Po relativní výškové deformaci za studena  = 60 % a ţíhání při teplotě 

650 °C po dobu 14 hodin bylo dosaţeno pevnosti cca 485 MPa, meze kluzu cca 415 MPa a 

taţnosti cca 27,5 %. Pro úplnost: po deformaci  = 50 % bylo po ţíhání při teplotě 650 °C po 

dobu 6 hodin (2. reţim ţíhání) dosaţeno hodnot Rm = 526 MPa, Rp0,2 = 435 MPa, 

A80 = 26,3 %, tedy do jisté míry srovnatelné taţnosti a meze kluzu, méně jiţ pevnosti. 

 

 

5.4  Mikrostruktura a vlastnosti oceli značky S460MC po žíhání 

5.4.1  Režim žíhání 1 

Mikrostrukturu oceli značky S460MC po ţíhání, resp. válcování za studena a ţíhání 

prvním reţimem je moţné vidět na obr. 72 aţ 79. Tak, jak bylo diskutováno v kapitole 5.1, i 

zde je z mikrostrukturních snímků (zejména pro stav bez deformace za studena či u nízkých 

aplikovaných deformací za studena) patrný větší podíl perlitické fáze ve srovnání se značkou 

S420MC. Původně víceméně rovnoosá feritická zrna se začínají účinkem deformace protaho-

vat ve směru válcování. 

  

  
  

Obr. 72.  Mikrostruktura po válcování 

za tepla a ţíhání 

Obr. 73.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 5 % a ţíhání 
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Významnější projevy deformace jsou patrny z mikrostrukturních snímků na obr. 75 a 

76. Jako deformace, která v materiálu akumulovala dostatečné mnoţství energie pro „nastar-

tování“ rekrystalizačního procesu za teploty 580°C, se jeví úběr 50 % (viz jisté náznaky 

rekrystalizovaných zrn na obr. 76). Výsledky experimentů, resp. mikrostrukturních rozborů 

v práci [66], které byly provedeny na mikrolegované oceli s chemickým sloţením 

(hm %) 0,12 % C; 1,01 Mn; 0,07 Si; 0,04 Nb a 0,04 V, hovoří o částečně rekrystalizované 

struktuře jiţ po relativní výškové deformaci za studena 30 %, na kterou navazoval reţim re-

krystalizačního ţíhání po dobu 1 h při teplotě 500 °C.  

 

  
  

Obr. 74.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 15 % a ţíhání 

Obr. 75.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

 

  
  

Obr. 76.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 50 % a ţíhání 

Obr. 77.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

Většinový podíl nově vzniklých zrn je moţné vidět na obr. 77. Se vzrůstající deformací, resp. 

s rozvojem rekrystalizace začíná rovněţ ve struktuře klesat podíl lamelární perlitické fáze a 

naopak roste četnost sferoidizovaných částic cementitu (obr. 74  – 77). 
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U oceli S460MC je charakter, distribuce a historie vzniku cementických částic stejně 

jako komplexních karbidů či karbonitridů titanu a niobu (obr. 78 a 79) v zásadě analogická 

jako u oceli S420MC. Ve větší míře se však uvnitř feritických zrn vyskytují jemné částice 

MX, jejichţ střední velikost je mírně větší neţ u vzorku po válcování za tepla. Lze předpoklá-

dat, ţe se jedná o karbidy vanadu, ve kterých můţe být rozpuštěno menší mnoţství niobu; tyto 

částice jsou bohuţel příliš malé pro RTG mikroanalýzu [124]. Většina těchto částic byla 

pravděpodobně přítomna ve výchozím páse ve stavu po válcování za tepla, menší podíl mohl 

vzniknout během ţíhání po válcování za studena. Podíl jemných částic precipitujících během 

ţíhání byl závislý na obsazích vanadu a niobu, které překračovaly hodnotu rozpustnosti těchto 

prvků ve feritu při aplikovaných teplotách ţíhání. Podobně jako v případě oceli značky 

S420MC, tak i u značky S460MC částice MX přítomné v materiálu před deformací za stude-

na během následujícího ţíhání hrubly. Jejich střední velikost narůstá a četnost výskytu 

v matrici klesá se zvyšujícím se stupněm deformace za studena. Ve srovnání s ocelí značky 

S420MC se jeví, ţe po 40 % deformaci je četnost výskytu precipitátů u oceli S460MC niţší, 

coţ je kompenzováno právě jejich velikosti (obr. 51 a 78).  

 

  
  

Obr. 78.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 40 % a ţíhání (TEM) 

Obr. 79.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání (TEM) 

 

Průběh pevnostních mechanických vlastností v závislosti na stupni aplikované deformace 

po ţíhání při teplotě 580 °C je pro ocel značky S460MC (obr. 80) podobný jako pro značku 

S420MC (obr. 53). S ohledem na charakter mikrostruktury dochází pravděpodobně vlivem 

deformačního zpevnění k navyšování pevnostních vlastností se vzrůstajícím úběrem (doku-

mentováno změnou v charakteru feritických zrn na obr. 73 – 75) do hodnoty 30 %, které 

odpovídají nejvyšší pevnostní vlastnosti. Se zvyšující se aplikovanou deformací (40 %, 50 % 

a 75%) začínají postupně klesat mez kluzu a pevnost, coţ je patrně důsledek zvyšujícího se 
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podílu rekrystalizovaných zrn (viz jejich významnější mnoţství v případě deformace            

75 % – obr. 77, či minoritní podíl po úběru 50 % – obr. 76).  

Z vývoje mechanických vlastností v grafech na obr. 53 a 80, které reflektují mikro-

strukturní charakteristiky, se jeví, ţe ocel značky S460MC ve srovnání se značkou S420MC 

začíná při teplotě ţíhání 580°C rekrystalizovat po aplikaci niţších úběrů. S ohledem na che-

mické sloţení ocelí by se však dalo očekávat, ţe „ochotněji“ rekrystalizovat bude prioritně 

ocel značky S420MC [66]. Uvedený jev můţe souviset právě s četností výskytu sekundární 

fáze precipitátů, jejichţ početnější výskyt byl potvrzen pro deformaci  = 40 % u oceli značky 

S420MC. K ochotnější rekrystalizaci po aplikaci vyšších úběrů mohla přispět jednak vyšší 

celková deformace, ale rovněţ ztráta inhibičního potenciálu zhrublých precipitátů.  
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Obr. 80.  Mechanické vlastnosti ovlivněné stupněm deformace za studena  

a parametry ţíhání 
 

 

5.4.2  Režim žíhání 2 

Metalografické snímky příslušných mikrostruktur oceli značky S460MC po aplikaci 

druhého reţimu ţíhání jsou uvedeny na obr. 81 – 86. K významnějším změnám v charakteru 

zrn začíná docházet po deformaci  = 15 %, kdy je moţné u majoritního podílu zrn ve struktu-

ře identifikovat protaţení ve směru válcování (obr. 83). Po úběru  = 30 % se jeví, ţe je 

v materiálu akumulováno dostatečné mnoţství energie na to, aby za daných teplotních pod-
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mínek proběhla rekrystalizace. Při menším zvětšení by však bylo moţné o úplném průběhu 

rekrystalizace vyslovit pochybnosti (obr. 85). 

 

  
  Obr. 81.  Mikrostruktura po válcování 

za tepla a ţíhání 

Obr. 82.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 5 % a ţíhání 

 

  
  Obr. 83.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 15 % a ţíhání 

Obr. 84.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

 

  
  Obr. 85.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

Obr. 86.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 
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Plně rekrystalizovaná struktura je patrně aţ na obr. 86. S rostoucí deformací, lépe ře-

čeno s rozvíjející se rekrystalizací, podobně jako bylo pozorováno dříve se ze struktury 

„vytrácejí“ perlitické bloky a naopak vzrůstá podíl sferoidizovaných karbidických částic 

(obr. 84 – 86).  

Mikrostruktura s vyuţitím elektronové mikroskopie byla u oceli značky S460MC po 

aplikaci druhého reţimu ţíhání prostudována na početnější sérii vzorků. Mimo transmisní 

elektronové mikroskopie bylo vyuţito ve vybraných případech rovněţ techniky řádkovací 

elektronové mikroskopie.  

Chemické sloţení precipitátů, včetně úvahy o historii jejich vzniku je uvedeno 

v předchozí kapitole, proto zde bude diskutována prioritně jejich morfologie, distribuce či 

velikost. Po deformaci  = 20 % se charakter jemnějších precipitátů (obr. 87b) významně neli-

ší od těch přítomných v „teplém“ páse (obr. 34b). Jeví se, ţe ţíhání po úběru 40 % vedlo ke 

zvýšení počtu precipitátů a zároveň k hrubnutí některých z nich, resp. k jejich uspořádávání 

do řádků (obr. 88). Za potencionální vysvětlení tohoto jevu byla uvaţována moţnost precipi-

tace na hranicích subzrn – pro potvrzení by bylo nutné studium tenkých fólií [108]. 

