
  

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství 

Katedra tváření materiálu 

 

 
 

 

SOUHRN DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

Studium vlivu válcování za studena a ţíhání            

na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti pásů 

z vybraných HSLA ocelí 

 

 

 

 
 

Ing. Marcel JANOŠEC 
 

 

 

 

Obor doktorského studia: Metalurgická technologie 

Školitel: Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 

Ostrava, září 2011 

 



  

 



  

 

 

Doktorská disertační práce byla vypracována na Katedře tváření materiálu Fakulty metalurgie 

a materiálového inţenýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

v doktorském studiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchazeč: Ing. Marcel Janošec  

 

Školitel: Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.  

 

Oponenti: Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik, Politechnika Śląska Katovice, Katedra 

Technologii Materiałów 

 

Prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. – VŠB-TUO, katedra tváření materiálu 

Ing. Josef Bořuta, CSc. – Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o. 

 

 

 

 

Obhajoba disertační práce proběhne dne 23. 2. 2012 před komisí pro obhajoby disertačních 

prací v oboru Metalurgická technologie na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava, tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba v 8:45 hod. v místnosti D-206. 

 

 

S disertační prací je moţno se seznámit na studijním oddělení Fakulty metalurgie a 

materiálového inţenýrství, místnost A-136, VŠB – TU Ostrava, tř. 17. listopadu 15, 708 33 

Ostrava – Poruba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................ 

předseda odborové rady 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 1 - 

OBSAH  

1.   ÚVOD           3 

2.   TEORETICKÝ ROZBOR        3 

2.1   Příprava výchozího polotovaru       3 

2.2   Specifika válcování za studena       3 

2.3   Struktura a vlastnosti ovlivněné tvářením za studena    5 

2.3.1   Vývoj struktury          5 

2.3.2   Změny mechanických vlastností       5 

2.4   Ţíhání a uzdravovací procesy        6 

2.4.1   Statické zotavení         6 

2.4.2   Statická rekrystalizace         6 

2.4.3   Růst zrn          7 

2.5   Vztah mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi    8 

2.5.1   Pevnostní vlastnosti a vybrané mechanizmy zpevňování     8 

2.5.1.1  Deformační zpevnění         8 

2.5.1.2  Zpevnění účinkem zjemnění zrna       9 

2.5.1.3  Disperzní zpevnění         10 

2.5.2   Plastické vlastnosti         10 

2.6   Válcování a vlastnosti HSLA ocelí       10 

2.6.1   Termomechanické zpracování        11 

2.6.2   Válcování HSLA ocelí za studena       12 

3.   VYMEZENÍ CÍLŮ DISERTACE       12 

4.   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST       13 

4.1   Charakteristika studovaných ocelí       13 

4.2   Modelové válcování         13 

4.3   Laboratorní ţíhání         14 

4.4   Strukturní analýzy         15 

4.5   Mechanické zkoušky         15 

5.   DISKUSE VÝSLEDKŮ        15 

5.1   Výchozí strukturní stav studovaných značek ocelí     15 

5.1.1   Ocel S460MC          15 

5.1.2   Srovnání mikrostruktury studovaných ocelí po válcování za tepla   16 

5.2   Změny mechanických vlastností vlivem deformace za studena   16 

5.2.1   Srovnání mechanických vlastností studovaných ocelí     18 

5.2.2   Matematický popis křivek zpevnění       18 

5.3   Mikrostruktura a vlastnosti oceli značky S420MC po ţíhání reţimem 3  19 

5.4   Mikrostruktura a vlastnosti oceli značky S460MC po ţíhání reţimem 2  20 

5.5   Mikrostruktura a vlastnosti oceli značky S500MC po ţíhání reţimem 1  23 

5.6   Vzájemné srovnání vlastností studovaných ocelí     25 

5.7   Reprodukovatelnost získaných mechanických vlastností    26 

5.8   Moţnosti praktické aplikace získaných výsledků     27 

5.9   Zhodnocení moţnosti praktické aplikace      28 

6.   ZÁVĚR          28 

CONCLUSIONS         29 

LITERATURA         31 
 

 



 

 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 3 - 

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 

přesností, povrchovou jakostí či nízkou finální tloušťkou.  

 Vysoká rozměrová přesnost a povrchová jakost válcovaného pásu je důleţitým atributem, 

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

výsledného produktu. 

 Vhodnou volbou a optimalizací podmínek zpracování pochopitelně lze ovlivňovat 

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

poţadavky, 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-

metalurgické základy je nutné poznat v maximální moţné míře. Ocel je ovšem natolik 

rozmanitý materiál, ţe i malé změny v chemickém sloţení či podmínkách zpracování se 

mohou na vlastnostech finálních produktů projevit velmi výrazně. Pro zmapování vlivu 

podmínek zpracování 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 provozní.  

 Disertační práce je zaměřena právě na laboratorní studium mikrostrukturních změn a 

jejich účinku na mechanické vlastnosti vybraných typů konstrukčních mikrolegovaných ocelí 

po válcování za studena a ţíhání. Získané informace o vlivu deformace 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. 

 

2.  TERORETICKÝ ROZBOR  

2.1  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 [1]. K zamezení zaválcování okují do povrchu a zajištění vysoké 

povrchové jakosti za studena válcovaného pásu je nutné oxidickou vrstvu před válcováním 

odstranit. Vrstva okují můţe být z povrchu kovu odstraněna několika způsoby [2]: 

  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. 

 

2.2  SPECIFIKA VÁLCOVÁNÍ ZA STUDENA 

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

rekrystalizace kovu [3]. Válcování probíhá buď vratným způsobem na jednostolicových, dvou 

či třístolicových tratích nebo průběţně na tří a vícero stolicových nespojitých nebo spojitých 

válcovacích tratích [4]. 
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Spojité, resp. průběţné tratě se skládají z několika tandemově uspořádaných válcovacích 

stolic (obr. 1), 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. 

