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ABSTRAKT  

Předmětem této diplomové práce bylo najít příčiny rozptylu hodnot KV-46 výkovku 

zkušebního kotouče ϕ540 – 170 mm, vyrobeného z oceli A694 F60, a to na základě 

experimentálních výsledků získaných metodami světelné a elektronové mikroskopie, metody 

EBSD, fraktografického rozboru a měření tvrdostí HV10.  

ABSTRACT 

The subject of this master’s thesis was to find the causes of impact toughness scattering of 

forgings of the test disk with dimension range of ϕ540 – 170 mm. The experimental samples 

were developed from steel A694 F60. To reach the main aim light microscopy, electron 

microscopy, EBSD technique, fractographic analysis and hardness measurement HV10 were 

utilized. 
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1 ÚVOD 

Problematika rozptylu hodnot nárazové energie oceli ASTM A694 Grade F60 VGN4 (dále 

A694 F60) při teplotě -46 °C (KV-46) laboratorních výkovků, byla v roce 2015 řešena na 

ÚMVI FSI VUT v Brně v rámci tzv. doplňkové činnosti. Podstata problému spočívala 

ve značném rozptylu hodnot KV-46, kdy např. čtyři vzorky odebrané z téhož místa zkušebního 

tělesa nabývaly hodnot 221, 15, 60 a 58 J. V závěru práce bylo konstatováno následující: 

„Nepodařilo se zjistit jednoznačnou příčinu poklesu hodnot KV-46 na jednotlivých vzorcích. 

Na podkladě provedených rozborů v kombinaci s literárními údaji příčinu uvedeného 

problému spatřujeme v těchto faktorech: 

- ve výskytu souvislých oblastí výskytu horního bainitu; 

- v heterogenitě velikosti austenitických zrn a souvisejícího výskytu horního bainitu 

v hrubých austenitických zrnech. 

Obě uvedené struktury (strukturní nehomogenity) se vyskytují v oblastech ochuzených o 

legující prvky, nelze však tvrdit, že zařazení homogenizačního žíhání by odstranilo řešený 

problém“ [1]. 

Ocel ASTM A694 Grade F60 je nízkolegovanou ocelí, která se zpravidla používá 

v kaleném a popuštěném stavu, vykazuje střední hodnoty pevnosti a houževnatosti a široce se 

používá k výrobě výkovků přírub a armatur vystavených záporným teplotám. 

Chemické složení oceli A694 F60 je následující (v hm. %): 0,08-0,12 C; 1,00-1,40 Mn; 

0,15-0,35 Si; max. 0,015 P; max. 0,003 S; 0,10-0,25 Cr; 0,70-1,00 Ni; max. 0,30 Cu; 0,20-

0,40 Mo; max. 0,04 V; max. 0,015 Ti; max. 0,04 Nb a 0,02-0,06 Al. Současně musí platit, že 

Cr+Mo+Cu ≤ 0,8 a součet obsahů Nb, Ti a V by se měl pohybovat v intervalu 0,04 až 0,10. 

Podle chemického složení lze tuto ocel zařadit mezi tzv. vysokopevné nízkolegované oceli 

(HSLA steels), konkrétně pak do jejich podskupiny Low (Ultra Low) Carbon Bainitic Steels 

(LCBS). Tyto oceli se vyznačují nízkým obsahem uhlíku a nízkým obsahem dalších 

legujících prvků, viz svařitelnost. LCBS se vyznačují optimální kombinací pevnosti a 

houževnatosti, a to mnohdy i bez tepelného zpracování. Těchto mechanických vlastností je 

dosahováno mimopecním zpracováním, řízeným válcováním (tvářením) a zrychleným (opět 

řízeným) ochlazováním z tvářecí teploty, viz kap. 3. Studiem prací zabývajících se vztahy 

mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi LCBS, zejména jejich houževnatostí za 

záporných teplot, byly vytipovány optimální strukturní stavy a jejich kvantitativní 

charakteristiky. Tyto byly porovnány s hodnotami zjištěnými v této práci. V závěru práce je 

diskutována možnost aplikace řízeného tváření a ochlazování i na relativně rozměrné výkovky 

z oceli A694 F60. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce bylo najít příčiny rozptylu hodnot KV-46 výkovku zkušebního 

kotouče ϕ540 – 170 mm, vyrobeného z oceli A694 F60, a to na základě experimentálních 

výsledků získaných metodami světelné a elektronové mikroskopie (stanovení velikosti 

původních austenitických zrn, vyhodnocení strukturních stavů), metody EBSD (efektivní 

velikost zrn), fraktografického rozboru a měření tvrdostí HV10. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Transformace v oceli  

Z hlediska atomárních mechanismů lze fázové transformace austenitu podle [2] rozdělit do 

těchto dvou základních skupin: difúzní fázová přeměna (rekonstruktivní přeměna) a fázová 

přeměna střihovým mechanismem (displacivní přeměna). 

Dále budou popsány transformace tak, jak mohou být kombinovány mezi sebou, aby jejich 

rozdělení odpovídalo teoretickým a experimentálním datům (Obr. 1 a Obr. 2). 

 

 Blokové schéma shrnující charakteristiku transformací v oceli [2] Obr. 1

Na Obr. 1 jsou ukázány fázové transformace austenitu difuzním a střihovým 

mechanismem. Aby bylo dosaženo střihového mechanismu přeměny austenitu, je nutné 

strukturu výrazně ochladit pod teplotu Ac3. K precipitaci karbidů dochází difúzním 

(rekonstruktivním) mechanismem spojeným s difúzí substitučně rozpuštěných látek na 

dlouhou vzdálenost. To není nutné v případě karbidu železa, který může růst při teplotách, 

kde difúze železa není možná [2]. 
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  Blokové schema základních transformačních charakteristik austenitu[3] Obr. 2

3.2 Difúzní (rekonstruktivní) transformace 

Difúzní neboli rekonstruktivní transformace zahrnují vznik alotrimorfního, idiomorfního 

nebo masivního feritu a perlitu v jeho různých morfologiích. Všechny prvky včetně železa 

musí během rekonstruktivní přeměny difundovat, aby bylo dosaženo k strukturních změn bez 

deformace, která je typická pro přeměny střihovým mechanismem. Difúze všech atomů v 

průběhu nukleace a růstu při teplotách nižších než 550 °C probíhá pomalu [3]. 

Různé typy feritu mohou být rozděleny na ty, které rostou střihovým mechanismem, a na 

ty, které rostou pomocí rekonstruktivního mechanismu. Přeměna střihovým mechanismem 

naznačuje strukturní změny, které jsou způsobeny koordinovaným pohybem atomů (nebo 

skupin atomů) vzhledem ke svým sousedům[3].   

3.2.1 Alotriomorfní ferit  

Ferit, který roste během difúzního mechanismu, lze rozdělit do dvou hlavních forem: 

alotriomorfního a idiomorfního feritu. Alotriomorfní ferit se tvoři při teplotách 650-700 °С. 

Alotriomorfní ferit má formu, která neodráží její vnitřní krystalickou symetrie. K tomu 

dochází, protože nukleací na hranicích austenitických zrn se tvoři „vrstvy“, které sledují 

hranicí obrysu austenitických zrn (viz Obr. 3) [2]. 
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 Schématické zobrazení austenického zrna, alotriomorfního feritu, acikulárního feritu, Obr. 3

idiomorfního a Widmanstättenůvého feritu, bainita a inkluze[3] 

3.2.2 Idiomorfní ferit  

Hlavní rozdíl idiomorfního feritu od alotriomorfního je v tom, že se liší teplota vzniku. Při 

vzniku idiomorfního feritu je teplota o 50 °C nižší, než je teplota vzniku alotromorfního 

feritu. Idiomorfní ferit vzniká intergranulárně uvnitř austenitického zrna. Idiomorfní ferit je 

řízen difuzním procesem. (viz Obr. 3) [3]. 

3.2.3 Masivní ferit 

Masivní ferit vzniká v objemu austenitického zrna (obvykle má hrubší zrno) při vysokých 

teplotách a nízké rychlostí ochlazování (víz Obr. 4). Masivní ferit se vyskytuje v oblastech s 

vysokým energetickým potenciálem [2]. 