Deformace 50 % vyústila ve vznik částic či jejich shluků v podobě tyčinkovitých útvarů 

(obr. 89b). Vzorek ţíhaný po úběru 75 % (obr. 90) vykazoval precipitáty výhradně globulár-

ního charakteru, jejichţ střední velikost se jeví vyšší a naopak plošná hustota niţší neţ 

v případě vzorku po deformaci 20 % (obr. 87b). 

 

  
  

a)  SEM b)  TEM 

Obr. 87.  Mikrostruktura po deformaci za studena  = 20 % a ţíhání 
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Obr. 88.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 40 % a ţíhání (TEM) 

 

  
  

a)  SEM b)  TEM 

Obr. 89.  Mikrostruktura po deformaci za studena  = 50 % a ţíhání 

 

 
 

Obr. 90.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání (TEM) 
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Řádkovací elektronová mikroskopie víceméně potvrdila hodnocení vyslovené na zá-

kladě rozboru světelné mikroskopie. Z mikrostrukturních snímků na obr. 87a, resp. 89a je 

však lépe zřetelné rozmístění sferoidizovaných částic cementitu, které, jak bylo diskutováno, 

se vyskytují nejen uvnitř, ale rovněţ na hranicích zcela rekrystalizovaných (obr. 89a) či pře-

váţně deformací usměrněných (obr. 87a) feritických zrn. Ze srovnání obr. 89a, 89a a 34a je 

zřejmý rovněţ jiţ dříve zmiňovaný účinek deformace za studena v kombinaci s ţíháním na 

původní lamelární morfologii perlitu, jakoţto produktu eutektoidní reakce. 

Vyšší teplota ţíhání má pochopitelně za následek skutečnost, ţe rekrystalizovat začíná 

struktura po aplikaci niţšího stupně deformace. V případě oceli značky S460MC a pouţité 

teploty ţíhání 650 °C je mikrostruktura rekrystalizována (pravděpodobně ne zcela) po 

aplikaci relativní výškové deformace  = 30 % (obr. 84 a 86). Z hodnot dosaţených 

mechanických vlastností v grafu na obr. 91, resp. z průběhu křivek se však jeví, ţe částečně 

odpevněná struktura vlivem rekrystalizace bude charakteristická rovněţ pro stupeň deformace 

 = 20 % (vybraná zrna na obr. 87a by tento předpoklad mohla splňovat). S ohledem na 

uvedené lze tedy pro tyto konkrétní podmínky za hraniční hodnotu deformace (práh 

rekrystalizace [19]) vymezující počátek rekrystalizace označit pro teplotu 650 °C stupeň 

deformace  = 15 %.  

Ve srovnání s prvním reţimem je průběh pevnostních vlastností u tohoto reţimu ţíhání 

(obr. 91) poněkud sloţitější, neboť na pozvolný nárůst meze kluzu a pevnosti navazuje 

poměrně strmý pokles. U prvního reţimu ţíhání odpovídají maximální pevnostní vlastnosti 

deformaci 30 %, pro tento reţim naopak úběru 30 % přísluší nejniţší pevnostní vlastnosti. Pro 

deformace nad 30 % dochází opět k pozvolnému nárůstu meze kluzu a pevnosti, coţ bude 

zřejmě souviset s niţší průměrnou velikostí feritických zrn. Vývoj plastických vlastností není 

tak komplikovaný, nicméně trend taţnosti A80 odpovídá vývoji pevnostních vlastností [112].  
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Obr. 91.  Mechanické vlastnosti ovlivněné stupněm deformace za studena  

a parametry ţíhání 

 

 

5.4.3  Režim žíhání 3 

Mikrostrukturu posuzovanou s vyuţitím optické mikroskopie pro reţim ţíhání 

s aplikovanou teplotou 700 °C je moţné vidět na obr. 92 – 98. Jeví se, ţe perlitické útvary se 

ze struktury „vytrácejí“ jiţ u vzorků s minimální aplikovanou deformací, resp. u vzorků bez 

deformace za studena (obr. 93 a 92). Relativně vysoká teplota ţíhání vede podobně jako 

v případě oceli značky S420CM k nerovnoměrné rekrystalizaci po poměrně malých úběrech 

(obr. 94 a 95). Heterogenita mikrostruktury, resp. příčiny extrémního hrubnutí selektovaných 

zrn jiţ byly diskutovány (viz kapitola 5.3.1). U oceli značky S420MC však byl zmiňovaný jev 

metalograficky potvrzen pro niţší stupeň deformace za studena (  = 10 %). Na vyšší úběry 

reaguje značka S460MC v kombinaci s uţitou teplotou ţíhání 700 °C v zásadě analogicky 

jako značka S420MC. Vzrůstající deformace (30 %, 50 % a 75 % viz obr. 96 – 98) vede ke 

sníţení průměrné velikosti feritických zrn. Podobný jev byl pozorován rovněţ u Nb a V mik-

rolegované oceli po aplikaci relativních výškových úběrů 30 %, 45 %, a 60 % v kombinaci 

s reţimem rekrystalizačního ţíhání po dobu 1 h při teplotě 600 °C [66]. 
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Obr. 92.  Mikrostruktura po válcování 

za tepla a ţíhání 

Obr. 93.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 5 % a ţíhání 

 

  
  

Obr. 94.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 15 % a ţíhání 

Obr. 95.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 15 % a ţíhání 

 

  
  

Obr. 96.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

Obr. 97.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 50 % a ţíhání 

 



  Diskuse výsledků  

    

86 

 

 
 

Obr. 98.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

Třetí ţíhací reţim v případě oceli značky S460MC (obr. 99) má průběh pevnostních 

vlastností podobný druhému reţimu s tím rozdílem, ţe pokles meze kluzu, resp. pevnosti je 

posunut k niţším deformacím a není tak strmý (oblast úběrů 10 %, 15 % a 20 %). Podobně 

jako v případě značky S420MC začíná vlivem relativně vysoké teploty ţíhání mikrostruktura 

rekrystalizovat po aplikaci nevelkých úběrů. Pro ocel značky S420MC odhalila optická 

mikroskopie nerovnoměrně rekrystalizovanou mikrostrukturu po úběru 10 % (obr. 64 a 65). 

V případě značky S460MC byly v zásadě analogické mikrostrukturní charakteristiky zjištěné 

pro stupeň deformace  = 15 % (obr. 94 a 95), tedy pro úběr o 5 % vyšší, coţ by odpovídalo 

předpokladu, ţe „sloţitější“ materiál z pohledu chemického sloţení bude obtíţněji 

rekrystalizovat [66]. Pro aplikované deformace nad 15 % (obr. 99) dochází k pozvolnému 

nárůstu meze kluzu, zatím co pevnost se významně nemění. Uvedené skutečnosti patrně 

souvisí se sniţující se průměrnou velikostí feritických zrn [65,71]. Pevnostní vlastnosti oceli 

S460MC získané po tomto reţimu ţíhání jsou nejniţší a naopak plastické vlastnosti nejvyšší, 

coţ není s ohledem na vysokou teplotu ţíhání překvapující [112].  

Mapovat účinek deformace za studena spolu s reţimem rekrystalizačního ţíhání bylo 

rovněţ předmětem modelového válcování za studena a tepelného zpracování v práci [122]. 

Pro Nb mikrolegovanou ocel byl v tomto případě pouţit reţim ţíhání skládající se z ohřevu na 

teplotu meziprodlevy 600 °C,  výdrţí na této teplotě po dobu jedné hodiny a následujícího 

ohřevu na vlastní ţíhací teplotu 710 °C s výdrţí 6 hodin. Navazovalo řízené ochlazování 

v peci do teploty 120 °C a dále samovolné ochlazování na vzduchu. Jistou podobnost 

v chování oceli značky S460MC po ţíhání třetím reţimem lze s ocelí studovanou v práci  

[122] najít (nejen z pohledu trendu v průběhu, ale rovněţ z dosahovaných absolutních hodnot 

mechanických vlastností) pro deformace nad 30 % zejména u pevnosti, méně poté u smluvní 
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meze kluzu (Rp0,2) a taţnosti (A80). Poněkud jinak však ocel reaguje na malé aplikované 

deformace, kdy do úběru cca 12 % dochází k poměrně významnému nárůstu pevnostních 

vlastností (cca 50 MPa), coţ u studovaných značek S460MC a S420MC v kombinaci 

s ţíháním při teplotě 700 °C pozorováno nebylo. Nárůst meze kluzu a pevnosti o srovnatelnou 

hodnotu byl typický pro reţim ţíhání s teplotou 580 °C, kdy nedocházelo po aplikaci malých 

deformací k rekrystalizaci.  
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Obr. 99.  Mechanické vlastnosti ovlivněné stupněm deformace za studena 

 a parametry ţíhání 

 