 

 
Obr. 1.  Schematické znázornění průběţné pětistolicové tandemové tratě [5] 

 

Vratné válcovací tratě jsou konstruovány zpravidla jako jednostolicové (obr. 2), ale 

mohou být rovněţ ve dvoustolicové či třístolicové konfiguraci [4]. 

Proces válcování na prů-

běţných, spojitých či 

vratných tratích probíhá 

zpravidla dále uvedeným 

způsobem. Z odvíjecího 

zařízení prochází pás sou-

stavou podávacích, resp. 

rovnacích válečků a vstu-

puje do válcovací stolice. 

Zde je za příslušných 

rychlostně-deformačních 

podmínek aplikován daný 

úběr [6]. V případě více 

stolicové válcovací tratě 

navazuje úběr za vyšších 

rychlostně-deformačních podmínek 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. V případě reverzních tratí můţe následovat další cyklus válcování 

v opačném směru. Jednotlivé 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 zařadit mezioperační ţíhání a plastické vlastnosti materiálu 

obnovit. Celý proces válcování můţe být v zásadě ukončen tzv. hladícím válcováním, které 

spočívá v realizaci malé deformace po ţíhání pásů (cca 1 %). Takto se odstraní výrazná mez 

kluzu, která u některých typů ocelí způsobuje potíţe při dalším zpracování [7, 8]. 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2.  Konfigurace jednostolicové vratné válcovací tratě [5] 
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2.3  STRUKTURA A VLASTNOSTI OVLIVNĚNÉ TVÁŘENÍM ZA STUDENA 

2.3.1  Vývoj struktury 

V důsledku nízkých tvářecích teplot nemůţe při válcování za studena proběhnout 

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

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

vyvíjí usměrněné uspořádání krystalografické mříţky. Vzniká tak strukturní a 

krystalografická textura (obr. 3) [9, 10]. 

 

  
  

a)  Válcováno za tepla a ţíháno 

(neuspořádaný stav s polykrystalickou 

strukturou) 

b)  Válcováno za studena (  = 90 %) 

(struktura usměrněná 

plastickou deformací) 

Obr. 3.  Znázornění účinku deformace za studena na charakter mikrostruktury [10, 11] 
 

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. 

tvárných vměstků [12]. Ty se na úkor deformace ve směru tloušťky protahují prioritně 

v podélném směru. Do charakteru řádků mají tendenci se uspořádat i karbidy či perlitické 

bloky [5]. 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 [12]. 

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 

stávají obtíţně rozpoznatelné (obr. 3b). Ke studiu povahy zrn tvořících matrici postačuje ve 

většině případů klasická optická mikroskopie. Krystalografické textury za studena 

válcovaných, resp. za studena válcovaných a ţíhaných ocelí je poté nutné s ohledem na 

posuzování krystalografické orientace jednotlivých zrn tvořících matrici, studovat 

pokročilejšími technikami. 

 

2.3.2  Změny mechanických vlastností 

Typickým průvodním jevem za studena deformovaných kovů, který v zásadě reflektuje 

změnu strukturního stavu, je změna mechanických vlastností (obr. 4). Pevnostní charakteris-

tiky materiálu vlivem plastické deformace za studena v souladu s teorií rozvíjející se plastické 

deformace prostřednictvím dislokace vzrůstají, plastické vlastnosti materiálu naopak klesají.  
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Intenzitu zpevňování za 

studena deformovaných kovů je 

moţné vyjádřit relací mezi 

napětím a deformací v souladu s 

Hollomonovou rovnici (1) [13] 

 
neK  MPa   (1) 

 

kde    je napětí MPa , 

 K - konstanta , 

 e - skutečná deformace , 

 n - exp. def. zpevnění . 

 

 Mimo uvedené je pro 

struktury deformované primárně 

ve směru hlavní deformace typická anizotropie mechanických vlastností [4]. 

 

2.4  ŽÍHÁNÍ A UZDRAVOVACÍ PROCESY 

Po tváření za studena v průběhu následujícího tepelného zpracování lze očekávat statické 

uzdravovací procesy. Kromě zotavení a rekrystalizace rozšiřuje literatura [15] proces obnovy 

zrn v průběhu ţíhání po deformaci za studena ještě o fázi růstu zrn.  

 

2.4.1  Statické zotavení 

Zotavením je označován odpevňovací proces, během kterého dochází ke sniţování 

hustoty dislokací deformovaného kovu např. tzv. anihilací. 

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 

měření tzv. termoelektrické síly [16], elektromagnetických vlastností materiálu [17] nebo 

obecně mechanických vlastností (mikrotvrdosti) [18]. Kinetika zotavení, zde vyjádřena jako 

změna vnitřního napětí materiálu v čase, tak můţe být popsána např. následující rovnicí (2) 

[19] 

 

tABi ln       MPa     (2) 

 

kde   i  je vnitřní napětí MPa , 

 BA, - konstanty , 

 t - čas s . 

 

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

zrna nová, zpevnění materiálu se tak odstraní jen z části.  

 

2.4.2  Statická rekrystalizace 

Rekrystalizací je označován uzdravovací proces deformované struktury, při kterém 

dochází ke vzniku nových zrn stejné fáze. O rychlosti průběhu rekrystalizace, tedy její 

 
Obr. 4.  Účinek deformace za studena na mechanické  

vlastnosti austenitické oceli [14] 
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kinetice, dává pravděpodobně nejobecnější představu tzv. Kolmogorov–Johnson–Mehl–

Avramiho rovnice (3), která popisuje podíl rekrystalizované struktury X v závislosti na čase t 

[20-22]. Teplotně závislý parametr B v rovnici zohledňuje nukleaci a rychlost růstu zrn. 

Exponent n je poté veličina závislá na dimenzionalitě růstu.  

 

)exp(1 nBtX          (3) 

 

Kde  X  je rekrystalizovaný podíl , 

  B - konstanta , 

  n - konstanta , 

        t - čas s . 