 

 Masivní ferit (mikrostruktura pod světelným mikroskopem) [2] Obr. 4

Masivní (blokový) ferit není klasifikován jako samostatná morfologie, proto muže zahrnut 

do alotriomorfního nebo idiomorfního feritu [2]. 
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3.2.4 Perlit 

Perlit poskytuje eutektiodní  směs dvou fází – cementitu a feritu nebo směs feritu a karbidů 

legovaných ocelí. Perlit je produktem perlitické přeměny austenitu při pomalém ochlazovaní 

při teplotě nižší než 727 °C. Schematicky je vznik perlitu ukázán na Obr. 5 [3]. 

 

 Schématické zobrazení růstu perlitu [3] Obr. 5

Pro perlitickou přeměny je charakteristická tvorba dvou fází: cementitu a feritu – perlit. 

K nukleaci dochází na hranicích austenitických zrn. Dochází ke vzniku oblastí ochuzených na 

uhlík, ve kterých původní struktura transformuje na ferit a oblastí o uhlík obohacených (vznik 

cementitu). Formovaní a růst obou fází jsou řízen difúzí uhlíku tzv. difuzní přeměna [2].  

 3.3 Fázová transformace střihovým mechanismem 

 Produktem fázové transformace střihovým mechanismem (displacivní přeměna) patři 

Widmanstättenův ferit, martenzit, bainit a acikulární ferit. Při transformace střihovým 

mechanismem vznikají nové krystalické struktury. Difúzní procesy značně omezené 

(nedochází k difúzi železa), ale difúze uhlíku v bainitu muže ještě pokračovat. V martenzitu 

difúze železa a uhlíku neprobíhá. Používá se zde název smykový mechanismus, při kterém 

dochází k přeměně fcc mřížky austenitu na tetragonální mřížku martenzitu, která je silně 

přesycena uhlíkem [2]. 

3.3.1 Widmanstättenův ferit  

Widmanstättenův ferit (jehlice) vzniká střihovým mechanismem, intergranulárně na 

hranicí relativně značně velikého austenitického zrna, při teplotách 80-100 °C pod teplotou 

vzniku idiomorfního feritu [3].  

Widmanstättenův ferit roste pomocí pseudorovnovážného mechanismu, ve kterém desky 

widmanstättenova feritu rostou rychlostí, která je dána rychlostí difúze uhlíku v austenitu. 

Přeměna probíhá při malých hnacích silách. Vznikající widmanstättennova  struktura má 

krystalografický vztah k matečné fázi. Se zvyšujícím se obsahem uhlíku v oceli, 

pravděpodobnost vzniku Widmanstättenova ferit klesá. Při obsazích uhlíku nad 0,4% se 

nevyskytuje [2].  

Widmanstättenova struktura (viz Obr. 6), vyskytující se v silně přehřátém oceli (po odlití) 

výrazně snižuje její mechanické vlastnosti. Tato struktura je charakterizována nejen hrubými 
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primárními zrny, ale i charakteristickým umístěním feritu v podeutektoidní oceli. Odstranění 

widmanstättenova feritu je možno pomocí normalizačního žíhání. Nelze odstranit žíháním bez 

překrystalisace [2]. 

 

 Struktura Widmanstättenova feritu [3] Obr. 6

3.3.2 Acikulární ferit 

Acikulární ferit (viz Obr. 3 a Obr. 7). Mechanismus transformace austenitu v acikulární 

ferit je podobný mechanismu vzniku mikrostruktury horního bainitu. Hlavní rozdíl mezi 

těmito transformačními produkty je místo nukleace acikulárního feritu a jeho morfologie. 

Bainit nukleuje na hranicích zrn austenitu nebo na mezifázovém rozhraní alotriomorfního 

feritu s austenitem. Desky acikulárního feritu nukleují na nekovových vměstcích (inkluzích) 

uvnitř zrn austenitu. Pro nukleaci acikulárního feritu jsou potřebné nekovové vměstky, např. 

VC, NbC, Ti(C,N) [2]. 

 

 Schéma fázového rozhraní alotriomorfního a acikulárního feritu[3] Obr. 7



17 

 

Obr. 7 je schematické zobrazení astenického zrna, ve kterém je nekovový vměstky 

(inkluze), alotriomorfní a acikulární ferit. Na alotriomorfním feritu mohou nukleovat další 

produkty fázové transformace: Widmanstättenův ferit, perlit, bainit (horní a dolní) [3].  

 

  Schéma austenitických zrn a možných produktů jejich přeměny: bainitu a Obr. 8

acikulárního feritu [3] 

Na Obr. 8 – schematické znázornění na transformace austenitického zrna na bainit, 

austenitu na acikulární ferit a další produkty transformace. Na Obr. 9 je ukázán způsob šíření 

trhliny ve struktuře tvořené acikulárním feritem [3]. 

 

 Šíření štěpné trhliny v mikrostruktuře acikulárního feritu [3] Obr. 9

3.3.3 Bainit 

Bainitická transformace austenitu se vyskytuje v rozmezí teplot mezi perlitickou a 

martenzitickou transformací. Kinetika této transformace a vzniklé struktury mají rysy kinetiky 

a struktury získané při difúzní perlitické a bezdifúzní martenzitické transformaci: difúzní 

přerozdělování uhlíku v austenitu mezi produkty jeho rozpadu a martenzitická bezdifúzní 
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transformace γ → α. V důsledku bainitické přeměny se vytváří směs α-fáze (feritu) a karbidu, 

která se nazývá bainit. Karbidy v bainitu nemají lamelární strukturu jak perlit. Částice karbidů 

v bainitu jsou velmi disperzní, a lze je vidět pouze pod elektronovým mikroskopem [2]. 

Rozlišují dva typu bainitu: horní a dolní (viz Obr. 10), vznikajících buď v horní či spodní 

oblasti teplot bainitické transformace (fiktivní hranice mezi nimi je cca 350 °C) [2]. 

 

 Struktura horního a dolního bainitu [3] Obr. 10

Plasticita při přechodu z oblasti perlitu do bainitu (horní bainit) klesá, a pak se snížením 

teploty se může znovu se zvětšit (dolní bainit). Snížení plasticity horního bainitu je spojeno s 

precipitací relativně hrubých karbidů, hlavně na hranicích feritických útvarů. V dolním 

bainitu se částečky karbidu nacházejí uvnitř lamel feritu a proto si i ocel o velké pevnosti 

zachovává houževnatost [3]. 

Bainitické struktury získají při podmínkách neustálého chlazení. Struktura tvořící bainit se 

mění s poklesem teploty přeměny [3].  

Bainitická transformace přechlazeného austenitu kombinuje prvky perlitické transformace 

a transformace martenzitické: difuzním přerozdělením uhlíku v austenitu a střihovým 

mechanismem růstu bainitického feritu. Změna objemového podílu bainitu ve struktuře je 

časově závislá [2]. 

Nukleace probíhá pomocí procesu disociace masivu dislokací. Při nižších teplotách 

transformace, kde difuze uhlíku probíhá pomalu, má uhlík tendenci precipitovat uvnitř 

feritických latěk ve formě karbidu. To vede k mikrostruktuře dolního bainitu (viz Obr. 12) 

[3]. 

3.3.3.1 Horní bainit 

Horní bainit (upper bainite) vzniká z přechlazeného austenitu v rozmezí teplot 500-350 °C. 

Feritické desky horního bainitu nukleuji  na hranici austenitických zrn. Horní bainit je tvořen 

z feritických částic ve formě desek o tloušťce <1 mikrometr a 5-10 mikrometrů na šířku a z 

jemných částic cementitu. Ocel se strukturou horního bainitu se liší od oceli s perlitickou 

strukturou vyšší tvrdostí a pevnostními charakteristikami.  V mikrostruktuře horního bainitu 

(viz Obr. 11) částici karbidů nevznikají ve formě desek, jako v mikrostruktuře perlitu, ale 

vznikají ve formě izolovaných úzkých částic [2].  
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(a)                                                                         (b) 

 Mikrostruktura horního bainitu a) světelná mikroskopie, b) SEM [3] Obr. 11

3.3.3.2 Dolní bainit 

Dolní bainit (lower bainite) vzniká při rozpadu přechlazeného austenitu v rozmezí teplot 

350-200 °C. Skládá se z jemných částic ε-karbidu, umístěných v jehlicích uhlíkem 

přesyceného feritu. Struktura dolního bainitu, ve srovnání se strukturou, která sestává z 

produktů rozpadu austenitu v perlitické oblasti poskytuje vysokou tvrdost a pevnost oceli, při 

zachování vysoké plasticity [2]. 