 

5.4.4  Vlastnosti oceli S460MC po válcování za tepla a žíhání 

Dosaţené mechanické vlastnosti bez deformace za studena ovlivněné parametry 

ţíhacích reţimů jsou pro značku S460MC znázorněny na obr. 100. Podobně jako v případě 

značky S420MC, dochází po aplikaci 3. reţimu ţíhání k poklesu pevnostních vlastností a 

naopak navýšení vlastností plastických. Srovnáním mikrostrukturních snímků na obr. 72, 81 a 

92 je zřejmé, ţe u reţimu s teplotou ţíhání 700 °C (obr. 92) dochází k majoritní sferoidizaci 

původní perlitické fáze, coţ dle [133] vede ke sníţení výsledné úrovně pevnostních vlastností. 
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Obr. 100.  Mechanické vlastnosti po ţíhání 

(strukturní stav po válcování za tepla a ţíhání, bez deformace za studena) 

 

 

5.4.5  Vlastnosti oceli S460MC ovlivněné deformační historií a parametry žíhání 

Nejvyšších pevnostních vlastností bylo u oceli značky S460MC dosaţeno u prvního 

reţimu ţíhání po relativní výškové deformaci  = 30 % (Rm = 695 MPa, Rp0,2 = 636 MPa). 

V tomto případě podobně jako u značky S420MC (úběr 40 % v případě 1. reţimu) jsou 

vysoké hodnoty pevnosti a meze kluzu zapříčiněny patrně deformačním zpevněním kovu. 

Tomuto stupni deformace přísluší rovněţ nejniţší plastické vlastnosti (A80 = 14,4 %) nejen 

v rámci uvedeného reţimu, ale v rozsahu všech tří aplikovaných reţimů. Nízkých hodnot 

pevnosti, resp. meze kluzu a naopak vysokých hodnot taţnosti je dosahováno u vybraných 

úběrů v kombinaci s třetím reţimem. Po ţíhání při teplotě 700 °C bylo pro aplikovanou 

deformaci za studena 75 % dosaţeno hodnoty taţnosti A80 = 28,8 %, podobně jako pro 

úběr 30 %, resp. 40 %. Po maximální deformaci je však dosaţeno i relativně vysoké meze 

kluzu (Rp0,2 = 337 MPa) za současného zachování poměrně vysoké hodnoty pevnosti 

(Rm = 429 MPa). V případě druhého reţimu ţíhání nebylo dosaţeno vyšších hodnot 

pevnostních či plastických vlastností neţ bylo uvedeno ve zmiňovaných případech. Po 

maximální aplikované deformaci (75 %) v kombinaci s druhým reţimem však bylo dosaţeno 

relativně příznivé kombinace pevnostních a plastických vlastností (Rm = 489 MPa, 

Rp0,2 = 423 MPa, A80 = 25 %).  
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5.5  Mikrostruktura a vlastnosti oceli značky S500MC po žíhání 

5.5.1  Režim žíhání 1 

Mikrostruktura po aplikaci prvního reţimu ţíhání je na obr. 101 aţ 107. Pro tento re-

ţim ţíhání (velmi podobně jako v případě značky S460MC, resp. S420MC) dochází s rostoucí 

deformací k postupnému protahování zrn ve směru hlavní deformace. Analogicky jako 

v případě oceli značky S460MC po větším protváření perlitické útvary zdánlivě mizí a to díky 

rozdrobení perlitických lamel a jejich globulizaci.  

 

  
  

Obr. 101.  Mikrostruktura po válcování 

za tepla a ţíhání 

Obr. 102.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 5 % a ţíhání 

 

  
  

Obr. 103.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 20 % a ţíhání 

Obr. 104.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

 

Významné projevy deformace jsou typické pro mikrostrukturu vzorku po deformaci 

 = 30 % (obr. 104). Aplikace úběrů převyšujících hodnotu 30 % vede za daných podmínek 

ţíhání k nárůstu podílu rekrystalizovaných zrn. Známky deformace však vlivem relativně níz-
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ké ţíhací teploty není moţné odstranit ani po aplikaci nejvyšších stupňů deformace za studena 

(obr. 107) [115].  

 

  
  

Obr. 105.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 40 % a ţíhání 

Obr. 106.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 50 % a ţíhání 

 

 
 

Obr. 107.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

Mikrostruktura vybraných vzorků z oceli značky S500MC hodnocena s vyuţitím 

transmisní elektronové mikroskopie je na obr. 108 a 114. Rovněţ touto technikou bylo proká-

záno rozdrobení lamel perlitu plastickou deformací za studena, coţ v kombinaci s reţimem 

ţíhání vedlo k následné koagulaci cementitických částic. Tyto částice obecně tvořily nejhrubší 

frakci precipitátu (obr. 108). Některé hrubé částice byly tvořeny karbidy/karbonitridy titanu. 

V částicích karbidů či karbonitridů o velikosti řádově kolem 100 nm (např. obr. 110) 

byl s variabilním zastoupením potvrzen výskyt niobu a titanu. Tyto částice byly převáţně 

zděděny z výchozího stavu po válcování za tepla a deformací za studena ani následným ţíhá-

ním nebyly významně ovlivněny [109]. 
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Obr. 108.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

 

  
  

Obr. 109.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

Obr. 110.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

 

Velmi jemné částice MX o velikosti několika desítek nanometrů vyprecipitovaly bě-

hem ţíhání po deformaci za studena (nově vzniklé precipitáty signalizuje šipka v obr. 112) 

[114]. Právě vznik těchto částic, jejichţ intenzita precipitace byla pravděpodobně akcelerová-

na deformací za studena, můţe být dáván do souvislosti s nedokonalým průběhem 

rekrystalizace u nejvíce deformovaných vzorků (obr. 107). S ohledem na součiny rozpustnosti 

karbidů a nitridů jednotlivých mikrolegujících prvků ve feritu lze usuzovat, ţe jemné MX 

částice obsahují převáţně V a v menší míře Nb (předpoklad však s ohledem na velmi malou 

velikost precipitátů nebyl experimentálně potvrzen). Zvýšením předchozí deformace za stu-

dena rostla četnost nukleace jemných částic MX (tuto skutečnost dokumentují snímky 

mikrostruktury na obr. 110, 112 a 114). Zde je vhodné připomenout, ţe problematikou válco-

vání mikrolegovaných ocelí za studena se literatura zabývá sporadicky, zejména v souvislosti 

s charakterem precipitátů, resp. s intenzitou precipitace během ţíhání, akcelerovanou před-

chozí deformací za studena tak, jak byla pozorována zde v případě oceli značky S500MC. 
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Teoretickou podstatu popisovaného jevu, tedy vylučování nové fáze z přesyceného tuhého 

roztoku, pak alespoň z části objasňuje literatura [134] v souvislosti se stárnutím oceli po tvá-

ření za studena. 

 

  
  

Obr. 111.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

Obr. 112.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

  
  

Obr. 113.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

Obr. 114.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

Průběh mechanických vlastností oceli značky S500MC po aplikaci prvního reţimu ţí-

hání znázorňuje obr. 115. Je zřejmé, ţe značka S500MC na podmínky deformace v kombinaci 

s ţíháním při teplotě 580 °C reaguje velmi podobně jako ocel S460MC (obr. 80). Maximál-

ních pevnostních hodnot je dosaţeno pro stupeň deformace  = 30 %, kterému odpovídají 

charakteristiky deformačně zpevněného kovu. Ve srovnání s ocelí značky S460MC jsou však 

hodnoty meze kluzu a pevnosti na vyšší napěťové hladině (v průměru o cca 25 MPa pro pev-

nost a 40 MPa pro mez kluzu). Hodnoty dosahované taţnosti A80 se v průměru od oceli 

S460MC téměř neliší.  

  



  Diskuse výsledků  

    

93 

 

0

200

400

600

800

1000

1 10 100

R
p

0
.2
  

 R
m

0

20

40

60

80

100

R
p

0
.2
/R

m
  

 A
8

0
  

Rp0.2 [MPa]

Rm [MPa]

Rp0.2/Rm·100 [%]

A80 [%]

S500MC

 
Obr. 115.  Mechanické vlastnosti ovlivněné stupněm deformace za studena  

a parametry ţíhání 

 

 

5.5.2  Režim žíhání 2 

Strukturu po ţíhání druhým reţimem, hodnocenou prostřednictvím optické mikrosko-

pie, je moţno vidět na obr. 116 – 120. I v tomto případě jsou rozdíly v charakteru 

mikrostruktury, podobně jako u druhého reţimu oceli značky S420MC, málo výrazné. Příčiny 

uvedené skutečnosti jiţ byly diskutovány v kapitole 5.3.2. Při hodnocení mikrostrukturních 

snímků bylo i zde přihlíţeno k vývoji mechanických vlastností na obr. 131.  