 

Po tváření za studena představuje pro dosaţení vhodné mikrostruktury klíčový parametr 

mimo jiné teplota ţíhání a stupeň aplikované deformace za studena. Po malých úběrech se při 

rekrystalizaci tvoří velmi málo zárodků a 

struktura je po ţíhání hrubozrnná. Za 

kritické deformace pro nepříznivý růst 

feritických zrn jsou povaţovány úběry 

5 % aţ 15 % [7]. Při velmi malém stupni 

deformace se dosáhne stavu, kdy se ne-

tvoří nové zárodky a kov za daných 

podmínek nerekrystalizuje. Aby rekrys-

talizace 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 defor-

macím (obr. 5). 

2.4.3  Růst zrn 

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

tedy se sníţením tzv. volné energie [23]. 

K hlavním faktorům ovlivňujícím růst zrn patří: 

 Teplota ţíhání: Velikost zrn roste úměrně se vzrůstající teplotou ţíhání (obr. 6a). 

 

 

 

 

  a)  Vliv teploty a doby ţíhání b)  Vliv stupně deformace 

Obr. 6.  Schematické znázornění účinku parametrů ţíhání  

a deformace za studena na velikost zrn [23] 

 

 
Obr. 5  Vliv teploty a stupně deformace na 

potencionální průběh rekrystalizace během ţíhání 

po deformaci za studena 
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 Doba výdrţe na teplotě ţíhání: 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. 6a).  

 Stupeň předchozí deformace za studena: Se vzrůstající deformací za studena obecně 

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

po aplikaci intenzivnější deformace za studena očekávat jemnozrnnější strukturu. Po 

malé deformaci je nukleačních oblastí málo a výsledná struktura můţe být hrubozrnná 

nebo nerovnoměrná z pohledu velikosti zrn (obr. 6b). 

2.5  VZTAH MEZI MIKROSTRUKTUROU A MECHANICKÝMI VLASTNOSTMI 

2.5.1  Pevnostní vlastnosti a vybrané mechanizmy zpevňování 

Pevnost (resp. mez pevnosti v tahu) je obecně označována jako odpor, či odolnost 

materiálu vůči trvalému porušení soudrţnosti jeho částic. 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 [24]:  

 

mR
S

F

0

max
max      MPa     (4) 

 

kde  mR,max  je maximální napětí, mez pevnosti MPa , 

  maxF - maximální síla N , 

  0S - výchozí plocha zkušebního tělesa 2mm . 

 

Způsobů, kterými lze navyšovat hladinu pevnostních vlastností vyjádřených ve formě 

tvrdosti, meze kluzu či meze pevnosti, je obecně vícero. S ohledem na tematické zaměření 

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

v důsledku zjemnění zrna a mechanismem precipitačního zpevnění. 

 

2.5.1.1  Deformační zpevnění 

Deformační zpevnění, jak uţ z názvu vyplývá souvisí s rozvojem plastické deformace. Ta 

je mimo jiné realizována prostřednictvím kluzového mechanismu, který je uskutečňován 

postupným posuvem atomů v určitých krystalografických rovinách a směrech při překročení 

hodnoty kritického kluzového 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. Deformace kluzem však neprobíhá v celé rovině najednou, 

ale realizuje se postupným pohybem dislokace tak, ţe se atomy pod účinkem nadkritického 

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

popisovaný děj znázorněn na obr. 7.  

 

    
Obr. 7.  Schematické znázornění pohybu dislokace na kluzné rovině [23] 
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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 a dalších mechanismů, zpevňovat. Účinek deformace na hustotu 

dislokací lze popsat rovnicí: 

 
p

D k       2m     (5) 

 

kde  
D

 je hustota dislokací 2m , 

 - poměrná deformace % , 

       pk, - konstanty . 

 

Zpevnění v důsledku zvýšené hustoty dislokací matematicky popisuje např. vztah (6). 

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

napětí, která umoţňuje příčný kluz šroubových dislokací. Zvýšená dislokační hustota rovněţ 

podporuje jejich snazší anihilaci [5].  

 

2

1

DD b       Pa     (6) 

 

Kde  D  je přírůstek smykového napětí účinkem dislokačního zpevnění Pa , 

  b - Burgersův vektor m , 

        
D

 je hustota dislokací 2m . 

 

Mechanismus deformačního zpevnění je charakteristický pro materiály zpracovávané pod 

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

deformaci za studena lze dosáhnout hustoty dislokací okolo 10
12

 aţ 10
13

 cm
-2

. U dobře 

vyţíhaných kovů můţe hustota dislokací klesnout na hodnotu 10
6
 cm

-2
 [3]. 

 

2.5.1.2  Zpevnění účinkem zjemnění zrna 

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

bariéru pro pohyb dislokací mohou představovat rovněţ hranice zrn. Pravděpodobně 

nejobecněji je popsána relace mezi mikrostrukturou, resp. velikostí zrna a mezí kluzu 

Hallovým-Petchovým vztahem ve tvaru: 

 

2

1

dkR yie      MPa     (7) 

 

kde  eR  je mez kluzu MPa , 

  i - napětí MPa , 

        yk - konstanta , 

  d - velikost zrna m . 

 



 

 - 10 - 

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 

navyšovat, 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 [25]. 

 

2.5.1.3  Disperzní zpevnění 

Překáţku pro pohyb dislokací představují rovněţ částice strukturních fází, které protínají 

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

překáţku obejít nebo protnout. V obou případech je, pro překonání částice potřeba vyššího 

deformačního napětí. U mikrolegovaných ocelí je běţnější, ţe dislokace karbidy, nitridy či 

karbonitridy mikrolegujích prvků vlivem jejich velké tvrdosti neprotíná, ale obchází [5]. 

Přírůstek disperzního zpevnění v závislosti na objemovém podílu precipitátů, resp. jejich 

velikosti popisuje např. Orowanova-Ashbyho rovnice (8) [26] 

 

d
d

f
ppn 63,1ln10800    MPa     (8) 

 

kde  ppn  je přírůstek napětí účinkem precipitačního zpevnění MPa , 

  f - objemový podíl precipitátu , 

        d - velikost precipitátů nm . 