 

(a)                                                                         (b) 

 Mikrostruktura dolního bainitu a) světelná mikroskopie [3], b) SEM [2] Obr. 12

3.3.4 Martenzit 

Martenzit - přesycený tuhý roztok uhlíku v alfa železe, má tetragonální elementární buňku, 

která byla vytvořena smykovým mechanismem. Velikost jehlic (desek) martenzitu je určena 

velikostí původních austenitických zrn. V uhlíkových ocelích dochází k transformaci austenit-

martenzit (A → M) při rychlosti ochlazování vyšší než je rychlost kritická [3]. 

Martenzitická přeměna probíhá v rozmezí teplot od začátku ke konci martenzitické 

transformace Ms a Mf. Např. pro eutektoidní oceli přeměna začíná při teplotě 240 °C a končí 
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při teplotě -50 °C, Při těchto teplotách ještě zůstává určité množství nepřeměněného, tzv. 

„zbytkového“ austenitu. Ochlazení pod teplotou Mf nevede ke konečnému rozpadu. Teploty 

Ms a Mf nezávisí na rychlosti ochlazování, ale jsou závislé na obsahu uhlíku v oceli. Všechny 

legující prvky rozpuštěné v austenitu (kromě kobaltu a hliníku) snižují teploty Ms a Mf. 

Martenzitická přeměna je velmi citlivá na napětí a deformace austenitu, které mohou vyvolat 

přeměnu i při teplotách vyšších než Ms (deformačně či napěťově indukovaný martenzit) [2]. 

 

(a)                                                                         (b) 

  Vzhled martenzitické mikrostruktury a) světelná mikroskopie, b) TEM [3] Obr. 13

3.3.5 Přeměny při popouštění oceli 

Popouštění spočívá v ohřevu kalené oceli do teplot pod Ac1, vydrží při této teplotě a 

následném ochlazováním určitou rychlostí [4]. Ocel tak získává požadované vlastnosti. 

Popouštění částečně nebo úplně odstraňuje vnitřní pnutí vznikající při kalení. 

Zásadní vliv na vlastnosti oceli mají teploty popouštění. Podle těchto teplot se popouštění 

dělí do čtyř stadií. 

První stadium popouštění (M→M’+ε) se provádí ohřevem do teplot 150-200 °C. Při výdrži 

na této teplotě (od 1 do 3 hodin se získává struktura popouštěného (kubického) martenzitu. Při 

prvním stadii popouštění se částečné se snižuje vnitřní pnutí v oceli, pevnost, tvrdost a 

odolnost proti opotřebení zůstávají stejnými. Při nízkoteplotním popouštění legovaných oceli 

difuzní přerozdělení legujících prvku neprobíhá, proto karbidy ε mají stejný střední obsah 

legujících prvků jako martenzit [4].  

Druhé stadium popouštění se provádí ohřevem od 200 až 300 °C. V tomto stadiu  

popouštění dochází k rozpadu zbytkového austenitu ve strukturu bainitického tipu. Při tomto 

popouštění roste měrný objem, vnitřní pnuti klesá, a také doprovázena procesem uvolnění 

tepla [4]. 

Třetí stadium popouštění se provádí při teplotách od 300 do 500 °С. Při těchto teplotách se 

vyskytuje další oduhličení martenzitu za současné precipitace cementitu. Výsledná feriticko- 

cementitická struktura se nazývá sorbit. V tomto stadiu popouštění dochází k poklesu 

pevnostních charakteristik, tento pokles je kompenzován růstem plasticity a zejména 

houževnatosti [4]. 
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Čtvrté stadium popouštění se provádějí při teplotách od 500 až 650 °С. Strukturní změny 

při těchto teplotách u uhlíkových ocelí spočívají v hrubnutí (koagulaci) částic cementitu. 

Tvrdost oceli po se snižuje na  25-35 HRC, ale úroveň pevnosti zůstává dostatečně vysoká, 

což zároveň vede ke zvětšení tažnosti a houževnatosti. Téměř úplně se odstraňují vnitřní 

pnutí. Při popouštění nízkolegovaných a vysokolegovaných za vysokých teplot, dochází k 

obohacování cementitu o karbidotvorné prvky [4], případně dochází k tvorbě speciálních 

karbidů, což se mj. projeví nárůstem hodnot tvrdosti sekundární tvrdost. 

V procesu popuštění zbytkového austenitu dochází k precipitaci karbidů, což snižuje obsah 

uhlíku a jeho legur, což má za následek zvýšení teploty Ms, a proto při následném ochlazovaní 

do martenzitické transformaci. V průběhu jednoho popouštění, pouze část zbytkového 

austenitu transformuje na martenzit. Aby došlo k úplné přeměně veškerého zbytkového 

austenitu na martenzit a došlo k popouštění nově vytvořeného martenzitu, používá se 

vícenásobné (obvykle tři krát) popouštění při teplotách 550-570 °C. Trvá každé popouštění od 

45 až 60 minut [4]. 

3.4 Nízkouhlíkové vysokopevné bainitické ocelí. 

Autoři práce [5] sledovali vliv velikosti původního austenitického zrna (6 μm až 199 μm) 

na mechanické vlastnosti oceli 17CrNiMo6 v kaleném a popouštěném stavu. Bylo ukázáno, 

že struktura tvořená bainitem a martenzitem je výhodnější, než struktura čisté martenzitická. 

Dále bylo ukázáno, že mez kluzu je nepřímo úměrná velikosti AZ a velikosti paketu 

(přibližně platí Hallův-Petchův vztah). Tatáž závislost platí i pro hodnoty nárazové energie, 

přičemž nárůst hodnot nárazové energie (KU 2 při -109 °C) je výrazný, pokud velikost AZ < 

20 μm a velikost paketů je menší než 15 μm. Podstatné je i zjištění, že velikost štěpných fazet 

je srovnatelná s velikostí paketů.  

Autoři práce [6]pro ocel 0,1C – 0,3Si – 0,6 Mn – 5,0 Ni – 0,6 Cr – 0,6 Mo – 0,06 V 

(hm. %) ukázali, že optimální strukturu tvoří z 86 % bainit a zbytek je tvořen martenzitem 

(laťkový bainit i martenzit). V případě pomalého ochlazování se vyskytuje zrnitý bainit, což 

je spojeno s poklesem houževnatosti. 

Hyo Kyung Sung et al. [7] v úvodu článku připomněli, že mezi progresivní konstrukční 

oceli patří tzv. „Low Carbon-High Strength- Bainitic Steels“, mezi které lze zařadit i 

studovanou ocel A694, a které se vyznačují: 

- nízkým obsahem uhlíku, C≤0,1 %; 

- nízkým obsahem legujících prvků Mn, Cr, Ni, Mo; 

- mikrolegováním Ti, V, Nb, (B). 

Tyto oceli svojí konstitucí jsou většinou zaručeně svařitelné. Oceli jsou řízeně válcované 

(zjemnění austenitického zrna) a kontinuálně řízeně ochlazované do oblasti bainitu. V daném 

případě byla studována ocel 0,045C-0,25Si-1,9Mn-0,5Ni-0,2Cr-0,25Mo +V, Ti, Al, B 

v různých mikrostrukturních stavech tvořených acikulárním feritem, zrnitým bainitem, 

bainitickým feritem a M/A složkou. Z hlediska houževnatosti studované oceli a jejího 

tranzitního chování je podstatné zjištění, že tranzitní teplota klesá s klesající velikostí 
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„Effective Grain Size“ (dále EGS) která byla zjišťována pomoci EBSD pro úhlu desorientace 

mezi jednotlivými „zrny” větším než 15 °. 