 

  
  

Obr. 116.  Mikrostruktura po válcování 

za tepla a ţíhání 

Obr. 117.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 5 % a ţíhání 
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Obr. 118.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 15 % a ţíhání 

Obr. 119.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

 

 
 

Obr. 120.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

S ohledem na výše uvedené poznatky lze konstatovat, ţe k rekrystalizačnímu odpev-

nění dochází za daných podmínek po aplikaci deformací cca nad 15 % (viz graf na obr. 131), 

coţ je hodnota kritické deformace, která je typická rovněţ pro ocel značky S460MC. Aplikace 

deformací nad 30 % má za následek postupné zrovnoměrnění struktury (velikosti feritických 

zrn) [114].  

Velikost, morfologii resp. distribuci precipitátů vyskytujících se ve vzorcích po válco-

vání za studena a ţíhání reţimem s aplikovanou teplotou 650 °C je moţné vidět na    

obr. 121 – 130. Z dokumentovaných mikrostrukturních snímků vyplývá, ţe intenzita precipi-

tace částic v zásadě stejného sloţení jako je uvedeno v kapitole 5.5.1, je funkcí nejen stupně 

deformace za studena, ale rovněţ reţimu následujícího ţíhání. Ve vzorcích se stejným stup-

něm deformace vytvořil výše teplotní reţim ţíhání 2 předpoklady pro výraznější precipitaci 
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jemných částic MX neţ reţim ţíhání 1, spojený s niţšími teplotami ţíhání (vyplývá ze srov-

nání mikrostruktur na obr. 110, 125, 126 a 127). 

 

  
  

Obr. 121.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 15 % a ţíhání 

Obr. 122.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 15 % a ţíhání 

 

 
 

Obr. 123.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 15 % a ţíhání 

 

  
  

Obr. 124.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

Obr. 125.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 
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Obr. 126.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

Obr. 127.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

 

 
 

Obr. 128.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

  
  

Obr. 129.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

Obr. 130.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

V zásadě stejným mechanismem, tedy souvislostí rekrystalizace s předchozím defor-

mačním zpevněním, lze vysvětlit průběh mechanických vlastností i u tohoto reţimu ţíhání 
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(obr. 131). Na mírný nárůst meze kluzu a pevnosti navazuje jejich relativně strmý pokles, 

způsobený právě rekrystalizací (po deformaci  = 30 % poměrně nerovnoměrnou – obr. 119).  
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Obr. 131.  Mechanické vlastnosti ovlivněné stupněm deformace za studena  

a parametry ţíhání 

 

Opakovaný mírný nárůst pevnostních vlastností po aplikaci deformací 40 % – 75 % je 

dán patrně menší průměrnou velikostí feritických zrn (viz poměrně velmi rovnoměrná, 

jemnozrnná struktura na obr. 120). Z pohledu nově vznikajících částic sekundární fáze se mů-

ţe zdát, ţe pevnostní vlastnosti vůbec neodráţejí nově vznikající precipitáty. Příznivé 

teplotně–deformační podmínky pro vznik nových MX částic jsou však vytvořeny patrně tam, 

kde zároveň snadno probíhá rekrystalizace. Výsledné mechanické vlastnosti v oblasti defor-

mací 30 % – 75 % jsou ovlivněny mechanismem rekrystalizace, ale i mechanismem 

precipitace.  

Ve srovnání s prvním reţimem ţíhání začíná u tohoto reţimu struktura rekrystalizovat 

po aplikaci niţšího stupně deformace, coţ je s ohledem na vyšší ţíhací teplotu pochopitelné. 

Dluţno připomenout, ţe i v případě tohoto reţimu je moţné rozpoznat významnou podobnost 

v charakteru křivek, resp. v reakci mechanických vlastností na aplikovanou deformaci s ocelí 

značky S460MC (obr. 91). 
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5.5.3  Vlastnosti oceli S500MC po válcování za tepla a žíhání 

Mechanické vlastnosti za tepla válcovaného pásu po ţíhání (bez deformace za stude-

na) jsou pro úplnost uvedeny na obr. 132. Mechanické vlastnosti dosahované u oceli značky 

S500MC se prakticky neliší od hodnot dosahovaných u značek S460MC, resp. S420MC.  
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Obr. 132.  Mechanické vlastnosti po ţíhání 

(strukturní stav po válcování za tepla a ţíhání, bez deformace za studena) 

 

 

5.5.4  Vlastnosti oceli S500MC ovlivněné deformační historií a parametry žíhání 

Nejvyšších pevnostních vlastností je v rámci oceli jakosti S500MC dosaţeno po apli-

kaci relativní výškové deformace  = 30 % v kombinaci s 1. reţimem ţíhání (Rm = 715 MPa, 

Rp0,2 = 671 MPa). Struktura je v tomto případě deformačně zpevněna a charakteristická rov-

něţ nízkými plastickými vlastnostmi (A80 = 16 %). Naopak nejvyšších plastických vlastností 

(A80 = 27,5 %) bylo dosaţeno po aplikaci druhého reţimu v kombinaci s deformací  = 50 %. 

Pro tento stupeň deformace jsou rovněţ typické relativně vysoké hodnoty pevnostních vlast-

ností (Rm = 482 MPa, Rp0,2 = 405 MPa).  
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5.6  Vzájemné srovnání vlastností studovaných ocelí 

Celkově lze konstatovat, ţe mikrostruktura všech tří studovaných značek je tepelně – 

deformační historií ovlivněna velmi výrazně. Feritická zrna mění nejen svůj tvar (od protaţe-

ných ve směru válcování – např. obr. 49, po rovnoosá rekrystalizovaná – např. obr. 98), ale 

rovněţ svoji velikost. Jejich charakter závisí pochopitelně na aplikované deformaci a paramet-

rech ţíhacího reţimu – zejména teplotě. Tepelně deformační historií jsou však ovlivněny i 

částice sekundárních fází. Jejich chování v průběhu ţíhání po deformaci za studena je navíc, 

s ohledem na nově vznikající precipitáty v případě oceli značky S500MC, funkcí pravděpo-

dobně rovněţ reţimu válcování za tepla. Dle [28] lze vhodným reţimem válcování za tepla 

zachovat vysoké přesycení tuhého roztoku feritu, coţ je označováno za optimální stav 

z pohledu řízení precipitace jemných sekundárních fází při závěrečném rekrystalizačním ţí-

hání deformačně zpevněného feritu. Výsledky v práci [29] dávají dosaţené příznivé 

mechanické vlastnosti jakoţto důsledek precipitačních procesů do souvislosti s navíjecí teplo-

tou „teplého“ pásu (590 °C), v kombinaci s aplikovaným reţimem ţíhání „studeného“ pásu 

(650 °C s výdrţí 20 hodin). Ucelenosti informací by pochopitelně napomohlo rovněţ chemic-

ké sloţení mikrolegované oceli či údaje o aplikovaných úběrech za studena. Autoři se však 

pravděpodobně záměrně vyhnuli popisu celé technologie. 

U prvního reţimu ţíhání všechny tři studované značky vlivem nízké teploty obtíţně 

rekrystalizují a známky deformované struktury je moţné ve vybraných případech pozorovat i 

po aplikaci maximálních úběrů (např. obr. 107). V tomto konkrétním případě u oceli S500MC 

byl po deformaci  = 75 % v mikrostruktuře potvrzen výskyt nových částic sekundární fáze. 

Precipitace zde mohla do určité míry ovlivnit průběh rekrystalizačního procesu tak, jak je pro 

oceli studovaného typu typické během válcování za tepla [69]. Částice sekundární fáze mohly 

ovlivnit rovněţ rekrystalizační proces v případě oceli S420MC. Zde se však nejedná o nově 

vznikající precipitáty, nýbrţ o precipitáty, které vznikly pravděpodobně v průběhu válcování 

za tepla, resp. během vychlazování svitku po doválcování, neboť přítomnost těchto částic byla 

potvrzena také ve vzorcích z „teplého“ pásu. S nízkou aplikovanou teplotou ţíhání korespon-

dují také mechanické vlastnosti. Ty pevnostní odpovídají (po deformaci 40 % u oceli značky 

S420MC či 30 % pro značky S460MC a S500MC) v zásadě nejvyšším dosaţeným hodnotám. 

Plastické jsou pochopitelně pro zmiňované případy velmi nízké.  