 

2.5.2  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 [24]. Protoţe plastická vlastnost je obecně opakem vlastnosti 

pevnostní, 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 

substitučních či interstiticky rozpuštěných legujících prvků nebo dalších strukturních fází, 

které mohou komplikovat pohyb dislokací v průběhu plastické deformace. 

 

2.6  VÁLCOVÁNÍ A VLASTNOSTI HSLA OCELÍ 

HSLA oceli, resp. výšepevnostní mikrolegované konstrukční oceli jsou typické nízkými 

obsahy legujících prvků, kterými jsou v převáţné většině případů prvky Ti, Nb a V. 

Tento typ ocelí je předmětem zájmu jiţ řadu let. Spolu se vzrůstajícími nároky na finální 

vlastnosti oceli docházelo 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 [27] postupně redukovány. 

Poţadavek vzrůstajících, zejména pevnostních vlastností (za současného zachování 

odpovídající úrovně vlastností křehkolomových či plastických) poté reflektuje charakter 

pouţitého zpracování. 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 

charakteristických jemnozrnnější mikrostrukturou. Feriticko-perlitická struktura typická pro 
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niţší pevnostní stupně byla s rozvojem řízeného válcování nahrazována strukturou 

charakteristickou různým podílem bainitické či martenzitické fáze. 

V současnosti se proces termomechanického zpracování běţně vyuţívá k výrobě nejen 

vyšších stupňů (k jejichţ produkci je tato technologie klíčová), ale rovněţ k výrobě niţších 

pevnostních stupňů.   

 

2.6.1  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 [28].  

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

uváděných 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 

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

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

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

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

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

válcované 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 

válcování či dynamickou rekrystalizací řízené válcování [29, 30]. Jiný ze způsobů členění, 

zohledňující do jisté míry výše zmiňované a navíc objasňující princip řízeného válcování 

mikrolegovaných ocelí je uveden na obr. 8.  

U řízeného válcování 

mikrolegovaných ocelí je 

válcování rozděleno, po-

dobně jako např. u C-Mn 

ocelí, do dvou oblastí. 

Předválcování je realizo-

váno v oblasti rekrystali-

zace austenitu. Doválco-

vání poté probíhá 

v oblasti zbrzděné re-

krystalizace austenitu, 

kde vznikající deformací 

indukované precipitáty 

významně posunují po-

čátek rekrystalizace. 

Vzájemná interakce re-

krystalizace a deformačně 

indukované precipitace je 

objasňována na tzv. RPTT  (rekrystalizace, precipitace, teplota, čas) diagramech (obr. 9). 

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 rekrystali-

 
Obr. 8.  Srovnání vybraných procesů klasického  

a řízeného válcování [31] 
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zace před precipitací, 

která je však jiţ defor-

mačně indukována (po-

sun přibliţně o dva řády 

v sekundách) a zpoma-

luje průběh rekrystali-

zace. Konečně ve . 

oblasti začíná precipi-

tace indukována defor-

mací dříve neţ by teore-

ticky měla začít rekrys-

talizace a posunuje její  

iniciaci i průběh ke 

značně delším časům. 

Hodnoty teplot se udá-

vají: T1 = 1050 °C a 

T2 = 930 °C.  

 

 

 

 

 

2.6.2  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 [32] 

pro mikrolegované oceli niţší (50 % – 60 %) ve srovnání s ocelemi hlubokotaţnými     

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

studena aplikovány deformace převyšující hodnotu 30 % v kombinaci s následujícím 

rekrystalizačním ţíháním [33]. Výsledná struktura je tedy charakteristická rekrystalizovanými 

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 

klasifikovány jako „quarter hard“, „half hard“ apod. [34]. 

 

3.  VYMEZENÍ CÍLŮ DISERTACE 

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

výsledné 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 

zmapovat vývoj mechanických vlastností studovaných ocelí v závislosti na:  

 chemickém sloţení 

 celkové výškové deformaci za studena před ţíháním 

 parametrech aplikovaných reţimů ţíhání 

 

 
Obr. 9.  Vzájemná interakce rekrystalizace a  

deformačně indukované precipitace 

(RS, RF  – počátek, resp. konec  rekrystalizace; 

RPS, RPF – poč., konec rekrystalizace ovlivněné precipitací;  

PS – počátek precipitace;  

PDS – počátek deformačně indukované precipitace) [28] 
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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 

mechanických vlastností.  

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

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

válcování bylo realizováno na laboratorní válcovací stolici Q110. 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. 

 

4.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1  CHARAKTERISTIKA STUDOVANÝCH OCELÍ 

Celý experiment byl proveden na třech typech konstrukčních mikrolegovaných ocelích 

značek S420MC, S460MC a S500MC (dle ČSN EN 10149-2) se zaručenou minimální mezí 

kluzu odpovídající číselné hodnotě v označení. Chemické sloţení konkrétních ocelí, které 

byly vyuţity k experimentálnímu programu je uvedeno v tab. 1. 

 

Tab. 1.  Chemické sloţení zkoumaných ocelí [hm. %] 
 

Ocel   C   Mn   Si   P   S Al(celk.)   Nb   V   Ti 

S420MC 0,08 0,85 0,01 0,011 0,006 0,039 0,04 0 0 

S460MC 0,08 1,36 0,19 0,018 0,008 0,022 0,07 0,03 0,03 

S500MC 0,06 1,38 0,24 0,013 0,005 0,022 0,07 0,03 0,02 

 

4.2  MODELOVÉ VÁLCOVÁNÍ 

K válcování za studena byla vyuţita laboratorní válcovací stolice Q110, na které byly 

vzorky vymořených odstřiţků ze za tepla válcovaných pásů s tloušťkou cca 4 mm, šířkou cca 

25 mm a délkou cca 450 mm válcovány víceprůchodovým způsobem. 

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 vzorky podrobeny válcováním relativní výškové deformaci 5 %, 10 %, 

15 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 % a 75 %. Laboratorním válcováním bylo v této etapě 
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experimentu připraveno celkem 54 vývalků. Takto připravené vývalky s odpovídajícím 

stupněm deformace, resp. odpovídající geometrií byly dále tepelně zpracovávány.  