S ohledem na obtížné vyhodnocování jednotlivých strukturních stavů studovaných ocelí, je 

EGS vhodnou veličinou kvantifikující strukturní stav. Samostatnou otázkou je s jakou 

strukturní složkou EGS koresponduje. 

V práci [8] byla rovněž studována ocel svým chemickým složením blízká ocelí A694 

v nepopuštěném stavu tvořená strukturou laťkového bainitu a martenzitu, nebo zrnitého 

bainitu a laťkového bainitu (rozdíly v režimech ochlazování z doválcovací teploty). Výskyt 

zrnitého bainitu vedl k poklesu hodnot KV a ke zvýšení tranzitní teploty. Autoři práce 

ukázali, že laťkový bainit je doprovázen výskytem zbytkového austenitu mezi jednotlivými 

laťkami (roste tažnost i houževnatost). 

Řízeným válcováními a zrychleným ochlazován z doválcovací teploty se podařilo zjemnit 

výslednou strukturu studované bainitické oceli (0,055C-0,18Si-1,75Mn-0,35Cr-0,15Mo 

+0,15(Nb+V+Ti), a to v porovnání s konvenčním způsobem výroby ze 4,5 μm na 2,0 μm 

(EGB měřeno EBSD) [9]. Toto zjemnění vedlo spolu s řízenou texturou ke změně DBTT z -

30 °C na -106 °C, za současného nárůstu pevnosti (ze 760 MPa na 841 MPa), přičemž 

vyskytující se mikrostruktury zůstaly stejné – acikulární ferit a zrnitý bainit. 

Hui Xie et al. [10] studovali ocel o složení 0,10C-0,4Si-1,5Mn-0,8Cr-0,28Mo +0,12 

(Nb+V+Ti), přičemž řízeným válcováním a rozdílnou teplotou přibližně izotermické přeměny 

(390 °C – stav A, 270 °C – stav B) získali strukturu tvořenou laťkovým bainitem, acikulárním 

feritem a M/A složkou – stav A, a martenzitem a minoritně  acikulárním feritem – stav B. 

Stav A s EGB 3,22 μm vykazoval lepší kombinaci pevnosti a houževnatosti v porovnání 

se stavem B. 

Téměř shodná ocel jako v práci [11] byla studována i autory práce [5], kteří ukázali, že 

z hlediska houževnatosti je optimální struktura tvořena acikulárním feritem a laťkovým 

bainitem. Vliv M/A složky na houževnatost je dán její velikostí, která by neměla přesahovat 

hodnotu 1 μm. Lan X.F. et al. [5] studovali vliv obsahu bainitu, feritu i M/A složky na mez 

kluzu a pevnost v tahu. Z hlediska houževnatosti jí podstatně zjištění, že hodnoty KV-40  se 

pohybují v rozmezí 138J až 249J, přičemž EGB byla relativně vysoká – 7,3 μm až 9,5 μm. 

Nízkouhlíkové vysokopevné bainitické oceli s výhodnou kombinací pevností a 

houževnatosti a s dobrou svařitelností (obvykle s Ce do 0,2) musí být vyráběny tzv. “advanced 

termomechanical processing – TMP” [12]. 

TMP vyžaduje poslední tváření pod teplotou TNP, pod kterou již nedochází k rekrystalici 

austenitu, redukci εF v této oblasti větší než 0,5, on-line zrychlené ochlazování (OLAC) a 

ukončení tohoto zrychleného ochlazování v oblasti bainitické přeměny. Optimální strukturní 

stav se liší podle chemického složení konkrétní oceli a jeho vlastní popis není jednoznačný, 

zvláště v případě použije-li se popouštění. 

Je známo, a výše uvedeny rozbor to potvrzuje, že nárazová energie ji ovlivněna typem 

mikrostruktury, efektivní velikostí zrna a objemovým podílem sekundárních fází. 

Vysokouhlíkové hranice (desorientace větší než 15 °C) jsou považovány za efektivní 

z hlediska odporu proti šíření trhlin. 
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V případě volného kování je obtížné docílit “advanced TMP”, neboť se jedná o výkovky 

tvarově složitější než plechy či tyče při válcování, velikosti redukcí jsou odlišné v různých 

částech výkovku.  

Velikost zrna lze částečné ovládat řízením kovacích teplot, kování blízko teploty TMP 

(≈800 °C) naráží na problémy spojené s vysokým přetvárným odporem, objevuje se 

nebezpeční vzniku trhlin.  

Rovněž možnosti zrychleného a přerušovaného ochlazování nelze plně realizovat. 

Je-li cílem této práce najít příčiny rozptylu hodnot KV-46 pak je účelné měřit velikost 

austenitických zrn, štěpných fazet (souměřitelné s velikostí paketu [5] a EGB (EBSD) i bez 

detailní interpretace typu hranic. 

Hledání vazby mezi mikrostrukturou a hodnotami KV-46  je podstatně náročnější a bez 

obrazové analýzy téměř nemožné. 
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4 MATERIAL A POUŽITE EXPERIMENTÁLNÍ METODY 

4.1 Experimentální materiál 

Ocel A694 F60 byla vyrobena v zásadité elektrické obloukové peci, mimopecně zpracována 

v pánvové peci včetně vakuování, dosažené chemické složení je uvedeno v Tab. 1.   

Tab. 1 Chemické složení  

Obsah uvedených prvků v hm. % 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ti Nb B 
0,10 1,35 0,23 0,004 0,002 0,20 0,97 0,10 0,28 0,03 0,03 0,01 0,015 0,0005 

(0,0015 Ca; 1,2 ppm H) 

Ocel byla odlita do ingotů 8k 2,7 a 8K 1,7, z uvedených ingotů byly ve finále vykovány 

kotouče ϕ335-150 mm a ϕ540-170 mm. Detailní informace o teplotě a době lití způsobu 

kování a o tepelném zpracování měl řešitel k dispozici, z těchto podkladů uvádíme pouze ty 

podstatné: 

- Licí teplota 1571 °C. 

- Horní kovací teplota 1200 °C. 

- Dokovací teplota (po posledním meziohřevu) 800 °C. 

- Deformace, prokování – celkové 9,06 a 8,54, po posledním meziohřevu 2,29 a 1,7. 

Žíhání 650 °C/20 h 

Stříhání výkovku a obrobení kotoučů na konečné rozměry. 

Tepelné zpracování 

- Normalizace 910 °C/vzduch, kalení 900 °C/voda, popouštění 635 °C/vzduch. 

- Opakované tepelné zpracování kalení 900 °C/voda, popouštění 630 °C/vzduch 

- Detailně kalení: stupňovitý ohřev -630 °C/5 h – 900 °C/7 h/voda, popouštění: založení 

do pece vyhřátě na 300 °C/5 h – 630 °C/13 h/vzduch. 

Schéma odběru, orientace a značení vzorků pro zkoušky rázem v ohybu vzhledem k výše 

uvedeným výkovkům kotoučů je uvedeno na Obr. 14 Naměřené hodnoty vrubové 

houževnatosti při teplotě -46 °C jsou uvedeny v Tab. 2. 
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 Místa odběru vzorku  Obr. 14

Vzorky použité k experimentálním pracím barevné označeny v Tab. 2. 

Tab. 2 Hodnoty nárazové energie 

Kotouč Orientace 

vzorků 

Označení vzorků 
Hodnoty KV při -46 °C, J 

D
3
3
5
 

příčná 1Y1 176 27 143 30 

podélná 1X1 205 174 52 212 

příčná 1Y2 151 15 63 25 

podélná 1X2 55 9 76 33 

D
 5

4
0

 

příčná 2Y1 24 23 116 39 

podélná 2X1 221 15 62 58 

příčná 2Y4 12 7 9 20 

podélná 2X4 11 203 15 15 

příčná 2Y2 52 8 13 12 

podélná 2X2 39 27 13 8 
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Tab. 3 Vzorky použité k experimentálním pracím 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Použité experimentální metody a příprava vzorků 

V této prací byly použity tyto metody: metalografická analýza, fraktografický rozbor, 

EBSD analýza, a zkoušky tvrdosti. 

4.2.1 Metalografie 

Řezání vzorků bylo provedeno pomocí přístroje  Discotom-2, firmy Struers. 