Pouţitím druhého reţimu s vyšší aplikovanou teplotou ţíhání lze strukturu všech ocelí 

plně rekrystalizovat jiţ po aplikaci niţších úběrů. Po některých deformacích však dochází k 

nepříznivému hrubnutí feritických zrn. Příkladem můţe být deformace 30 % u oceli značky 
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S460MC (obr. 84). Precipitáty přítomné jiţ v páse po válcování za tepla u tohoto reţimu 

účinkem deformace jednak hrubly (např. značka S420MC), coţ se projevovalo zároveň po-

klesem jejich plošné hustoty, ale zároveň měnily svoji morfologii (pro vybrané deformace 

oceli značky S460MC). V případě oceli S500MC byl potvrzen také vznik nových precipitátů, 

jejichţ přítomnost v páse po válcování za tepla prokázána nebyla. Moţnost významnějšího 

zpevňování oceli prostřednictvím precipitačního mechanizmu, tak jak je uvedeno v práci 

[133], však potvrzena nebyla, neboť podobně jako u prvního reţimu ţíhání jsou příznivé 

podmínky pro precipitaci vytvořeny v zásadě tam, kde jiţ zároveň poměrně snadno probíhá 

rekrystalizace. Otázkou zůstává, jak by na podmínky ţíhání v kombinaci s deformací za stu-

dena reagoval z pohledu následujících precipitačních procesů materiál, u kterého by byl 

proces válcování, resp. doválcování za tepla veden ve smyslu dosaţení maximálního stupně 

přesycení tuhého roztoku feritu. Konečné mechanické vlastnosti jsou pro tyto případy patrně 

ovlivněny superpozicí těchto v zásadě protichůdných jevů. Nejvyšších hodnot pevnostních 

vlastností a naopak nízkých plastických bylo rovněţ u tohoto reţimu dosaţeno pro úběry, kde 

dochází k deformačnímu zpevnění materiálu (20 % pro ocel značky S420MC a 15 % pro oceli 

S460MC, resp. S500MC). K navýšení plastických vlastností dochází pro úběry, po nichţ je 

struktura charakteristická majoritním, resp. úplným výskytem rekrystalizovaných zrn.  

Po aplikaci reţimu s maximální teplotou ţíhání (oceli značek S420MC a S460MC) 

dochází k rekrystalizaci pro vybrané deformace, značně nerovnoměrné z pohledu velikosti 

zrna, jiţ po úběrech 10 % (S420MC – obr. 65), resp. 15 % (S460MC – obr. 95). Vyšší defor-

mace (20 % pro ocel S420MC či 30 % pro ocel S460MC) vede ke vzniku hrubozrnné 

mikrostruktury. K příznivějšímu zjemnění feritických zrn dochází teprve po aplikaci maxi-

málních úběrů. Výsledné pevnostní vlastnosti jsou s ohledem na vysokou aplikovanou teplotu 

ţíhání na nejniţší úrovni, naopak plastické odpovídají relativně vysokým hodnotám. 

 

 

5.7  Reprodukovatelnost získaných mechanických vlastností  

Záměrem této fáze experimentu bylo s ohledem na omezenou vypovídací schopnost 

získaných výsledků zhodnotit u ocelí značek S420MC a S460MC pro vybrané stupně defor-

mace, resp. reţimy rekrystalizačního ţíhání, reprodukovatelnost zjištěných mechanických 

vlastností. 

 V této souvislosti je vhodné uvést, ţe určitou míru reprodukovatelnosti lze přisoudit 

rovněţ v zásadě analogickým průběhům mechanických vlastností ovlivněných deformací za 
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studena, resp. reţimem rekrystalizačního ţíhání, které byly zaznamenány u značek S460MC 

a S500MC (souvislost patrně s prakticky totoţným chemickým sloţením).  

Zkouškou tahem získané výsledky mechanických vlastností z této etapy experimentu 

byly sumarizovány a statisticky zhodnoceny v tab. 6 – 13 [107], přičemţ byly sledovány ná-

sledující veličiny [135]: 

Výběrová směrodatná odchylka průměru odpovídá výběrové směrodatné odchylce 

vydělené odmocninou z počtu naměřených hodnot. Lze ji vyuţít k výpočtu intervalu spolehli-

vosti (konfidenčního intervalu) průměru.  

Medián – pokud jeho hodnota přibliţně odpovídá aritmetickému průměru, lze očeká-

vat, ţe rozdělení naměřených hodnot bude symetrické. 

Modus je nejčetněji zastoupená hodnota (nebo hodnota s největší vahou); pokud není 

stanoven, znamená to, ţe ţádná hodnota se v souboru nevyskytuje více neţ jednou. 

Výběrová směrodatná odchylka charakterizuje celkovou variabilitu naměřených 

hodnot. Za předpokladu normálního rozdělení sledovaného znaku můţe slouţit k odhadu 

pásma, ve kterém by se zvolenou pravděpodobností leţela kaţdá další naměřená hodnota.  

Výběrový rozptyl je druhá mocnina výběrové směrodatné odchylky. 

Špičatost posuzuje špičatost rozdělení (např. při zobrazení pomocí histogramu) v po-

rovnání s normálním rozdělením (Gaussovou křivkou). Záporná hodnota signalizuje, ţe 

rozdělení je méně špičaté (je plošší) neţ normální rozdělení, u kterého by takto počítaná špi-

čatost byla nulová. 

Šikmost posuzuje symetrii rozdělení naměřených údajů. Pro symetrická rozdělení 

(např. normální, rovnoměrné apod.) je šikmost nulová. Záporná hodnota signalizuje zešikme-

ní vlevo (záporné zešikmení), kdy levá strana rozdělení je méně strmá.  

Rozpětí je rozdíl mezi maximem a minimem z naměřených hodnot. 

Variační koeficient – tato míra variability se počítá jako poměr výběrové směrodatné 

odchylky a aritmetického průměru a je vyjadřována v procentech. Hlavní výhodou variačního 

koeficientu je, ţe je bezrozměrový a umoţňuje tak porovnávat variabilitu (proměnlivost) růz-

ných znaků. Jeho hodnoty v jednotkách procent by měly charakterizovat velice nízkou 

variabilitu. 
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Tab. 6.  Rozptyl mechanických hodnot a statistický rozbor vybraných veličin pro vzorky  

oceli značky S420MC (  = 40 %, ţíhací reţim 1) 
 

Vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr 

Rp0,2 [MPa] 627 602 633 629 628 629 631 618 625 629 625 

Rm [MPa]   639 649 648 645 642 642 648 646 639 648 645 

Rp0,2/Rm [%] 98 93 98 98 98 98 97 96 98 97 97 

A80 [%] 14,5 15,3 13,6 15,4 14,9 14,5 15,8 14,4 13,5 13,0 14,5 
 

Hodnocená veličina Rp0,2 [MPa]   Rm [MPa]   A80 [%]   

Aritmetický průměr 625,1 644,6 14,5 

Výběrová směrodatná odchylka průměru 2,9 1,2 0,3 

Medián 628,5 645,5 14,5 

Modus 629,0 648,0 14,5 

Výběrová směrodatná odchylka 9,1 3,8 0,9 

Výběrový rozptyl 82,1 14,7 0,8 

Špičatost  5,2 -1,5 -0,9 

Šikmost -2,2 -0,4 -0,3 

Rozpětí 31 10 2,8 

Minimum 602 639 13,0 

Maximum 633 649 15,8 

Počet 10 10 10 

Variační koeficient [%] 1,4 0,6 6,2 

 

 

Tab. 7.  Rozptyl mechanických hodnot a statistický rozbor vybraných veličin pro vzorky  

oceli značky S420MC (  = 75 %, ţíhací reţim 1) 
 

Vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr 

Rp0,2 [MPa] 452 465 467 460 436 433 452 428 431 448 447 

Rm [MPa]   471 474 473 472 473 468 473 471 470 472 472 

Rp0,2/Rm [%] 96 98 99 97 92 93 96 91 92 95 95 

A80 [%] 23,6 25,0 21,8 23,0 23,4 25,0 24,1 24,5 23,3 22,8 23,7 
 

Hodnocená veličina Rp0,2 [MPa]   Rm [MPa]   A80 [%]   

Aritmetický průměr 447,2 471,7 23,7 

Výběrová směrodatná odchylka průměru 4,6 0,6 0,3 

Medián 450,0 472,0 23,5 

Modus 452,0 473,0 25,0 

Výběrová směrodatná odchylka 14,4 1,8 1,0 

Výběrový rozptyl 208,6 3,1 1,0 

Špičatost  -1,6 0,9 -0,3 

Šikmost 0,0 -0,9 -0,2 

Rozpětí 39 6 3,2 

Minimum 428 468 21,8 

Maximum 467 474 25 

Počet 10 10 10 

Variační koeficient [%] 3,2 0,4 4,3 
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Tab. 8.  Rozptyl mechanických hodnot a statistický rozbor vybraných veličin pro vzorky  

oceli značky S420MC (  = 40 %, ţíhací reţim 2) 
 

Vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr 

Rp0,2 [MPa] 360 346 360 353 344 346 355 347 346 357 351 

Rm [MPa]   422 420 422 425 422 420 420 422 423 425 422 

Rp0,2/Rm [%] 85 82 85 83 82 82 84 82 82 84 83 

A80 [%] 27,5 28,8 30,0 28,8 31,3 30,0 27,5 28,8 27,5 28,8 28,9 
 

Hodnocená veličina Rp0,2 [MPa]   Rm [MPa]   A80 [%]   

Aritmetický průměr 351,4 422,1 28,9 

Výběrová směrodatná odchylka průměru 2,0 0,6 0,4 

Medián 350,0 422,0 28,8 

Modus 346,0 422,0 28,8 

Výběrová směrodatná odchylka 6,3 1,9 1,3 

Výběrový rozptyl 39,6 3,4 1,6 

Špičatost  -1,8 -0,6 -0,1 

Šikmost 0,3 0,5 0,6 

Rozpětí 16 5 3,8 

Minimum 344 420 27,5 

Maximum 360 425 31,3 

Počet 10 10 10 

Variační koeficient [%] 1,8 0,4 4,3 

 

 

Tab. 9.  Rozptyl mechanických hodnot a statistický rozbor vybraných veličin pro vzorky 

 oceli značky S420MC (  = 75 %, ţíhací reţim 2) 
 

Vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr 

Rp0,2 [MPa] 388 407 419 412 422 416 393 405 402 420 408 

Rm [MPa]   437 441 443 439 442 444 437 443 444 442 441 

Rp0,2/Rm [%] 89 92 95 94 95 94 90 91 91 95 93 

A80 [%] 24,9 22,5 25,0 25,0 25,0 24,3 26,3 24,3 24,0 26,3 24,8 
 

Hodnocená veličina Rp0,2 [MPa]   Rm [MPa]   A80 [%]   

Aritmetický průměr 408,4 441,2 24,8 

Výběrová směrodatná odchylka průměru 3,7 0,8 0,4 

Medián 409,5 442,0 25,0 

Modus   437,0 25,0 

Výběrová směrodatná odchylka 11,6 2,7 1,1 

Výběrový rozptyl 134,5 7,1 1,2 

Špičatost  -0,7 -0,9 1,1 

Šikmost -0,6 -0,8 -0,5 

Rozpětí 34 7 3,8 

Minimum 388 437 22,5 

Maximum 422 444 26,3 

Počet 10 10 10 

Variační koeficient [%] 2,8 0,6 4,5 
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Tab. 10.  Rozptyl mechanických hodnot a statistický rozbor vybraných veličin pro vzorky 

oceli značky S460MC (  = 40 %, ţíhací reţim 1) 
 

Vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr 

Rp0,2 [MPa] 491 477 477 487 492 499 484 487 484 477 486 

Rm [MPa]   548 561 561 561 569 579 561 571 568 558 564 

Rp0,2/Rm [%] 90 85 85 87 86 86 86 85 85 85 86 

A80 [%] 18,1 20,4 18,3 21,1 18,8 20,5 21,1 19,6 18,1 19,3 19,5 
 

Hodnocená veličina Rp0,2 [MPa]   Rm [MPa]   A80 [%]   

Aritmetický průměr 485,5 563,7 19,5 

Výběrová směrodatná odchylka průměru 2,3 2,7 0,4 

Medián 485,5 561,0 19,5 

Modus 477,0 561,0 18,1 

Výběrová směrodatná odchylka 7,3 8,4 1,2 

Výběrový rozptyl 53,4 71,3 1,4 

Špičatost  -0,4 0,8 -1,7 

Šikmost 0,4 0,0 0,1 

Rozpětí 22 31 3 

Minimum 477 548 18,1 

Maximum 499 579 21,1 

Počet 10 10 10 

Variační koeficient [%] 1,5 1,5 6,1 

 

 

Tab. 11.  Rozptyl mechanických hodnot a statistický rozbor vybraných veličin pro vzorky 

oceli značky S460MC (  = 75 %, ţíhací reţim 1) 
 

Vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr 

Rp0,2 [MPa] 453 454 441 - 441 445 445 451 442 449 447 

Rm [MPa]   525 525 523 522 516 522 521 526 521 524 523 

Rp0,2/Rm [%] 86 86 84 - 85 85 85 86 85 86 85 

A80 [%] 22,8 22,9 22,3 24,0 23,0 22,3 20,4 22,1 22,1 23,4 22,5 
 

Hodnocená veličina Rp0,2 [MPa]   Rm [MPa]   A80 [%]   

Aritmetický průměr 446,8 522,5 22,5 

Výběrová směrodatná odchylka průměru 1,7 0,9 0,3 

Medián 445,0 522,5 22,6 

Modus 441,0 525,0 22,3 

Výběrová směrodatná odchylka 5,1 2,9 1,0 

Výběrový rozptyl 26,2 8,3 0,9 

Špičatost  -1,7 2,1 2,2 

Šikmost 0,2 -1,2 -0,9 

Rozpětí 13 10 3,6 

Minimum 441 516 20,4 

Maximum 454 526 24 

Počet 9 10 10 

Variační koeficient [%] 1,1 0,6 4,3 
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Tab. 12.  Rozptyl mechanických hodnot a statistický rozbor vybraných veličin pro vzorky 

oceli značky S460MC (  = 40 %, ţíhací reţim 2) 
 

Vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr 

Rp0,2 [MPa] 358 366 370 376 360 358 360 358 358 360 362 

Rm [MPa]   462 467 467 467 461 465 467 466 465 467 465 

Rp0,2/Rm [%] 77 78 79 81 78 77 77 77 77 77 78 

A80 [%] 26,3 26,3 27,5 27,5 28,8 26,3 26,3 28,8 26,3 26,3 27,0 
 

Hodnocená veličina Rp0,2 [MPa]   Rm [MPa]   A80 [%]   

Aritmetický průměr 362,4 465,4 27,0 

Výběrová směrodatná odchylka průměru 2,0 0,7 0,3 

Medián 360,0 466,5 26,3 

Modus 358,0 467,0 26,3 

Výběrová směrodatná odchylka 6,2 2,2 1,0 

Výběrový rozptyl 38,9 4,9 1,1 

Špičatost  1,3 0,5 -0,5 

Šikmost 1,5 -1,3 1,0 

Rozpětí 18 6 2,5 

Minimum 358 461 26,3 

Maximum 376 467 28,8 

Počet 10 10 10 

Variační koeficient [%] 1,7 0,5 3,9 

 

 

Tab. 13.  Rozptyl mechanických hodnot a statistický rozbor vybraných veličin pro vzorky 

oceli značky S460MC (  = 75 %, ţíhací reţim 2) 
 

Vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr 

Rp0,2 [MPa] 408 422 408 427 425 410 402 409 423 - 415 

Rm [MPa]   486 490 490 492 488 486 487 485 489 490 488 

Rp0,2/Rm [%] 84 86 83 87 87 84 83 84 87 - 85 

A80 [%] 22,1 23,1 24,1 26,3 25,0 22,6 23,1 24,3 24,3 24,0 23,9 
 

Hodnocená veličina Rp0,2 [MPa]   Rm [MPa]   A80 [%]   

Aritmetický průměr 414,9 488,3 23,9 

Výběrová směrodatná odchylka průměru 3,1 0,7 0,4 

Medián 410,0 488,5 24,1 

Modus 408,0 490,0 23,1 

Výběrová směrodatná odchylka 9,3 2,3 1,2 

Výběrový rozptyl 85,6 5,1 1,5 

Špičatost  -1,9 -1,1 0,4 

Šikmost 0,1 0,0 0,5 

Rozpětí 25 7 4,2 

Minimum 402 485 22,1 

Maximum 427 492 26,3 

Počet 9 10 10 

Variační koeficient [%] 2,2 0,5 5,1 
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Z údajů uvedených v tab. 6 – 13 lze vysledovat kromě naměřených hodnot či klasických sta-

tistických veličin rovněţ variační koeficient, jeţ umoţňuje posuzovat variabilitu (rozptyl) 

mechanických vlastností, zjištěných u laboratorně válcovaných a ţíhaných pásů. U smluvní 

meze kluzu byla střední hodnota variačního koeficientu 2,3 %. V případě pevnosti byla střed-

ní hodnota variačního koeficientu pouhých 0,5 %. Taţnost A80 vykazovala střední hodnotu 

variačního koeficientu 4,8 %. Celkově lze tedy konstatovat, ţe variabilita sledovaných me-

chanických vlastností je velmi nízká. Nejmenší rozptyl experimentálně určených dat byl 

zaznamenán u pevnosti a největší u taţnosti [107]. Ve vybraných případech se projevily kom-

plikace s vyhodnocováním atypických záznamů tahových zkoušek (výkmit napětí v oblasti 

meze kluzu, blíţící se aţ hodnotě pevnosti – obr. 133).  Bylo by tedy vhodné vzít v úvahu 

variabilitu výsledků, s jakou pracuje příslušná mechanická zkušebna a o tento vliv „očistit“ 

rozptyl dat vznikající v důsledku vlastního laboratorního válcování a tepelného zpracování 

materiálu. 