Během druhé fáze laboratorního válcování, jejímţ smyslem bylo posouzení vlivu 

vybraného 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 

výchozí strukturou po válcování za tepla nejprve podrobena celkové relativní výškové 

deformaci 50 % [35]. U takto deformovaných vývalků bylo aplikováno rekrystalizační ţíhání 

v laboratorní odporové peci dále specifikovaným reţimem 2. Po vyţíhání 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 75 %. Kromě uvedeného byly u oceli této značky zjišťovány rovněţ 

mechanické vlastnosti výchozího stavu (tedy po válcování za tepla, resp. po válcování za tepla 

a ţíhání). Laboratorním válcováním bylo v této etapě 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 získaných 

mechanických vlastností, byly vzorky značek S420MC a S460MC válcovány popisovanou 

technikou s aplikovanou celkovou relativní výškovou deformací 40 % a 75 % [36]. V této 

části bylo laboratorním válcováním za studena připraveno celkem 80 ks vzorků. 

 

4.3  LABORATORNÍ ŽÍHÁNÍ 

Vyválcované vzorky byly dále řezáním děleny na poţadovanou délku, tak aby je bylo 

moţné umístit do pracovního prostoru laboratorní vakuové pece a podrobit tepelnému 

zpracování. Všechny aplikované reţimy tepelného zpracování probíhaly ve smyslu zamezení 

oxidace povrchu vývalků v ochranné atmosféře směsného plynu sloţené z 90 % dusíku a 

10 % vodíku. Aplikovány byly celkem tři reţimy ţíhání vzájemně se lišící ţíhací teplotou a 

dobou výdrţe (obr. 10).  

 

 
Obr. 10.  Parametry aplikovaných ţíhacích reţimů 
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4.4  STRUKTURNÍ ANALÝZY 

Charakter mikrostruktury vybraných vzorků byl posuzován s vyuţitím dvou 

mikroskopických 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.  

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. 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 [37, 38]. 

 

4.5  MECHANICKÉ ZKOUŠKY 

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

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

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

1,839 kN) zjišťovány mechanické vlastnosti. 

 

5.  DISKUSE VÝSLEDKŮ 

5.1  VÝCHOZÍ STRUKTURNÍ STAV STUDOVANÝCH ZNAČEK OCELÍ 

5.1.1  Ocel S460MC 

     Struktura oceli značky S460MC je po 

válcování za tepla tvořena feritem a perlitem 

(obr. 11) [39, 40], přičemţ objemový podíl 

perlitické fáze je ve srovnání s ocelí S420MC 

podstatně vyšší. Střed tloušťky za tepla 

válcovaného pásu je v tomto případě 

charakteristický mírně větším feritickým 

zrnem (v průměru 3,7 m) ve srovnání 

s povrchovou oblastí, kde dosahují zrna 

průměrné velikosti 3, 3 m.  

     Hranice převáţně rovnoosých v některých 

případech mírně protaţených feritických zrn 

ve směru válcování jsou dekorovány 

částicemi cementitu (obr. 12a). 

     Uvnitř feritických zrn, případně i na jejich 

hranicích jsou přítomny komplexní částice 

karbonitridu, příp. karbidu niobu a titanu (obr. 12b). Na základě RTG spektrální mikroanalýzy 

bylo zjištěno, ţe poměr titanu a niobu v jednotlivých částicích je velmi proměnlivý [37]. 

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

přítomny uvnitř feritických zrn (obr. 12b). Tyto menší částice vyprecipitovaly pravděpodobně 

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

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

předpokládat, ţe jemné částice jsou tvořeny karbidy vanadu, ve kterých můţe být rozpuštěno 

menší mnoţství niobu [39, 41]. Velikost těchto částic dosahovala max. několik desítek 

 

 
Obr. 11.  Mikrostruktura oceli značky 

S460MC po válcování za tepla 
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nanometrů. 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 [37]. 

 

  
  a)  SEM b)  TEM 

Obr. 12.  Mikrostruktura oceli značky S460MC po válcování za tepla 

posuzována s vyuţitím elektronové mikroskopie 

 

5.1.2  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 

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

naopak nejniţší u oceli značky S420MC. 

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 

zastoupením niobu a titanu), které byly v oceli přítomny pravděpodobně ještě před 

válcováním za tepla. Výskyt relativně malých částic, vznikajících procesem deformačně 

indukované precipitace, resp. vylučováním z tuhého roztoku během vychlazování svitku po 

válcování za tepla, byl potvrzen zejména u oceli značky S460MC (obr. 12b) 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 charakter 

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

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

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

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

deformaci za studena –  [%]. Příklad vývoje mechanických vlastností oceli S460MC, 

ovlivněných aplikovaným stupněm deformace za studena je pro výchozí strukturní stav se 

strukturou po válcování za tepla, podobně jako pro výchozí strukturní stav se strukturou po 

válcování za studena a ţíhání uveden na obr. 13 a 14. 
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Obr. 13.  Mechanické vlastnosti oceli značky S460MC ovlivněné deformací za studena, 

výchozí strukturní stav – po válcování za tepla 
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Obr. 14.  Mechanické vlastnosti oceli značky S460MC ovlivněné deformací za studena, 

výchozí strukturní stav – po válcování za studena (  = 50 %) a ţíhání (reţim 2) 
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5.2.1  Srovnání mechanických vlastností studovaných ocelí 

U všech tří typů ocelí dochází vlivem deformačního zpevňování kovu k nárůstu 

pevnostních vlastností [35]. 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. 

Pro výchozí stav se strukturou po válcování za studena a ţíhání je však vývojový trend meze 

kluzu a pevnosti posunut na niţší napěťovou hladinu (např. obr. 14).  

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 

strukturou po válcování za studena a ţíhání. 