Zalisování za tepla do hmoty ClaroFast a MultiFast Green Struers, bylo provedeno pomocí 

přístroje „PR-4X, Leco“, při teplotách 100 ºC až 180 ºC pod tlakem 30 kN až 50 kN. Předností 

použití tohoto způsobu je především krátká doba přípravy (obvykle do 10 min) a neovlivnění 

struktury vzorku vlivem zvýšené teploty. 

Broušení vzorků bylo provedeno pomocí brusných papírů SiC na brusce a leštičce Dap-7 s 

motorizovanou hlavou, Pedemin-2, Struers. Vzorky byly usazeny do držáků metalografických 

brusek. Za intenzivního chlazení vodou byly vzorky broušeny na papírech od hrubší zrnitosti 

120 a do jemnější 1000 na otočném kotouči rychlostí 125 otáček za minutu. Mezi 

jednotlivými výměnami brusných papírů byly vzorky s podložkou opláchnuty vodou, a 

následně byla očištěna i otočná hlava. 

Po broušení bylo na vzorky aplikováno mechanické leštění. Do leštičky byla vložena 

magnetická podložka Struers a na ni připevněno leštící plátno pro ocel a leštící prostředek o 

určité velikosti diamantových částic. Lešticí prostředek ve formě diamantové pasty o velikosti 

zrn 3 µm a 1 µm byl nanesen na plátno. Vzorky byly smáčeny etanolem a leštěny po dobu 9 

minut rychlostí otočného kotouče 125 otáček za minutu. Po leštění byl vzorek opláchnut 

etanolem a leštící plátno bylo očištěno mycím prostředkem. Po tomto procesu byly vyleštěné 

vzorky prohlíženy na světelném mikroskopu. 

Číslo 

vzorku 

Značení 

vzorku 

KV-46, J 

1 2X1 221 

2 2X1 15 

3 2Y1 23 

4 2Y1 116 

5 2Y2 8 

6 2Y2 52 

7 2X2 39 

7.1 2X2 8 

8 2X2 13 

9 2Y4 7 

10 2X4 11 

11 2X4 203 
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Technika leptání a volba leptadla byla vybrána v závislosti na složení materiálu a účelu 

leptání. [13]. Leptání na hranice zrn bylo provedeno pomocí 5% roztoku kyseliny pikrové 

v etylalkoholu a pro naleptání mikrostruktury byl použit 5% NITAL (5% HNO3, 95% 

etylalkohol). Po kratší době leptání (přibližně 20 s) byla naleptána mikrostruktura oceli. Po 

každém leptání byly vzorky opláchnuty etanolem a vysušeny horkým vzduchem. Poté leptané 

vzorky byly hodnoceny na světelném mikroskopu Olympus GX51. 

Metalografická příprava vzorku pro EBSD bylo provedeno stejně jako předchozí příprava. 

Po leštění diamantovou pastou byla vložena podložka OP-Chem, Struers, vzorky byly 

smáčeny roztokem OP-S Suspension, Struers, a leštěny po dobu 20 s, po leštění vzorky byly 

opláchnuty vodou (30 s).  Dále vzorky byly opláchnuty destilovanou vodou a po opláchnutí 

vzorky byly umístěny do ultrazvukové čističky na dobu 8 m. 

Měření tvrdosti bylo provedeno dle Vickerse -  HV10 pomocí tvrdoměru LECO LV 700 na 

výbrusech. 

4.2.2 Fraktografická analýza 

Fraktografická analýza byla provedena pomoci stereolupy a obrazu sekundárních elektronů 

rastrovacího elektronového mikroskopu Zeiss Ultra Plus na lomových plochách vzorků po 

zkoušce rázem v ohybu uvedených v Tab. 3, kromě vzorků č.7 2X2 39 J, č.8 2X2 13 J (byl 

použit vzorek č. 7.1 2X2 8 J), a č.11 2X4 203 J. Tato analýza poskytla informace o 

mechanismu porušení. Kromě popisu uplatňujících se mechanismů porušení byla odhadnuta 

(naměřena) i velikost štěpných fazet, přičemž pro každou z devíti analyzovaných lomových 

ploch byla vypočtena střední hodnota, a střední kvadratická odchylka velikosti štěpných fazet.  

4.2.3 Electron backscatter diffraction (EBSD) analýza 

Leptání hranic původních austenitických zrn v dané relativně čisté oceli je obtížné, navíc 

se jedná převážně o rozpadové struktury bainitického typu. Určovat strukturní jednotku (y), 

jejíž velikost ovlivňuje tranzitní chování, by bylo experimentálně značně náročné. Autoři 

prací [8] až [12] obcházejí uvedený problém použitím EBSD a určováním EGS, viz kap. 3.4 

YANG, X. L. et al. [8] dospěli k závěru, že tranzitní teplota klesá s klesající velikostí EGS.  

Abychom si alespoň částečně ověřili uvedený poznatek, byly EBSD analýzy provedeny na 

těchto dvojicích vzorků s maximálními rozdíly v hodnotách KV-46 : 2X1 221 J -  vzorek č. 1 

versus 2X1 15 J – vzorek č. 2 a 2X4 203 J – vzorek č. 11 versus 2X4 11 J – vzorek č. 10. 

EBSD analýzy byly provedeny s využitím detektoru NORDYS fy Oxford Instruments; 

urychlovací napětí REM Zeiss Ultra Plus 20 kV, apertura 120 µm, krok 0,11 µm, analyzovaná 

plocha na každém vzorku 165 x 110 µm. 
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5 DOSAŽENE VÝSLEDKY A JEJÍCH ROZBOR 

Tab. 4 Hodnoty velikosti austenitických zrn ve vzorcích 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5 Hodnoty velikostí austenitických zrn ve vzorcích 6-11 

 

 
Číslo 

měření 

Vzorek 1 

(2X1) 

Vzorek 2 

(2X1) 

Vzorek 3 

(2Y1) 

Vzorek 4 

(2Y1) 

Vzorek 5 

(2Y2) 
Střední 

hodnota 

[μm] 

σ  

[μm] 

Střední 

hodnota 

[μm] 

σ  

[μm] 

Střední 

hodnota 

[μm] 

σ  

[μm] 

 

Střední 

hodnota 

[μm] 

σ  

[μm] 

 

Střední 

hodnota 

[μm] 

σ  

[μm] 

 

1 28,4 6,1 30,3 8,4 31,2 9,6 36,0 8,8 32 11,1 

2 31,1 7,0 36,0 8,8 32,5 9,7 34,3 6,3 30,6 6,0 

3 25,7 5,2 32,0 10,0 36,6 9,1 28,0 5,8 33,2 7,6 

4 33,2 10,4 32,0 8,0 33,5 10,1 33,5 7,5 28,7 6,2 

5 24,7 6,4 35,3 10,6 35,9 10,2 29,3 6,0 29,5 5,1 
Stř. 

hodnota 

[μm] 

29±7 33±9 34±10 32±7 31±7 

 
Číslo 

měření 

Vzorek 6 

(2Y2)  

Vzorek 7 

(2X2)  

Vzorek 8 

(2X2) 

Vzorek 9 

(2Y4) 

Vzorek 10 

(2X4) 

Vzorek 11 

(2X4) 

Střední 

hodnota 

[μm] 

σ  

[μm] 

 

Střední 

hodnota 

[μm] 

σ  

[μm] 

 

Střední 

hodnota 

[μm] 

σ  

[μm] 

 

Střední 

hodnota 

[μm] 

σ  

[μm] 

 

Střední 

hodnota 

[μm] 

σ  

[μm] 

 

Střední 

hodnota 

[μm] 

  σ  

[μm] 

 

1 29,6 7,4 29,8 9,3 29,0 8,2 32,0 9,0 29,3 6,8 31,4 7,6 

2 33,6 7,7 28,2 5,2 29,0 7,8 36,0 10,5 29,1 6,3 27,8 7,4 

3 26,3 7,8 30,4 7,3 30,6 7,7 32,2 9,9 27,7 10 28,7 8,6 

4 29,7 7,7 28,2 8,7 31,0 8,0 35,75 9,3 29,7 8,5 27,5 6,4 

5 24,6 6,3 31,1 8,6 30,3 7,8 31,7 6,6 30,01 7,1 28,4 6,6 
Stř. 

hodnota 

[μm] 

29 ±7 30±8 30±8 34±9 29±8 29±7 
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5.1 Hodnocení velikostí austenitických zrn 

Naměřené velikosti austenitických zrn (jejich střední hodnoty a směrodatné odchylky) jsou 

uvedeny v Tab. 4 a v  Tab. 5. Tyto hodnoty se pohybují v rozmezí 29 až 34 μm. 