 

 

Obr. 133.  Tahové diagramy pro skupinu 5 vzorků oceli značky S460MC po deformaci 

 = 75 % a ţíhání reţimem 1 (šipka upozorňuje na neobvyklý výkmit napětí, 

zkreslující odečtenou mez kluzu) 
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5.8  Možnosti praktické aplikace získaných výsledků 

Na úvod této kapitoly je vhodné pro snazší orientaci v následujícím textu připomenout 

značení studovaných ocelí. Ve stavu po válcování za tepla jsou předmětné oceli klasifikovány 

na základě normy ČSN EN 10149-2, jeţ specifikuje poţadavky pro ploché výrobky válcované 

za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu, určené pro tváření za studena. Na základě chemického 

sloţení a dosahované úrovně mechanických vlastností jsou dle citované normy oceli členěny 

do značek S420MC, S460MC a S500MC. Tyto za tepla vyválcované pásy zmiňovaných zna-

ček mohou být dále zpracovány válcováním za studena do značek, jenţ jsou předmětem 

normy ČSN EN 10268, která specifikuje poţadavky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí 

kluzu, které jsou však válcovány za studena a určené k tváření za studena.  

Poţadované mechanické vlastnosti podélných zkušebních těles, resp. chemické sloţení 

tak jak ho vymezuje norma ČSN EN 10268, je uvedeno v tab. 14 a 15. Citovaná norma po-

chopitelně specifikuje také mechanické vlastnosti v příčném směru. Pro mikrolegované oceli 

(označení LA) však uvádí, ţe po dohodě lze provádět zkoušku na tělesech s podélnou orienta-

cí (tedy s totoţnou orientací, jakou měly experimentálně za studena válcované vzorky). Mimo 

uvedené jsou na příčných zkušebních tělesech pro značky HC260LA a HC300LA specifiko-

vány hodnoty součinitele plastické anizotropie, přírůstek smluvní meze kluzu vlivem BH 

efektu či exponent mechanického zpevnění účinkem tváření za studena. Tab. 15 kromě obsa-

hu hliníku (jeţ vymezuje jeho minimální mnoţství v oceli) uvádí maximální dovolené obsahy 

jednotlivých prvků.  

 

Tab. 14.  Poţadované mechanické vlastnosti podélných zkušebních těles [37] 
 

Značka oceli Číselné označení oceli Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A80min [%] 

HC260LA 1.0480 240–310 340–420 27 

HC300LA 1.0489 280–360 370–470 24 

HC340LA 1.0548 320–410 400–500 22 

HC380LA 1.0550 360–460 430–550 20 

HC420LA 1.0556 400–500 460–580 18 

 

Tab. 15.  Poţadavek chemického sloţení (rozbor tavby) [hm. %] [37] 
 

Značka oceli Číselné označení oceli C Si Mn P S Al Ti Nb 

HC260LA 1.0480 0,1 0,5 0,6 0,025 0,025 0,015 0,15  – 

HC300LA 1.0489 0,1 0,5 1,0 0,025 0,025 0,015 0,15 0,09 

HC340LA 1.0548 0,1 0,5 1,1 0,025 0,025 0,015 0,15 0,09 

HC380LA 1.0550 0,1 0,5 1,6 0,025 0,025 0,015 0,15 0,09 

HC420LA 1.0556 0,1 0,5 1,6 0,025 0,025 0,015 0,15 0,09 
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Je zřejmé, ţe z pohledu obsahu mikrolegujících prvků jsou (kromě značky HC260LA) 

normou pro za tepla válcované pásu určené k tváření za studena (tab. 1, kap. 4.1), jakoţ i dal-

ších prvků mimo C, Mn a S definovány stejné poţadavky jako uvádí norma pro pásy 

válcované za studena (tab. 15). Lišit z pohledů poţadavků na chemické sloţení se začínají 

citované normy, jak bylo uvedeno  v případě obsahu uhlíků a ve vybraných případech v obsa-

hu manganu. Pokud by za tepla válcovaný pás obsahoval maximálně přípustné obsahy uhlíku, 

ţádné ze studovaných značek „teplého“ pásu (S420MC, S460MC a S500MC) by nebylo 

moţné pouţít pro normou dodávané za studena válcované pásy určené k tváření za studena. 

Aktuální chemické sloţení studovaných ocelí (tab. 3, kap. 4.1) z pohledu obsahu uhlíku vy-

hovuje všem potencionálním značkám (dle tab. 15). Určité omezení však platí v případě 

obsahu Mn, neboť pro značku HC260LA není moţné s ohledem na vysoké obsahy Mn ţád-

nou ze studovaných značek ocelí pouţít. Oceli S460MC a S500MC (dle ČSN EN 10149-2) je 

moţné díky vysokému obsahu Mn pouţít pouze pro značky HC380LA a HC420LA. 

 

 

5.8.1  Značka HC420LA 

Na základě získaných a statisticky prověřených výsledků je tedy moţné k výrobě 

značky s nejvyššími specifikovanými pevnostními vlastnostmi HC420LA (dle tab. 14) vyuţít 

oceli značek S420MC i S460MC (obr. 134).  
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Obr. 134.  Normou specifikované mechanické vlastnosti pro značku HC420LA a statisticky 

prověřené hodnoty dosahovaných mechanických vlastností pro vybrané značky oceli,   

deformace a reţimy 
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V případě oceli S420MC je ţádaných mechanických hodnot dosaţeno po relativní 

výškové deformaci  = 75 % v kombinaci s reţimem rekrystalizačního ţíhání při teplotě 

580 °C (Rp0,2 = 447 MPa; Rm = 472 MPa; A80 = 23,7 %). Stejného reţimu ţíhání v kombinaci 

s deformací za studena  = 40 % nebo  = 75 % je moţné vyuţít také u oceli značky S460MC. 

Specifikovaným hodnotám mechanických vlastností vyhovují rovněţ hodnoty dosaţené po 

úběru  = 75 % v kombinaci s druhým reţimem ţíhání při teplotě 650 °C. V tomto případě ve 

srovnání s reţimem ţíhání při teplotě 580 °C s menší rezervou v dosahovaných hodnotách na 

mezi kluzu a pevnosti a naopak vyšší rezervou u taţnosti. 

 

 

5.8.2  Značka HC380LA 

Přehledné vyhodnocení dosahovaných statisticky prověřených mechanických vlastnos-

tí vyhovujících poţadavkům pro značku HC380LA je uvedeno na obr. 135. 
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Obr. 135.  Normou specifikované mechanické vlastnosti pro značku HC380LA a statisticky 

prověřené hodnoty dosahovaných mechanických vlastností pro vybrané značky oceli,  

deformace a reţimy 

 

Je zřejmé, ţe v tomto případě lze vyuţít ocel S420MC s celkovou deformací za stude-

na  = 75 %, na kterou navazuje reţim ţíhání při teplotě 580 °C, ale taktéţ reţim s teplotou 

650 °C. Vyhovujících hodnot (v průměru) bylo dosaţeno rovněţ u oceli značky S460MC po 

deformaci  = 40 % a ţíhání při teplotě 650 °C. Ve čtyřech případech z deseti však byla mi-

nimální poţadovaná hodnota smluvní meze kluzu podkročena (byť nevýznamně), čímţ se 
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tento reţim v kombinaci s daným stupněm deformace jeví pro zmiňovanou značku jako ne-

stabilní. Dostatečné rezervy u všech hodnocených vlastností je dosahováno v případě 

deformace  = 75 % v kombinaci s teplotou 650 °C, ale rovněţ teplotou 580 °C (zde je však 

rezerva niţší).  

 

 

5.8.3  Značka HC340LA 

Pro výrobu značky HC340LA lze vyuţít ocel S420MC deformovanou úběrem 40 % a 

ţíhanou při teplotě 650 °C (obr. 136). V průměru poţadavkům vyhovují rovněţ hodnoty do-

saţené po deformaci  = 75 %. V pěti případech z deseti je však překračována maximálně 

povolená hodnota meze kluzu. Ocel S460MC by bylo moţné pro tuto značku pouţít v zásadě 

pouze v jenom případě, po deformaci  = 40 % v kombinaci s teplotou ţíhání 650 °C. Značka 

S460MC však nevyhovuje z pohledu chemického sloţení (vysoký Mn). 
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Obr. 136.  Normou specifikované mechanické vlastnosti pro značku HC340LA a statisticky 

prověřené hodnoty dosahovaných mechanických vlastností pro vybrané značky oceli,  

deformace a reţimy 

 

 

5.8.4  Značka HC300LA 

Poţadavkům na mechanické vlastnosti značky HC300LA vyhovují hodnoty dosaţené 

u oceli S420MC po deformace  = 40 % v kombinaci s ţíháním při teplotě 650 °C (obr. 137). 