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 

charakteristický pro deformační zpevňování tak, jak je uvedeno v [42] či jak ukazují výsledky 

experimentů provedených na různých ocelích [43, 44], však byl pozorován pouze u stavu 

s výchozí strukturou po válcování za studena a ţíhání. 

Tvrdost měřená u ocelí značek S420MC a S460MC (např. grafy na obr. 13 a 14), resp. 

její vývoj odpovídá teoretické představě zpevňujícího kovu. Na rostoucí deformaci však 

nereaguje tak citlivě jako mez kluzu či pevnost. Deformačním zpevněním dochází k navýšení 

tvrdosti pro vzorky s výchozím stavem po válcování za tepla v průměru o cca 54 HB. U 

vzorků 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. 14). 

 

5.2.2  Matematický popis křivek zpevnění 

Pro přesnější vyhodnocení, resp. popis křivek zpevnění byly v dalších fázích práce 

vyčísleny z poměrných deformací deformace logaritmické. Do grafu (obr. 15 – 17) 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 [45]. 

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 pro jednotlivé značky vidět na obr. 15 –

 17. [35, 46]. Křivky aproximují experi-

mentálně získaná data velmi zdařile, o čemţ 

svědčí hodnota koeficientu determinace, 

který se ve všech případech blíţí 1.  

Srovnáním křivek v jednotlivých gra-

fech lze konstatovat, ţe  intenzita zpevňo-

vání se pro oba odlišné výchozí stavy a 

skutečné deformace eh > 0,2 významně 

neliší [46]. Aplikovaný reţim ţíhání po 

předchozí 50 % deformaci za studena měl za 

následek odpovídající sníţení pevnostních 

vlastností [35]. 
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Obr. 15  Křivky zpevnění oceli S420MC 
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Obr. 16  Křivky zpevnění oceli S460MC Obr. 17  Křivky zpevnění oceli S4500MC 

 

5.3  MIKROSTRUKTURA A VLASTNOSTI OCELI ZNAČKY S420MC  
PO ŽÍHÁNÍ REŽIMEM 3 

Optickou mikroskopií hodnocené podélné řezy vzorků po aplikaci reţimu ţíhání 

s nejvyšší teplotou (700 °C) lze vidět na obr. 18 aţ 21. Je zřejmé, ţe při této teplotě začíná 

mikrostruktura rekrystalizovat po aplikaci relativní výškové deformace 10 % (obr. 19). 

Uzdravením v podobě rekrystalizace jsou však „zasaţena“ pouze zrna, ve kterých bylo 

akumulováno dostatečné mnoţství energie [47], resp. zrna, která byla vůči působící síle 

orientována příznivěji tak, ţe jim jejich orientace umoţnila významnější rozvoj plastické 

deformace [48].  

 

  
  Obr. 18.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 5 % a ţíhání 

Obr. 19.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 10 % a ţíhání 

 

Tato zrna poté v průběhu ţíhání rostla. Výsledná mikrostruktura je po aplikaci úběru 

10 % z pohledu velikosti feritických zrn značně heterogenní. Po deformaci 20 % je struktura 

typická většinovým podílem hrubých rekrystalizovaných zrn (obr. 20). Vrůstající deformace 

za studena pravděpodobně zvyšovala počet nukleačních oblastí pro vznik zárodků nových zrn, 

coţ se projevovalo postupným zjemněním mikrostruktury. Výsledná velikost feritických zrn 

po aplikaci maximální deformace (obr. 21) se významně neliší od velikosti získané po 

válcování za tepla. 

Na obr. 22 je zobrazen průběh závislosti mechanických vlastností na velikosti deformace 

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 [49]. Tento pokles je způsoben pravděpodobně průběhem 

odpěňovacích procesů, zejména rekrystalizací, která se vlivem relativně vysoké teploty ţíhání 
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začíná rozvíjet jiţ po aplikaci poměrně malých deformací (obr. 19). Právě malá aplikovaná 

deformace vede (s ohledem na omezenou nukleaci zárodků nových zrn) v kombinaci 

s relativně vysokou teplotou ţíhání ke vzniku nerovnoměrné struktury, resp. neţádoucímu 

hrubnutí rekrystalizovaných zrn. 
 

  
  Obr. 20.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 20 % a ţíhání 

Obr. 21.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 
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Obr. 22.  Mechanické vlastnosti ovlivněné stupněm deformace za studena a parametry ţíhání 

 

5.4  MIKROSTRUKTURA A VLASTNOSTI OCELI ZNAČKY S460MC  
PO ŽÍHÁNÍ REŽIMEM 2 

Metalografické snímky vybraných mikrostruktur oceli značky S460MC po aplikaci 

druhého reţimu ţíhání jsou uvedeny na obr. 23 a 24. K významnějším změnám v charakteru 

zrn začíná docházet po deformaci  = 15 %, kdy je moţné u majoritního podílu zrn ve 

struktuře identifikovat protaţení ve směru válcování (obr. 23).  
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  Obr. 23.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 15 % a ţíhání 

Obr. 24.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 
 

Po úběru  = 30 % se jeví, ţe je v materiálu akumulováno dostatečné mnoţství energie na 

to, aby za daných teplotních podmínek proběhla rekrystalizace. Při menším zvětšení by však 

bylo moţné o úplném průběhu rekrystalizace vyslovit pochybnosti. Plně rekrystalizovaná 

struktura je patrně aţ na obr. 24. 

S vyuţitím elektronové mikroskopie byl v mikrostruktuře prokázán výskyt rovnoměrně 

rozloţených globulárních cementických částic na hranicích, popř. uvnitř feritických zrn. 