5.2 Hodnocení mikrostruktury 

V kap. 4.1 je uvedeno, že hodnocené kotouče byly po kalení popuštěny na teplotu 635 °C. 

Popouštěním „směsných“ struktur se získává sorbitická struktura, nicméně ze zachovalé 

původní morfologie lze usuzovat na typ mikrostruktury po kalení.   

Během tuhnutí výchozích ingotů došlo k pozitivní dendritické segregaci uhlíku a legujících 

prvků, takže osy dendritů byly o legující prvky ochuzeny a naopak mezidendritické prostory 

byly o tyto prvky obohaceny. Původní dendritická segregace v ingotech zůstala zachována i v 

hodnocených kotoučích a projevuje se heterogenitou struktury. Tmavé oblasti (b) mají vyšší 

obsah uhlíku a legujících prvků, tedy oblasti s lokálně vyšší prokalitelností, v případě světlých 

oblastí (a) je tomu právě naopak. 

Mikrostruktury hodnocených vzorků jsou uvedeny na Obr. 15 až Obr. 24. Popis struktur je 

uveden pod obrázky. 

 

                                       (a)                                                                     (b) 

 Mikrostruktura vzorku č. 1 2X1 221 J Obr. 15

Vzorek č. 1 - výrazná heterogenita struktury. Ve světlých oblastech se vykytuje směs 

granulárního a horního bainitu, v tmavých oblastech převládá dolní bainit a patrně se 

vyskytuje i martenzit. 
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(a)                                                                     (b) 

 Mikrostruktura vzorku č. 2 2X1 15 J Obr. 16

Mikrostruktura vzorku č. 2 ve světlé oblasti je tvořena horním bainitem a feritem.  

Převládá v struktuře tmavý oblasti, který tvořeny dolním a hrubým horním bainitem. Jak i v 

předchozím vzorku, v zrnech vyskytují inkluze. Strukturní heterogenita nevýrazná. 

 

                                       (a)                                                                     (b) 

 Mikrostruktura vzorku č. 3 2Y1 23 J Obr. 17

Vzorek č. 3 - strukturní heterogenita vzorku nevýrazná, tmavé oblasti jsou tvořeny dolním 

bainitem v kombinaci s martenzitem. Ve světlých oblastech opět kombinace horního bainitu 

s minoritním podílem bainitu granulárního. 
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                                        (a)                                                                     (b) 

 Mikrostruktura vzorku č. 4 2Y1 116 J Obr. 18

Vzorek č. 4 - strukturní heterogenita výrazná. V tmavých oblastech se vyskytuje dolní 

bainit  v kombinaci s martenzitem. Světlé oblasti jsou tvořeny horním a spodním bainitem. 

 

 

                                        (a)                                                                     (b) 

 Mikrostruktura vzorku č. 5 2Y2 8 J Obr. 19

Vzorek č. 5 - nevýrazná strukturní heterogenita. Ve světlé oblasti se vyskytuje relativně 

hrubý horní bainit. V tmavších oblastech (s vyšším obsahem karbidů) se jedná o převládající 

jemný horní bainit s minoritním výskytem bainitu dolního. 
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                                        (a)                                                                     (b) 

 Mikrostruktura vzorku č.6 2Y2 52 J Obr. 20

Vzorek č. 6 - strukturní heterogenita nevýrazná. Převládá hrubý horní bainit ve světlé 

oblasti. Tmavé oblasti jsou tvořeny jemným horním bainitem v kombinaci s dolním bainitem. 

                                         (a)                                                                     (b) 

 Mikrostruktura vzorku č.7 2X2 8 J Obr. 21

Vzorek č. 7 - strukturní heterogenita nevýrazná. Ve světle se leptajících oblastech převládá 

horní bainit, dále se vyskytuje granulární bainit a pravděpodobně i tzv. M/A komponenta. V 

tmavých oblastech převládá dolní bainit a martenzit.  
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                                        (a)                                                                     (b) 

 Mikrostruktura vzorku č.9 2Y4 7 J Obr. 22

Vzorek č. 9 - strukturní heterogenita jen v náznaku. Mikrostrukturu tvoří horní bainit, 

v podstatně menším množství se vyskytuje granulární bainit a zcela minoritní je výskyt M/A 

komponenty. 

 

                                        (a)                                                                     (b) 

 Mikrostruktura vzorku č.10 2X4 203 J Obr. 23

Vzorek č. 10 - strukturní heterogenita nevýrazná. Světlá oblast tvořena horním bainitem, 

minoritně granulárním bainitem a feritem. Tmavá oblast je tvořena dolním a horním bainitem, 

vyskytuje se i granulární bainit. 
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                                        (a)                                                                     (b) 

 Mikrostruktura vzorku č.11 2X4 11 J Obr. 24

Vzorek č. 11 – výrazná strukturní heterogenita. Světlé oblasti jsou tvořeny hrubým horním 

bainitem, v tmavých oblastech se vyskytuje směs horního, spodního i granulárního bainitu, 

včetně M/A komponenty. 

5.3 Fraktografická analýza 

Vybrané snímky morfologie hodnocených lomových ploch jsou uvedeny na Obr. 26 až 

Obr. 30. Popis  lomových ploch a jednotlivých snímků  je uveden pod jednotlovými obrázky.  

V tomto popisu je použito  následujících zkrtatek:  

- SZ – Stretch Zone bezprostředně navazující na vrub, typická SZ je uvedena na Obr. 25; 

- SZW – šířka SZ; 

- TT – transkrystalické tvárné (porušení);  

- TŠ – transkrystalické štěpné (porušení);  

- TT stupně – stupně mezi TŠ fazetami, vzniklé TT mechanismem. 

 Typická morfologie SZ, vzorek 1Y1 27 J Obr. 25
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                                        (a)                                                                     (b) 

  Snímky lomových ploch: (a) vzorek č.1 2X1 221 J, (b) vzorek č.2 2X1 15 J Obr. 26

Vzorek č. 1 – smíšený lom, TT lom s výraznou heterogenitou ve velikosti jednotlivých 

jamek, členité TŠ porušení s četnými TT stupni až fazetami TT porušení. 

Vzorek č. 2 – z energetického hlediska lom téměř křehký. Mimo SZ (SZW  asi 20 µm) TŠ 

porušení, lomová plocha výrazně členitá, téměř bez TT stupňů. 

 

                                        (a)                                                                     (b) 

  Snímky lomových ploch: (a) vzorek č.3 2Y1 23 J, (b) vzorek č.4 2Y1 116 J Obr. 27

Vzorek č. 3 – smíšený až křehký lom s převládajícím TŠ porušením s relativně četným 

výskytem TT stupňů. Ostrý přechod mezi TT a TŠ porušením. 

Vzorek č. 4 – smíšený typ porušení. Část lomové plochy s TT porušením je značně členitá. 

Velikost TŠ fazet je heterogenní. 
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                                        (a)                                                                     (b) 

  Snímky lomových ploch: (a) vzorek č.5 2Y2 8 J, (b) vzorek č.6 2Y2 52 J Obr. 28

Vzorek č. 5 – téměř křehké lom, převládá TŠ mikromechanismus porušení s ojedinělým 

výskytem TT stupňů. 

Vzorek č. 6 – smíšený typ lomu. TT a TŠ mikromechanismy porušovaní. V oblasti TT 

lomu velikost jamek činní až 10 μm a tyto  nukleují  na vměstcích. V oblasti TŠ lomu se 

vyskytují TT stupně. 

