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Abstract 

 This article deals with the effect of heat treatment parameters upon the main material 
characteristics of austenitic manganese steels. The article covers also the evaluation of normalizing 
process effect upon final material properties in accordance with STN  422921.4 standard. The method 
of carbon steel casting normalizing was proposed to be used  (utilized) to heat castings from 
manganese steel in order to burning - out the riser at temperature of 350°C to 400°C. 

 There are three methods of heat treatment evaluated in this article for this purpose: 

        No.1 - normalizing process at 860°C for 2.5 hours, air 

        No.2 - normalizing process at 860°C for 2.5 horus, air 

                 + solution annealing at 1050°C for 2.5 hours, water 

        No.3 - solution annealing  at  1050°C for  2.5 hours, water 

 

 

 Based on material analysis results we can say that method No.3 is the most optimum for given 
state of manganese steel when choosing from mentioned three normalizing processes. This state  meets 
also requirements of material standard acc.to STN  422921.4. That is why we consider the utilization of 
normalizing for the heat of Mn steel castings  in order to produce burning-in of gates and risers as non-
conforming. 

 

 

Abstrakt 

 Príspevok sa zaoberá vplyvom parametrov tepelného spracovania na základné materiálové 
charakteristiky austenitickej mangánovej ocele. Najvhodnejšie vlastnosti ocele boli dosiahnuté pri 
aplikácii režimu č.3, t.j. rozpúšťacie žíhanie pri teplote1050°C s nasledujúcim ochladzovaním do vody. 
Tento postup umožňuje dosiahnutie vlastností sledovanej ocele, ktoré sú v súlade s materiálovým 
listom STN 422921.4. 



 

 

Úvod 

 Zvýšenie pevnosti sa u konštrukčných ocelí na odliatky dosahuje prísadou mangánu. Obsah 
mangánu zároveň zvyšuje oteruvzdornosť materiálu. Významným druhom oceli, kde sa vyžaduje 
vysoká odolnosť proti opotrebeniu, je austenitická mangánová oceľ. Používané mangánové ocele 
obsahujú 12 až 14 % Mn a 1,1 až 1,5 % C. 

Oceľ tohoto zloženia sa často označuje ako Hadfieldová mangánová oceľ, ktorá v liatom stave 
odpovedá norme STN 422920 alebo 422921. V priebehu reštruktulizácie výroby v zlievarni ZTS a.s. 
Dubnica nad Váhom bola do výrobného programu zaradená oceľ STN 422921.4. 

 

 

Praktická časť 

 Prevažnú časť výrobnej náplne zlievárne tvoria odliatky z uhlíkových ocelí, ktoré sa 
zákazníkom dodávajú v normalizačne žíhanom stave. Z tohto dôvodu sa uvažovala možnosť využitia 
normalizačného žíhania na ohrev odlliatkov z Mn-ocele pre odpaľovanie vtokov a náliatkov pri 
teplotách 350-400oC, aby sa zabránilo vzniku sieťových prasklín [1]. Pri následnom austenitizačnom 
žíhaní sa sieťové praskliny ďalej rozširujú, čo je príčinou znehodnotenia odliatkov. 

 Za týmto účelom boli odliate 3 skúšobné bloky z materiálu STN 422921, vyrobeného v 
zásaditej oblúkovej peci ako pretavba s následným chemickým zložením : 
 

 
 Tab.1 

 

 

 

 
 Tab.2 Predpis podľa STN 422921 (%hm.)                                         

 

 

 

Skúšobné bloky boli ďalej nasledovne tepelne spracované: 

č.1 - žíhanie 860°C/2,5 hod., vzduch 

č.2.- žíhanie 860°C/2,5 hod., vzduch + rozpúšťacie žíhanie 1050oC/2,5 hod.,voda 

č.3. - rozpúšťacie žíhanie 1050°C/2,5 hod., voda 

Hrúbka steny skúšobných blokov podľa STN 421261 bola 28 mm. 

V rámci stanovenia materiálových charakteristík boli realizované nasledovné skúšky : skúška ťahom, 
skúška rázom v ohybe, skúška tvrdosti, metalografické a fraktografické hodnotenie. 

 

 

Výsledky skúšok [2] 

A/ Skúšky mechanických vlastností 

 Ku skúške ťahom boli použité skúšobné tyče priemeru 10 mm podľa STN 420314. Skúška 
bola vykonaná v zmysle STN 42 0314. 



 Skúška rázom v ohybe KCU 3 podľa STN 42 0381 bola vykonaná na skúšobných tyčiach 
podľa STN 42 0381.5. 

 Tvrdosť HB 5/750/10 bola meraná na vzorkách pre skúšku rázom v ohybe. Skúšobné tyče boli 
označené číslami 1,2,3 podľa druhu tepelného spracovania. 

