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Abstract 

 The purpose of this work is to quantitative evaluate precipitation in Nb-V microalloyed steel 
and to investigate the effect of holding time at rolling temperature on the precipitate parameters, 
austenite recrystallization and mechanical properties. The specimens were heat treated at 1200oC for 
30 min and hot rolled at 1150oC by deformation 45%. Then followed rolling at the temperature 900oC 
by deformation 30%. The samples were hold at rolling temperature 900oC for times 1s up 1000s, 
followed by water quenching. For experimental procedure were used: dilatation test, hardness test, 
tensile test, Charpy impact test, light microscopy and electron microscopy of extraction carbon 
replicas. Precipitate parameters were evaluated by the method of 3 step statistic. The total evaluated 
area of precipitation was 4,2-6,0 µm. It is shown that very fine strain-induced particles Nb(CN) 
occured after rolling by deformation 30% at the temperature 900oC. The mean particle size 2 increases 
linearly with holding time at rolling temperature and proportionately the mean particle number on unit 
area  decreases. The Nb(CN) particles start to form clusters or coagulated particles after holding time 
100s and 1000s. Strain-induced particles cause the significant retardation of austenite recrystallization 
and hardening of steel. The austenite recrystallization was retarded until 100s after deformation at 
900oC and maximum steel hardening occured in quench state without holding time after rolling. 

 

 

1. Úvod 

 Úloha Nb a V v mikrolegovaných oceliach pri riadenom valcovaní spočíva predovšetkým v 
brzdení dynamickej i statickej rekryštalizácie, zjemnení zrna a precipitačnom vytvrdení. Hlavný účinok 
pri brzdení rekryštalizačných procesov v Nb-V mikrolegovaných oceliach sa pripisuje deformačne 
indukovaným precipitátom Nb(CN). Táto dynamická precipitácia z austenitu pri valcovaní za tepla 
nastáva v dvoch stupňoch [1]: iniciačne na hraniciach austenitických zŕn a deformačných pásoch a 
neskôr v celej matrici v subštruktúre nerekryštalizovaného austenitu. Priemerná veľkosť deformačne 



indukovaných precipitátov je veľmi malá a podľa rôznych prác [1-3] dosahuje v teplotnom intervale 
850-950°C hodnoty v rozmedzí 3-6 nm. Potlačenie začiatku dynamickej rekryštalizácie je 
ovplyvňované nielen veľkosťou precipitátov Nb(CN), ale aj ich objemovým podielom [4], ktorý je 
dôležitý aj  z hľadiska brzdenia procesu statickej rekryštalizácie. V prípade, že je po deformácii výdrž 
na teplote, nastáva hrubnutie častíc a po určitej dobe rekryštalizácia austenitu. Tieto procesy sú v 
literatúre málo preskúmané. 

 Cieľom tejto práce bolo preto objasniť vplyv doby výdrže na teplote deformácie na rast 
deformačne indukovaných precipitátov, mechanické charakteristiky a rekryštalizáciu austenitu Nb-V 
mikrolegovanej ocele. 

 

 

2. Experimentálny materiál, použité metódy a ich výsledky 

 Ako experimentálny materiál bola použitá mikrolegovaná oceľ vyrobená v kyslíkovom 
konvertore, ktorej chemické zloženie bolo nasledovné: 

0.088 % C, 1.199 % Mn, 0.25 % Si, 0.010 % P, 0.025 % S, 0.017 % Nb a 0.026 % V. Deformačné 
spracovanie sa realizovalo na laboratórnej valcovacej stolici DUO 210 pri rýchlosti valcovania 0.9 ms-
1. Z dodaného plechu hrúbky 25 mm sa vyrezali vzorky 30x200x25 mm. Tieto vzorky sa po 
rozpúšťacom žíhaní pri 1200°C/30 min valcovali pri teplote 1150°C úberom 45 %. Nasledovalo 
ochladzovanie na vzduchu a druhé valcovanie pri teplote 900°C úberom 30 %. Za tým nasledovali 
izotermická výdrž na teplote dovalcovania po dobu t = 1 až 1000 sekúnd a kalenie do vody. 

 Ako experimentálne metódy boli použité: dilatometrická analýza, meranie tvrdosti, statická 
skúška v ťahu, skúška vrubovej húževnatosti, mikroskopická analýza a elektronomikroskopická 
analýza. 

 Meraním na dilatometri LEITZ diferenčnou metódou boli stanovené teploty premien: Ac1 = 
736°C, Ac3 = 892°C, Ar3 = 838°C,  Ar1 = 637°C. 

 Na tvrdomeri Poldi-Vickers boli namerané hodnoty tvrdosti HV30, ktoré sú uvedené na obr.1. 
Výsledné hodnoty sú priemerom 6-10 meraní. 