 

                                        (a)                                                                     (b) 

 Snímky lomových ploch: (a) vzorek č.7.1 2X2 8 J, (b) vzorek č.9 2Y4 7 J Obr. 29

Obr. 31 (a) a (b) – z energetického hlediska téměř křehký lom s nespojitou SZ. TŠ 

mikromechanismus porušovaní. Lomova plocha výrazně členitá. Z Obr. 31(a) je patrná 

heterogenita velikosti TŠ fazet, Obr. 31(b) dokumentuje hrubé TŠ fazety. 
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 Snímek lomové plochy vzorku č. 11 2X4 11 J Obr. 30

Vzorek č. 11 – opět téměř křehký lom, v oblasti TŠ lomu se vyskytují nevýrazné tvárné 

stupně.  TŠ fazety jsou hrubé, nepravidelného tvaru.  

Naměřené hodnoty velikosti TŠ fazet jsou uvedeny v Tab. 6 

Tab. 6 Hodnocení velikostí TŠ fazet a měření tvrdosti HV 10 

Ve všech hodnocených vzorcích jednalo o smíšený typ porušení, přičemž v případě vzorků 

s hodnotami KV do asi 15 J, kdy SZW nepřekračovala hodnotu 50 μm, lze hovořit o téměř 

křehkém porušení, kdy dominantním mechanismem porušování bylo TŠ.  

Na všech hodnocených lomových plochách bylo možné pozorovat tyto oblasti: 

- Pod vrubem se vyskytovala Stretch Zone s typickou  morfologií jemných protažených 

jamek tvárného porušení, šířka této oblasti je úměrná  hodnotám KV. V případě vysokých 

hodnot KV se stírá hranice mezi SZ a navazující oblastí s TT porušením. 

- Oblasti tvárného porušení s bimodální velikostí jamek, přičemž ty větší byly iniciovány 

na vměstcích. Tato oblast je makro i mikroskopicky značně členitá s četným výskytem 

sekundárních trhlin. Tato členitost je úměrná hodnotám KV. 

Číslo 

obrázku 

 

Číslo 

vzorku 

Značení 

vzorku 

KV-46, J Střední hodnota TŠ 

fazet[μm] 

±σ  [μm] 

HV 10 

±σ  [μm] 

Velikost 

AZ, µm 

±σ  [μm] 

26a 1 2X1 221 30±7 217±5 29±7 

26b 2 2X1 15 41±7 206±3 33±9 

27a 3 2Y1 23 45±6 211±1 34±10 

27b 4 2Y1 116 32±7 210±2 32±7 

28a 5 2Y2 8 44±7 200±7 31±7 

28b 6 2Y2 52 31±11 199±2 29±7 

29a 7.1 2X2 8 44±12 202±3 - 

29b 9 2Y4 7 42±15 196±2 34±9 

30 11 2X4 11 49±14 196±3 29±7 
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- Na všech vzorcích, včetně vzorků s hodnotami KV-46 okolo 200 J, se vyskytují oblasti 

vzniklé  TŠ. Vyšší hodnoty KV lze spojovat s menší velikostí těch největších fazet a 

s četnějším výskytem fazet drobných. S rostoucími hodnotami KV roste četnost výskytu 

TT stupňů, naopak klesá četnost výskytu sekundárních trhlin. 

5.4 EBSD analýza 

EBSD analýzy byly provedeny na vzorcích 1, 2, 10 a 11, přičemž na vzorcích 1 a 2 byly 

analyzovány dvě oblasti. Z každé analýzy byly použity tyto výstupy: 

- statistika výstupních údajů, výtah strukturních charakteristik je obsažen v Tab. 7; 

- závislost četnosti výstupů jednotlivých zrn a subzrn (dále „zrn“) na jejich velikosti, 

Obr. 31; 

- orientační mapy jednotlivých „zrn“ pro dezorientace 5, 8 a 15°. Obr. 32 a Obr. 33. 

Pozn. obrazová dokumentace je uvedena pouze pro vzorky (analýzy) označené 1.1 a 2.2. 

 
(a) 

 

(b) 

 Četnost výskytu jednotlivých velikostí zrn a subzrn (a) vzorek č. 1.1, (b) vzorek č. 2.2 Obr. 31
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 Orientační mapy jednotlivých „zrn“ pro úhly dezorientace (a) 5°, (b) 8° a (c) 15°, Obr. 32

vzorek č. 1.1 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 Orientační mapy jednotlivých „zrn“ pro úhly dezorientace (a) 5°, (b) 8° a (c) 15°, Obr. 33

vzorek č. 2.2
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Tab. 7 Kvantitativní charakteristiky mikro a substruktury 

Číslo 

vzorku 

(analýzy)¨ 

/KV, J/ 

Plocha, 

µm
2 

Charakterizace substruktury Velikost 

AZ, µm 

Velikost 

TŠ fazet, µm 

Max. velikost 

AZ, µm 

Počet 

∑ 

Střední 

velikost 

(EGS), µm 

Substrukturní jednotky > 5 

µm 

>10 

µm 

>20 

µm 

(metalografie) (fraktogrfie)  

   

1 

/221/ 
15490 763 2,57 

Počet 

Střední velikost, µm 

% podíl z celkového 

počtu ∑ 

65 

11,5 

8,5 

18 

23,3 

2,35 

8 

39,1 

1,0 

29 ± 7 30 ± 7 

49, 67 

1.1 

/221/ 
15453 3333 1,18 

Počet 

Střední velikost, µm 

% podíl z celkového 

počtu ∑ 

92 

10,2 

2,8 

27 

18,2 

0,8 

7 

30,6 

0,2 
36, 53 

2 

/15/ 
15526 611 2,91 

Počet 

Střední velikost, µm 

% podíl z celkového 

počtu ∑ 

88 

12,1 

14,3 

42 

17,7 

6,9 

11 

27,8 

1,8 

33 ± 9 41 ± 7 

37, 41 

2.2 

/15/ 
15498 834 2,60 

Počet 

Střední velikost, µm 

% podíl z celkového 

počtu ∑ 

100 

10,8 

12,0 

37 

17,3 

4,4 

10 

27,7 

1,2 
32, 47 

10 

/203/ 
15495 1610 2,43 

Počet 

Střední velikost, µm 

% podíl z celkového 

počtu ∑ 

169 

8,3 

10,4 

33 

13,8 

2,0 

3 

25,4 

0,2 
29 ± 8 - 38, 42 

11 

/11/ 
15528 806 3,58 

Počet 

Střední velikost, µm 

% podíl z celkového 

počtu ∑ 

148 

8,5 

14,2 

28 

15,3 

3,5 

6 

28,9 

0,7 
29 ± 7 49 ± 14 25, 30 
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Z Tab. 7 vyplývají tyto poznatky: 

- veličina „střední velikost“ patrně odpovídá veličině EGS, tato se pohybuje v rozmezí 

1,2 až 3,6 µm; v porovnání vzorků č. 1 versus č. 2 nelze tvrdit, že by pokles hodnot 

KV-46 byl spojen s nárůstem velikosti EGS, v případě porovnání vzorků č. 10 versus 

č. 11 tuto závislost pozorovat lze; 

- budeme-li hodnotit četnost výskytu „zrn“ podle jejich velikosti, pak lze konstatovat, že 

pokles hodnot  KV-46  je spojen s větší četností výskytu „zrn“ o velikostech větších než 

5, 10 a 20 µm; 

- porovnáme-li velikost AZ a TŠ fazet, pak lze konstatovat, že tyto hodnoty jsou 

souměřitelné, nicméně je třeba zmínit obtížnou leptatelnost hranic AZ a skutečnost, že 

byly proměřovány spíše větší TŠ fazety; 

- maximální velikosti „zrn“ zjištěné metodou EBSD jsou souměřitelné s velikostí AZ 

zjištěnou metalograficky (kromě vzorku č. 1); 

- hodnoty KV-46  nezávisí na velikosti AZ. 

Z orientačních map pořízených pro vzorek č. 1 bylo možné usuzovat, že se patrně jedná o 

původní granulární bainit, kde chybí substrukura latěk bainitického feritu, avšak vyskytují se 

velice jemná subzrna s dezorientací mezi 8 až 15°. 