S ohledem na relativně nízkou úroveň normou specifikovaných pevnostních vlastností existu-
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je reálný předpoklad, ţe by ţádaným hodnotám vyhovovaly mechanické vlastnosti dosaţené 

po vybraných úběrech v kombinaci s třetím reţimem ţíhání při teplotě 700 °C (např. defor-

mace 40 %, 50 %, 75 %). Pro tento reţim ţíhání však nebyly experimenty provedeny na větší 

sérii vzorků. Dluţno připomenout, ţe u značky HC300LA jsou normou [37] specifikovány 

rovněţ poţadavky na hodnoty součinitele plastické anizotropie, přírůstek smluvní meze kluzu 

vlivem BH efektu či exponent mechanického zpevnění vlivem tváření za studena, proto 

v tomto případě nelze hodnověrně konstatovat, ţe je moţné danou značku z uvedené oceli 

vyrobit. 
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Obr. 137.  Normou specifikované mechanické vlastnosti pro značku HC300LA a statisticky 

prověřené hodnoty dosahovaných mechanických vlastností pro vybrané značky oceli,  

deformace a reţimy 

 

 

5.8.5  Zhodnocení možnosti praktické aplikace 

Jako poměrně univerzální, kdy je moţno vyrobit aplikaci jedné deformace v kombina-

ci s jedním reţimem dvě značky, se jeví úběr 75 %, na který navazuje ţíhání při teplotě 

580 °C (pro ocel S420MC i S460MC lze takto vyrobit značky HC380LA a HC420LA) nebo 

při teplotě 650 °C (stejné značky z oceli S460MC).  

Ve vybraných případech by pravděpodobně bylo moţné vyrobit poţadovanou značku 

pouhým vyţíháním vstupního, za tepla válcovaného pásu. Pro značku HC420LA by v těchto 

případech bylo vhodné vyuţít oceli jakostních stupňů S420MC a S460MC v kombinaci 

s prvním reţimem ţíhání. Analogickým způsobem by bylo moţné vyrobit rovněţ značku 
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HC380LA. V tomto případě vyuţít uváděných ocelí v kombinaci s reţimem ţíhání při teplotě 

700 °C (viz graf na obr. 71 a 100). Nutno poznamenat, ţe pro zmiňované případy nebyly me-

chanické vlastnosti ovlivněné aplikovanými reţimy odzkoušeny na větší sérii vzorků. 

Mechanické vlastnosti u oceli jakostního stupně S500MC nebyly hodnoceny na větší 

sérii vzorků. S ohledem na průběhy mechanických vlastností a prakticky totoţné chemické 

sloţení jako v případě oceli značky S460MC lze ovšem předpokládat velmi podobné chování.  

Na základě získaných informací je tedy moţné konstatovat, ţe ocel S420MC (dle ČSN 

EN 10149-2) lze volbou předchozí deformace za studena v kombinaci s vhodným reţimem 

rekrystalizačního, resp. sferoidizačního ţíhání zpracovat v zásadě do čtyř značek (HC300LA, 

HC340LA, HC380LA, HC420LA – dle ČSN EN 10268). V případě značky HC300LA by 

bylo nutné ověřit další poţadavky normy, které se týkají součinitele plastické anizotropie, 

přírůstku meze kluzu vlivem BH efektu či exponentu deformačního zpevnění vlivem tváření 

za studena. Ocel S460MC lze poté zpracovat do značek HC380LA, HC420LA. 

Je zřejmé, ţe volbou teploty ţíhání v kombinaci s vhodným stupněm deformace za 

studena je moţné v podmínkách válcovny za studena vyrobit z jednoho materiálu vícero zna-

ček. Příznivá je rovněţ skutečnost, ţe pro vybrané značky lze vyuţít vícero celkových 

aplikovaných úběrů (40 %, 75 %) a tím poskytnout větší variabilitu při výběru tloušťky, resp. 

menší vázanost na tloušťku vstupního materiálu. Neméně významnou se jeví moţnost variabi-

lity rekrystalizačního reţimu. S ohledem na maximální vyuţití kapacity ţíhacího zařízení jsou 

prioritně uţívány vyšší ţíhací teploty, aby se maximálně zkrátila doba ţíhání [32]. Ta můţe 

být dále vázána na hmotnost ţíhaného svitku či obsazení poklopu [93], vše s  ohledem na ma-

ximální energetickou potaţmo ekonomickou úsporu. 
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6.  ZÁVĚR 

Byl proveden rozsáhlý experimentální program zaloţený na kombinaci laboratorního 

válcování za studena, rekrystalizačního ţíhání, mechanického zkoušení a mikroskopického, 

resp. sub-mikroskopického rozboru tří typů konstrukčních mikrolegovaných ocelí, určených 

ke zpracování ve válcovnách za studena – značek S420MC, S460MC a S500MC. 

Experiment jasně prokázal, ţe vhodnou volbou parametrů deformace za studena a ná-

sledného rekrystalizačního ţíhání lze účinně ovlivňovat komplex mechanických vlastností 

zkoumaných ocelí. Pevnostní vlastnosti je moţné v průměru měnit v intervalu cca 330 MPa a 

vlastnosti plastické v rozmezí přibliţně 16 %. Maximálních pevnostních a minimálních plas-

tických hodnot bylo dosahováno u reţimu s nejniţší aplikovanou teplotou ţíhání po 

deformacích, které v materiálu nejsou schopny akumulovat dostatečné mnoţství energie pro 

následující průběh rekrystalizace. Naopak relativně vysokých hodnot plastických vlastností je 

dosahováno u reţimu s nejvyšší aplikovanou teplotou ţíhání. 

Na základě strukturních rozborů mohly být diskutovány příčiny vývoje sledovaných 

vlastností. Potvrdilo se, ţe válcování za studena spolu s aplikovanými ţíhacími reţimy vý-

znamným způsobem ovlivňuje nejen charakter výsledných feritických zrn, ale rovněţ 

distribuci, velikost a tvar precipitátů. Ty ve většině případů účinkem deformace za studena 

během následujícího ţíhání hrubly, coţ se projevovalo poklesem jejich plošné hustoty a ve 

vybraných případech i změnou morfologie. Především u oceli S500MC byl prokázán také 

výskyt precipitátů nových, které v matrici ve stavu po válcování za tepla přítomny nebyly. 

Vzhledem k tomu, ţe u oceli S460MC s velmi podobným chemickým sloţením nebyl výskyt 

nově vznikajících precipitátů v takovém měřítku zaznamenán, lze konstatovat, ţe moţnost 

vzniku nových částic je spjata nejen s aplikovaným stupněm deformace za studena 

v kombinaci s vhodným reţimem ţíhání, ale rovněţ s historií procesu válcování za tepla. 

Na základě provedených experimentů se jeví, ţe dominantním mechanismem ovlivňu-

jícím výsledné vlastnosti je deformační zpevňování kovu v kombinaci s rekrystalizací. Proces 

disperzního zpevnění můţe jen částečně kompenzovat odpevňující účinek rekrystalizace a 

zmírnit intenzitu poklesu pevnostních vlastností ţíháním. 

U všech tří studovaných ocelí byly matematicky popsány křivky zpevnění pro maxi-

mální aplikovanou relativní výškovou deformaci aţ 75 %, ovlivněné výchozí strukturou po 

válcování za tepla nebo po deformaci za studena v kombinaci s rekrystalizačním ţíháním při 

teplotě 650 °C. Bylo prokázáno, ţe vlivem deformačního zpevňování dochází nezávisle na 

výchozím strukturním stavu k nárůstu meze kluzu a pevnosti přibliţně o 300 aţ 350 MPa. 
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Intenzita zpevňování jednotlivých ocelí se pro logaritmické výškové deformace převyšující 

hodnotu 0,2 významně neliší.  

Statistickými metodami bylo zjištěno, ţe studované oceli S420MC a S460MC lze 

v provozních podmínkách při vhodné volbě parametrů zpracovat do tří značek pásových ocelí 

určených k následujícímu tváření za studena (dle ČSN EN 10268). Jako poměrně univerzální 

se jeví aplikace výškového úběru 75 %, na který navazuje ţíhání při teplotě 580 °C (pro ocel 

S420MC i S460MC je moţno takto vyrobit značky HC380LA a HC420LA) nebo při teplotě 

650 °C (stejné značky z oceli S460MC). 

Získané výsledky mohou najít reálné uplatnění při optimalizaci podmínek tepelného 

zpracování zkoumaných mikrolegovaných ocelí ve válcovnách pásů za studena. 

Z teoretického pohledu jsou zajímavé poznatky o účinku deformace za studena v kombinaci 

s ţíháním na charakter precipitátů, coţ představuje oblast zatím zmapovanou jen sporadicky. 
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