 Statickou skúškou v ťahu na kruhových tyčiach ∅ 4 mm so závitovou hlavou boli stanovené 
základné mechanické vlastnosti Rm, Rp0,2, A, Z.   Aj tieto výsledky sú v grafe na obr.1. 

 Ku skúške vrubovej húževnatosti sa použili vzorky s V-vrubom o hĺbke vrubu 2 mm. 
Rozmery vzoriek boli hx10x55 mm, kde h je hrúbka vyvalcovanej vzorky, ktorá bola ca 9 mm. Získané 
hodnoty sú v grafe na obr. 1. 

 Pôvodné austenitické zrná sme získali leptaním vo vodnom roztoku na báze kyseliny pikrovej 
a FeCl3. Podiel rekryštalizovaných zŕn RA bol určený bodovou metódou. Výsledky meraní RA sú 
uvedené v grafe na obr.1. 

 Zo spracovaných stavov boli odobrané vzorky pre mikroskopickú analýzu. Príprava vzoriek 
bola tradičná. Pozorovanie a fotografovanie mikroštruktúr bolo urobené na mikroskope LEITZ. 
Štruktúry svojím charakterom a morfológiou odpovedajú spôsobu spracovania. Vo všetkých prípadoch 
sú tvorené zmesou bainitu a feritu, vylúčeného na hraniciach pôvodných austenitických zŕn, obr.2, 
obr.3. S rastúcou dobou izotermickej výdrže rastie množstvo feritu. 

 Ťažiskom experimentálnych prác bolo kvantitatívne elektronomikroskopické hodnotenie 
precipitácie, ktoré bolo urobené na extrakčných uhlíkových replikách. Vzorky pre prípravu preparátov 
boli pripravené špeciálnym postupom pozostávajúcim s elektrolytického leštenia, leptania a 
chemického oddeľovania extrakčných replík v 4%-nom brommetyle. Získané repliky boli pozorované 
v transmisnom elektrónovom mikroskope Tesla BS 500. Na replikách bola vo všetkých stavoch 
dosiahnutá dobrá extrakcia častíc, čo potvrdzuje charakteristická snímka na obr.4. Precipitáty 
zdokumentované na fotografii sa nachádzajú vo feritických ihliciach. Elektronomikroskopickou 
difrakčnou analýzou bolo potvrdené, že sú to hlavne precipitáty Nb(CN). Pri pozorovaní replík, 
fotodokumentácií a kvantitatívnom vyhodnocovaní precipitácie bol dodržaný postup tzv. trojstupňovej 
štatistiky [5]. Pre kvantitatívne hodnotenie bolo zhotovených 15 snímok z každého stavu, pričom 



celková hodnotená plocha bola 4,2 µm2 pre stavy B2-0 a B2-10 a 6,0 µm2 pre stavy B2-100 a B2-1000 
[6]. Hodnotené boli základné precipitačné parametre: 

  λ - plošná vzdialenosť medzi časticami [nm], 

  2r - lineárny rozmer častíc  [nm], 

  L -  voľná dráha medzi časticami  [nm], 

  N - počet častíc na jednotke plochy. [µm-2] 

 

 

 

 
 

 
Fig.1 The mechanical and precipitate characteristics in dependence on the holding time 

       
 

 
    Fig.2 The microstructure after holding time 1s         Fig.3 The microstructure after holding time 100s 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Výsledky meraní a výpočtov precipitačných parametrov sú zhrnuté v tab.1 a v 
grafoch na obr.1 a 5. Pri hodnotení precipitátov sme sa stretli s javom tvorby zhlukov precipitátov, 
preto osobitne boli vyhodnotené parametre zhlukov častíc. Korigované precipitačné parametre sú 
uvedené v tab.1 v zátvorke. Podiel počtu častíc nachádzajúcich sa v zhlukoch a častíc nachádzajúcich 
sa mimo nich je označený symbolom X. Výrazný nárast počtu častíc v zhlukoch nastáva po 
izotermickej výdrži 100 s. V uvažovaných stavoch B2-0 až B2-1000 boli hodnotené deformačne 



indukované precipitáty. Potvrdilo to analýza stavu B2, ktorý bol priamo ochladzovaný do vody z 
teploty 900°C, bez deformácie na tejto teplote. V tomto stave neboli pozorované žiadne jemné 
precipitáty. 