V případě vzorku č. 2 téměř zcela chybí subzrna feritu, pozorované útvary korespondují 

s rekrystalizovaným horním bainitem a feritem 

Vyšší hodnoty KV-46 vzorku č. 1 (221 J) korespondují s substrukurou tvořenou jemnými 

subzrny feritu, která ve vzorku č. 2 (15 J) téměř chybí. 

Ve vzorku 1č. 0 lze pozorovat substrukturu v podstatě nerekrystalizovaných latěk horního 

a dolního bainitu, v případě vzorku č. 11 se patrně jedná o směs rekrystalizovaného 

granulárního a horního bainitu.  

Nižší hodnoty KV-46 souvisí s odlišnostmi ve struktuře a s její hrubostí. 
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6 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Rozdělme-li hodnoty KV-46 naměřené na obou kotoučích do dvou skupin, přičemž první 

skupina má hodnoty <15 J (spodní větev tranzitní křivky) a druhá skupina má hodnoty >115 J 

(naopak blízko horní větve tranzitní křivky), pak pro oba kotouče dostaneme následující 

srovnání: 

Tab. 8 Srovnaní hodnot kotouče ϕ335-150 mm a ϕ540-170 mm 

Průměr kotouče, 

mm 

% podíl hodnot 

<15 J >115 J 

335 19 38 

540 50 13 

  

Fraktografickým rozborem bylo zjištěno, že i u vzorků s hodnotami KV-46 > 200 J se jedná 

o smíšený typ lomu s nezanedbatelným podílem TŠ porušení, na druhé straně lomové plochy 

vzorků s hodnotami KV-46 <15 J vykazují nízkoenergetické tvárné porušení v SZ, přičemž 

hodnoty KV-46 jsou úměrné její šířce. Ve všech případech se tedy jedná o smíšené typy 

porušení, pozorovaný rozptyl hodnot KV-46 souvisí s celkem obvyklým rozptylem přechodové 

oblasti. Z Tab. 8 je zřejmé, že materiál kotouče o průměru 540 mm jed křehčí a patrně má i 

vyšší tranzitní teplotu. Lze předpokládat, že přechod ϕ335 → ϕ540 mm povede ke zhrubnutí 

struktury v důsledku menšího stupně prokování, a v důsledku změn strukturních stavů daných 

rozdíly v rychlosti ochlazování z kalící teploty. 

Předmětem této práce bylo pokusit se objasnit příčiny extrémních rozdílů hodnot KV-46 na 

vzorcích které byly odebrány z téměř shodného místa kotouče ϕ 540, viz Tab. 1 a Tab. 3 

(výběr vzorků). 

Zjištěné hodnoty velikosti původních austenitických zrn se pohybují v rozmezí 29 až 34 

µm jsou v mezích rozptylů shodné pro jednotlivé hodnocené vzorky, viz Tab. 4 a Tab. 5. S 

ohledem na prodlevu 7 h na kalící teplotě tento výsledek bylo možné očekávat. Z výsledků 

EBSD analýzy vyplynulo, že velikosti austenitických zrn vykazují podstatně větší rozptyl, než 

vyplývá s metalografického hodnocení, a to i na vzorku s hodnotou KV-46 = 221 J. 

Analogický závěr lze učinit i pro velikost TŠ fazet, viz Tab. 6. Velikosti TŠ fazet vykazují 

značný rozptyl a jsou srovnatelné s velikostí austenitických zrn.  Nebyly tedy potvrzeny 

závěry autorů práce [6], že velikost TŠ fazet odpovídá velikosti bainitických paketů. 

Výkovek, ze kterého byl odebírán materiál k výrobě vzorků, byl popuštěn 630 °C/13 h. 

Provedené hodnocení mikrostruktur je tedy orientační, neboť muselo dojít k zotavení a k 

částečné rekrystalizaci struktury po kalení. Přestože se jedná o výkovek (horní kovací teplota 

1200 °C), který byl následně homogenizován a kalen, zůstala částečně zachována původní 

dendritická segregace, což se odrazilo v pozorované strukturní heterogenitě, které autoři prací 

[5-12] nevěnovali pozornost. Ačkoliv hodnocení mikrostruktur bylo orientační, přesto lze 

konstatovat, že výskyt feritu (vzorek č. 2, Obr. 16 (a)), hrubého granulárního bainitu (+ M/A 
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složky) a hrubého horního bainitu – vše v oblastech ochuzených o legující prvky včetně 

uhlíku (vzorek č. 5 - Obr. 19, vzorek č. 11 - Obr. 24) – je spojen s minimálními hodnotami 

houževnatosti. Ke stejnému poznatku dospěli i autoři prací [7, 9]. 

Pro hodnocení mikrostruktur se stále častěji používá metody EBSD, Hyokyung Sung et al. 

[7] zavádí pojem „Effective Grain Size“ (dále EGS), která odpovídá „zrnům“ s dezorientací 

větší než 15°. Jian Kang et al. [9] uvádí, že změna EGS z 4,5 μm na 2 μm vedla k poklesu 

tranzitní teploty z -30 °C na -106 °C. Hui Xie et al.[10] zjistili, že pokud EGS je na úrovni 

3 μm, což je náš případ, pak pro studovanou skupinu ocelí je dosahováno optimálních 

mechanických vlastností.  Na druhé straně Lan et al. [11] konstatují, že pro EGS v intervalu 

7,3 až 9,5 μm dané oceli nabývají hodnot KV-40 140 až 250 J. Otázka representativnost hodnot 

EGS není u citovaných pracích diskutována. 

Z Tab. 7 je patrné, že nárůst hodnot EDS ve dvou porovnávaných dvojicích vedl k nižším 

hodnotám KV-46, přičemž hodnoty EGS se pohybovaly v intervalu 1,2 až 3,6 μm, což sice je 

v souladu s údaji publikovanými v pracích [7-10], avšak i pro minimální hodnoty KV-46 11-

 15 J jsou hodnoty EDS velice nízké – optimální (2,6 až 3,6 μm).  

Zajímavé je porovnání orientačních map získaných metodou EBSD pro vzorek č. 1.1 (Obr. 

32) a pro vzorek č. 2.2 (Obr. 33). Z Obr. 32 lze usuzovat, že byla analyzována oblast 

odpovídající granulárnímu bainitu s jemnou substrukturou subzrn (buněk), zatímco v případě 

vzorek č. 2 (analýzy 2 a 2.2 – Obr. 33) se patrně jedná o strukturu horního bainitu se zřetelnou 

morfologií feritických latěk, ale substruktura uvedená na Obr. 32 chybí, EGS vzorku č. 2 je 

tedy vyšší. 

Výsledky EBSD analýzy mají vzhledem k omezenému rozsahu orientační charakter, přesto 

jsou v souladu s literárními údaji. Je však zapotřebí detailněji propracovat metodiku měření 

EGS a nalézt strukturní jednotky odpovídající EDS, pokud možno v návaznosti na práci 

Bhadeshii [2]. 
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7 ZÁVĚR 

Na podkladě provedených experimentálních prací a diskuze získaných poznatků bylo 

možné učinit tyto závěry: 

- teplota -46 °C pro danou ocel leží v přechodové oblasti tranzitní křivky, kde rozptyl 

hodnot KV může být značný; 

- nebyly zjištěny rozdíly ve velikosti původních austenitických zrn jednotlivých vzorků; 

- velikosti štěpných fazet jsou srovnatelné s velikostí původních austenitických zrn, lze 

pozorovat tendenci růstu hodnot KV-46 s klesající velikostí těchto fazet; 

- s klesající velikostí „Effective Grain Size“ rostou hodnoty KV-46 (předběžné zjištění 

s ohledem na omezený počet vzorků). 

Příčiny rozptylu hodnot KV-46 spočívají v chemické a související strukturní heterogenitě 

materiálu výkovku, což se může odrážet ve výskytu hrubého granulárního a horního bainitu 

v oblastech ochuzených o legující prvky. Tyto mikrostruktury tvoří „nejslabší článek“ 

mikrostruktury hodnoceného materiálu a v kombinaci s nahodilou polohou kořene vrubu 

mohou vést k hodnotám KV-46 na úrovni spodní větve tranzitní křivky. 

Metoda EBSD je užitečným nástrojem pro studium komplexních struktur typu ferit, bainit 

a martenzit. 
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