Precipitáty se ve vzorcích vyskytují na hranicích i uvnitř feritických zrn ve formě karbonitridů 

či karbidů niobu a titanu. Hrubší částice byly v oceli přítomny pravděpodobně před 

válcováním za tepla. Jemnější částice vyprecipitovaly buď během válcování za tepla či po 

válcování za tepla během vychlazování svitku, resp. během ţíhání po deformaci za studena 

[50]. Ve srovnání s ocelí S420MC se uvnitř feritických zrn ve větší míře vyskytují jemné 

částice MX, jejichţ střední velikost je mírně větší neţ u vzorku po válcování za tepla. Lze 

předpokládat, ţe se jedná o karbidy vanadu, ve kterých můţe být rozpuštěno menší mnoţství 

niobu; tyto částice jsou bohuţel příliš malé pro RTG mikroanalýzu [50]. 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. Podobně jako v případě oceli značky 

S420MC, tak i u značky S460MC částice MX přítomné v materiálu před deformací za 

studena během následujícího ţíhání hrubly. Jejich střední velikost narůstá a četnost výskytu 

v matrici klesá se zvyšujícím se stupněm deformace za studena (obr. 25 – 28).  
 

  
  Obr. 25.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 20 % a ţíhání (TEM) 

Obr. 26.  Precipitáty po deformaci 

za studena = 40 % a ţíhání (TEM) 
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Po deformaci  = 20 % se charakter jemnějších precipitátů (obr. 25) významně neliší od 

těch přítomných v „teplém“ páse (obr. 12b). 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. 26). Za potencionální vysvětlení tohoto jevu byla uvaţována moţnost precipitace na 

hranicích subzrn – pro potvrzení by bylo nutné studium tenkých fólií [37]. Deformace 50 % 

vyústila ve vznik částic či jejich shluků v podobě tyčinkovitých útvarů (obr. 27). Vzorek 

ţíhaný po úběru 75 % (obr. 28) vykazoval precipitáty výhradně globulárního charakteru, 

jejichţ střední velikost se jeví vyšší a naopak plošná hustota niţší neţ v případě vzorku po 

deformaci 20 % (obr. 25). 
 

  
  Obr. 27.  Precipitáty po deformaci  

za studena  = 50 % a ţíhání (TEM) 

Obr. 28.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání (TEM) 
 

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 %. Z hodnot dosaţených mechanických 

vlastností v grafu na obr. 29, resp. z průběhu křivek se však jeví, ţe částečně odpevněná 

struktura bude charakteristická rovněţ pro stupeň deformace  = 20 %. 
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Obr. 29.  Mechanické vlastnosti ovlivněné stupněm deformace za studena a parametry ţíhání 
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5.5  MIKROSTRUKTURA A VLASTNOSTI OCELI ZNAČKY S500MC  
 PO ŽÍHÁNÍ REŽIMEM 1 

Mikrostruktura pro vybrané stupně deformace po aplikaci prvního reţimu ţíhání u oceli 

S500MC je na obr. 30 a 31. Pro tento reţim 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. 30.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 

Obr. 31.  Mikrostruktura po deformaci 

za studena  = 50 % a ţíhání 

 

Mikrostrukturu vybraných vzorků hodnocenou s vyuţitím transmisní elektronové 

mikroskopie je moţné vidět na obr. 32 aţ 36. Rovněţ touto technikou bylo prokázáno 

rozdrobení lamel perlitu plastickou deformací za studena, coţ v kombinaci s reţimem ţíhání 

vedlo k následné koagulaci cementických částic. Tyto částice obecně tvořily nejhrubší frakci 

precipitátu. Některé hrubé částice byly tvořeny karbidy/karbonitridy titanu. 

V částicích karbidů či karbonitridů o velikosti řádově kolem 100 nm (např. obr. 32) 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 ţíháním 

nebyly významně ovlivněny [38]. 
 

Velmi jemné částice MX o velikosti ně-

kolika desítek nanometrů vyprecipitovaly 

během ţíhání po deformaci za studena 

(nově vzniklé precipitáty signalizuje šipka v 

obr. 34) [51]. Právě vznik těchto částic, 

jejichţ intenzita precipitace byla pravdě-

podobně akcelerována deformací za stu-

dena, můţe být dáván do souvislosti 

s nedokonalým průběhem rekrystalizace u 

nejvíce deformovaných vzorků. 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 

 
Obr. 32.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 30 % a ţíhání 
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precipitátů nebyl experimentálně potvrzen). Zvýšením předchozí deformace za studena rostla 

četnost nukleace jemných částic MX (tuto skutečnost dokumentují snímky mikrostruktury na 

obr. 32, 34 a 36).  

 

  
  Obr. 33.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

Obr. 34.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

  
  Obr. 35.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

Obr. 36.  Precipitáty po deformaci 

za studena  = 75 % a ţíhání 

 

Průběh mechanických vlastností oceli značky S500MC po aplikaci prvního reţimu ţíhání 

znázorňuje obr. 37. Je zřejmé, ţe značka S500MC na podmínky deformace v kombinaci 

s ţíháním při teplotě 580 °C reaguje velmi podobně jako ocel S460MC. Maximálních 

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 

pevnost a 40 MPa pro mez kluzu). Hodnoty dosahované taţnosti A80 se v průměru od oceli 

S460MC téměř neliší. 
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Obr. 37.  Mechanické vlastnosti ovlivněné stupněm deformace za studena a parametry ţíhání 

 

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 

protaţených ve směru válcování – např. obr. 30, po rovnoosá rekrystalizovaná – např. obr. 

21), ale rovněţ svoji velikost. Jejich charakter závisí pochopitelně na aplikované deformaci a 

parametrech ţíhacího reţimu. 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 

pravděpodobně rovněţ reţimu válcování za tepla. 

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. V případě 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 [28]. 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 

korespondují 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 

S460MC. Precipitáty přítomné jiţ v páse po válcování za tepla u tohoto reţimu účinkem 

deformace jednak hrubly (např. značka S420MC), coţ se projevovalo zároveň poklesem 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 
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zpevňování oceli prostřednictvím precipitačního mechanizmu, tak jak je uvedeno v práci [52], 

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. 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 – např. obr. 19), resp. 15 % (S460MC). Vyšší deformace 

(20 % pro ocel S420MC či 30 % pro ocel S460MC) vede ke vzniku hrubozrnné 

mikrostruktury. K příznivějšímu zjemnění feritických zrn dochází teprve po aplikaci 

maximálních 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 

deformace (  = 40 % a 75 %), resp. reţimy rekrystalizačního ţíhání, reprodukovatelnost 

zjištěných mechanických vlastností. Tabulka 2 uvádí jako příklad hodnoty mechanických 

vlastností série deseti vzorků oceli S460MC po deformaci  = 40 % a ţíhání reţimem 

s aplikovanou teplotou 650 °C. Tabulka 3 poté uvádí u zmiňované série vzorků vybrané 

statistické veličiny zjišťované pro mez kluzu, pevnost a taţnost. 