 

 
      Tab.1 The effect of holding time on precipitate parameters 

 

 

 

 

3. Diskusia 

 Z hodnotenia precipitačných parametrov uvedených stavov vyplýva, že s rastúcou dobou 
izotermickej výdrže na teplote valcovania rovnomerne rastie veľkosť precipitátov na úkor ich počtu. 
Určitá nepravidelnosť bola zistená v stave B2-10, kde bol nameraný väčší počet častíc ako v stave B2-
0. Dá sa to odôvodniť tým, že u stavu B2-0 bol v skutočnosti väčší počet častíc, ako bol nameraný. Ich 
veľkosť je zrejme tak malá, že ich nebolo možné všetky extrahovať. Po 10 sekundách výdrže došlo k 
rastu veľkosti týchto častíc, a tým aj k ich extrakcii a zviditeľneniu. Toto potvrdzujú aj literárne 
pramene, kde sa poukazuje na veľkú rýchlosť vytvárania a rastu častíc v krátkej dobe po ukončení 
tepelno-deformačného režimu. 

 

 

 

 
 

 
Fig.5 The dependence of particle number in unit area on particle size 

 

 

 Pri hodnotení precipitácie bol pozorovaný jav tvorby a rastu zhlukov častíc s rastúcou dobou 
výdrže na teplote deformácie. Počet častíc v zhlukoch sa zväčšuje na úkor počtu samostatne 
rozložených častíc. Súvisí to s javom koagulácie, ktorej riadiacim dejom je objemová difúzia. Podiel 
častíc v zhlukoch je malý pri výdrži 1 a 10 s, keď sú častice malé. Po 100 a 1000 s, keď častice už 
dosahujú väčšie rozmery, podiel častíc v zhlukoch prevyšuje podiel samostatných častíc a vyskytujú sa 
už aj koagulované častice väčšie ako 15 nm. Ďalší precipitačný parameter f - objemový podiel častíc 
nevykazuje jednoznačný priebeh. Ak predpokladáme, že stav B2-0 je podhodnotený, potom objemový 
podiel častíc  s dobou izotermickej výdrže  dosahuje hodnoty 0,6 - 0,9 %. 

 Výsledky elektronomikroskopickej analýzy sú v dobrom súlade s výsledkami merania podielu 
rekryštalizovaných zŕn. Rekryštalizačné procesy pri teplote dovalcovania 900°C sú účinne brzdené do 
výdrže 100 sekúnd a až potom nastáva intenzívna rekryštalizácia austenitu. Potlačenie dynamickej i 
statickej rekryštalizácie si vysvetľujeme práve vznikom jemných deformačne indukovaných 
precipitátov veľkosti 5-6 nm, ktoré v súlade s prácami [2, 3] sú schopné intenzívne potlačovať 
rekryštalizačné procesy. To platí pri teplote valcovania 900°C, ale už neplatí pri 950°C, kde bol zistený 
väčší rozmer precipitátov a ich menší objemový podiel [7]. Tieto precipitáty veľkosti väčšej ako 7 nm 
nie sú schopné blokovať ani dynamickú, ani statickú rekryštalizáciu, čo sa prejavilo na vysokom 96 % 
podiele rekryštalizovaných zŕn bezprostredne po dovalcovaní. 

 Zmeny precipitačných parametrov viedli aj k zmenám mechanických vlastností, čo vyplýva z 
obr.1. S dobou izotermickej výdrže sa síce podstatne nemení ťažnosť a kontrakcia, ale mení sa Rp0,2, 
Rm a HV, pričom najväčšie spevnenie sa dosahuje u vzoriek s 1 s výdržou. 



 Prírastok tvrdosti nie je veľký - 10 jednotiek HV, ale na medzi sklzu a medzi pevnosti sa už 
prejavil o ca 100 MPa oproti stavu B2, ale aj ostatným stavom. Tieto rozdiely potvrdzujú vyššie 
uvedený názor, že u stavu B2-0 neboli extrahované všetky jemné precipitáty. Výsledky skúšky 
vrubovej húževnatosti sú v súlade s rastom veľkosti častíc a priebehom tvrdosti. 

 

 

4. Záver 

 Z elektronomikroskopického štúdia precipitácie v Nb-V mikrolegovanej oceli po zvolenom 
tepelne-deformačnom režime vyplývajú tejto hlavné závery: 

Pri teplote dovalcovania 900°C a deformácii 30 % nastáva deformačne indukovaná precipitácia 
veľmi jemných častíc Nb(CN) v austenite, ktorá účinne brzdí rekryštalizáciu austenitu. 

So zvyšovaním doby izotermickej výdrže na teplote valcovania rastie veľkosť precipitátov na 
úkor ich počtu, pričom precipitáty pri dlhšej výdrži vytvárajú zhluky a koagulujú. 

Najväčší účinok na spevnenie majú najmenšie precipitáty priemernej veľkosti 5,2nm, 
vznikajúce v priebehu deformácie a krátkej izotermickej výdrži na teplote deformácie. 
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