Výsledky vyššie uvedených skúšok sú zahrnuté v tabuľke 3: 
                  Tab.3 

 

 

Z porovnania výsledkov vykonaných skúšok vyplýva : 

evidentne najnižšie mechanické hodnoty (Rm, A, KCU) vykazuje materiál po žíhaní na 860°C - 
vzroka 1 (až 10-násobne nižšie ako u vzoriek 2 a 3) 

najvyššie mechanické hodnoty zodpovedajúce kritériám materiálového listu pre daný materiál a 
pre stav rozpúšťacieho žíhania dosahuje materiál po rozpúšťacom žíhaní - vzorka 3 

materiál žíhaný na 860°C s nasledovným rozpúšťacím žíhaním - vzorka 2, má hodnoty nepatrne 
nižšie ako materiál len po rozpúšťacom žíhaní - vzorka 3 

najnižšiu medzu sklzu vykazuje vzorka 2, najvýššiu vzorka 1 

najvyššia tvrdosť bola nameraná na vzorke 1, najnižšia na vzorke 2. U vzorky 3 bol zaznamenaný 
väčší rozptyl v nameraných tvrdostiach 

 

 

B/ Metalografické hodnotenie 

 Z metalografického hodnotenia bola vykonaná analýza mikroštruktúry, a to na vzorkách po 
skúške rázom v ohybe. 

 

 

Vzorka 1 - mikroštruktúra má dendritický charakter. Tvorená je austenitickou matricou a karbidickým 
eutektikom, väčšinou ihlicovitého charakteru, rozloženým prevažne v medzidendritických priestoroch, 
ako i po hraniciach dendritických zŕn, obr.1, 2. 

 

 

Vzorka 2 - mikroštruktúra je tvorená hrubými zrnami austenitu, obr.3. Žíhaním na vyššiu teplotu 
(1050°C) sa karbidické eutektikum v značnej miere rozpustilo. Zostávajúce väčšie karbidy prevažne 
globulitického tvaru sú rozložené po hraniciach austenitických zŕn, ako i medzi nimi, obr.3. Na 
hraniciach zŕn sú viditeľné i veľmi jemné karbidy, obr.4. 

 

 

Vzorka 3 - mikroštruktúra je tvorená jemnejšími zrnami austenitu ako u vzorky 2, obr.5, 6. Väčšie 
karbidy vyskytujúce sa u vzorky 2 v značmom množstve-obr.3, boli u vzorky 3 žíhanej na teploty 
1050°C,pozorované len lokálne. Charakteristická štruktúra s jemnými karbidmi vylúčenými po 
hraniciach austenitických zŕn, ako i medzi nimi, je zdokumentovaná na obr.6. Na obrázku je vidieť po 
hraniciach zŕn i lokálny výskyt karbidického filmu. 

 Analyzovaná štruktúra jednotlivých vzoriek je v relácii s vykonaným tepelným spracovaním. 

 

 
       Obr.1 Mikroštruktúra vzorky 1             Obr.2 Mikroštruktúra vzorky 1 
                 zv. 100x        zv.400x 



 

 

 

 
       Obr.3 Mikroštruktúra vzorky 2             Obr.4 Mikroštruktúra vzorky 2 
                 zv. 100x        zv.400x 

 

 

 

 

C/ Mikrofraktografické hodnotenie 

 Mikrofraktografické hodnotenie bolo vykonané na lomových plochách vzoriek 1, 2 a 3 po 
skúške ťahom. 

 

 

U vzorky 1 s najnižšími hodnotami vrubovej húževnatosti lom má prevažne interdendritický charakter, 
obr.7. Z mikromorfologického hľadiska prebieha prevažne oblasťami karbidického eutektika štiepnym 
mechanizmom. Na lomovej ploche sa nachádza veľké množstvo sekundárnych interdendritických 
trhlín, kolmých na lomovú plochu, obr.10. 
 

 

U vzorky 2 boli pozorované zmiešané mechanizmy porušovania, so zastúpením transkryštalického 
jamkového, interkryštalického štiepneho a interkryštalického jamkového porušenia a dekohézia 
fázového rozhrania karbidy-matrica. Na lome možno pozorovať relatívne veľké množstvo 
sekundárnych interkryštalických trhlín. 

 

 

U vzorky 3 si lom zachováva interkryštalický charakter, avšak prebieha po hraniciach jemnejších 
austanitických zŕn, obr.9. Na hraniciach zŕn možno prevažne pozorovať jemný jamkový reliéf, 
iniciovaný pravdepodobne jemnými karbidmi, obr.11. Len lokálne sa vyskytujú interkryštalické plošky 
pokryté súvislým karbidickým filmom. Zvyšná časť lomovej plochy je tvorená transkryštalickým 
jamkovým porušením. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   Obr.7 Mikromorfológia lomovej plochy vzorky 1           Obr.8 Mikromorfológia lomovej plochy vzorky 2 
              zv.100x      zv.100x 



 

 
       Obr.9 Mikromorfológia lomovej plochy vzorky 3          Obr.10 Detailný záber z obr.7 
                 zv.100        zv.1000 

 

 
Obr.11 Detailný záber z obr.9 

            zv.1000 

 

 

Zhrnutie výsledkov 

 Na základe výsledkov vykonanej materiálovej expertízy môžeme konštatovať, že z troch 
žíhacích režimov aplikovaných na daný liaty stav materiálu 42 2921, sa javí najvhodnejší režim 3, t.j. 
rozpúšťacie žíhanie na teplotu 1050°C s ochladením do vody. Pri tomto žíhaní došlo k takmer úplnému 
rozpusteniu karbidov, čo sa kladne prejavilo na výraznom zvýšení mechanických hodnôt. Tieto 
vyhovujú požiadavkám materiálového listu pre analyzovaný materiál. V dôsledku uvedeného 
považujeme predtým používané rozpúšťacie žíhanie za bezpredmetné. 
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