Z údajů uvedených v tab. 2 a 3 lze vysledovat kromě naměřených hodnot či klasických 

statistických 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 

střední hodnota variačního koeficientu pouhých 0,5 %. Taţnost A80 vykazovala střední 

hodnotu variačního koeficientu 4,8 %. Celkově lze tedy konstatovat, ţe variabilita 

sledovaných mechanických vlastností je velmi nízká. Nejmenší rozptyl experimentálně 

určených dat byl zaznamenán u pevnosti a největší u taţnosti [36]. 

 

Tab. 2.  Rozptyl mechanických hodnot vzorků oceli značky S460MC (  = 40 %, ţíh. 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 
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Tab. 3.  Vybrané statistické veličiny série vzorků z tab.  2 
 

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 

 

5.8  MOŽNOSTI PRAKTICKÉ APLIKACE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

V této kapitole byly získané a statisticky prověřené hodnoty mechanických vlastností 

srovnávány s poţadavky normy ČSN EN 10268, jeţ specifikuje nároky pro ploché výrobky 

z ocelí s vyšší mezí kluzu, které jsou válcovány za studena a určené k tváření za studena. Na 

základě těchto srovnání byly vytipovány vhodné oceli, stupně deformace resp. reţimy ţíhání 

pouţitelné pro značky HC300LA, HC340LA, HC380LA a HC420LA. Např. pro výrobu 

značky s nejvyššími specifikovanými pevnostními vlastnostmi HC420LA lze  na základě 

získaných a statisticky prověřených výsledků vyuţít oceli značek S420MC i S460MC 

(obr. 38).  
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Obr. 38.  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. 

 

5.9  ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PRAKTICKÉ APLIKACE 

Jako poměrně univerzální, kdy je moţno vyrobit aplikaci jedné deformace v kombinaci 

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 

HC380LA. V tomto případě vyuţít uváděných ocelí v kombinaci s reţimem ţíhání při teplotě 

700 °C. Nutno poznamenat, ţe pro zmiňované případy nebyly mechanické vlastnosti 

ovlivněné aplikovanými reţimy odzkoušeny na větší sérii vzorků. 

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 a HC420LA. 

 

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 

následného 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 

plastických 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 

významným 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 
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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 

ovlivňujícím 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 maximální 

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. 

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. 

 

CONCLUSIONS 

An extensive experimental program based on a combination of laboratory cold rolling, 

recrystallization annealing, mechanical testing and microscopic, or sub-microscopic analysis 

of three types of structural microalloyed steels intended for processing in cold rolling mills - 

grades S420MC, S460MC and S500MC was conduct.  

The experiment clearly proved that the appropriate option of parameters of cold 

deformation and subsequent recrystallization annealing can effectively influence the complex 

of mechanical properties of investigated steels. Strength properties may be influenced in an 

average interval of about 330 MPa and plastic properties in the range of approximately 16 %. 

Maximum strength and minimum of plastic values was achieved at mode with the lowest 

applied annealing temperature after deformations which in the material are unable to 

accumulate enough energy for the next course of recrystallization. On the contrary, relatively 

high values of plastic properties is achieved by mode with the highest applied annealing 

temperature. 

Based on structural analysis the causes of mechanical properties development could be 

discussed. It was confirmed that the cold rolling in combination with the applied annealing 

modes significantly affects not only the resulting ferrite grains character, but also distribution, 

size and shape of precipitates. Those in most cases, effect of cold deformation during 

subsequent annealing grown, which reflected a decrease in their surface density and, in 

selected cases, changing the morphology. Especially in the case of steel S500MC was also 

showed the occurrence of new precipitates, which in the matrix in the state after hot rolling 

were not present. Given that the steel S460MC with very similar chemical composition was 
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not the occurrence of emerging precipitates in the scale observed, it can be stated that the 

availability of new particles is associated not only with the applied degree of cold deformation 

in combination with a suitable annealing schedule, but also with history of the hot rolling 

process. 

On the basis of conducted experiments it may be said that a microstructural mechanism 

which affects in a dominant way the resulting mechanical properties is the mechanism of 

strain hardening of the metal, in combination with softening caused by recrystallization. 

Process of dispersion strengthening can partly compensate the softening effect of 

recrystallization (i.e. subdue the intensity of fall in strength properties) 

For all three studied steels the mathematical description of hardening curves for 

maximum height relative deformation applied to 75%, influenced by the initial state of 

structure after hot or cold deformation in combination with recrystallization annealing at 

650 ° C was performed. It has been shown that the strain hardening leads independent on the 

initial structural state to increase of yield strength and ultimate tensile strength of about 300 to 

350 MPa. The hardening intensity of particular steels for the height truth logarithmic strain 

higher than 0.2 does not differ significantly. 

Based on the statistical methods was found that the studied steels S420MC and S460MC 

can be in operating conditions through the appropriate choice of used parameters treated to 

the three grades of strips steels designated for subsequent cold forming (according to 

EN 10268). It seems that a relatively universal application should be the height strain about of 

75 % , which follows the annealing at 580 ° C (for steel S420MC and S460MC can be in this 

way produced grades HC380LA and HC420LA) or at 650 ° C (the same grades from steel 

S460MC). 

The obtained results may find applications in real conditions during optimization of heat 

treatment investigated microalloyed steels in cold strip rolling mills. From a theoretical point 

of view are interesting findings of the effect of cold deformation in combination with 

annealing to the character of precipitates, which is area currently mapped only sporadically. 
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