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Abstract 

 Results of the high temperature properties investigation of low carbon steels KOHAL 200, 
KODUR E 380 TS and KOSIL 235 LL in cast state determined by static tensile tests with and without 
melting the process zone are presented in the contribution. The deformation rate was 0,471.10-3 s-1. 
Main attention was paid to the temperature region from solidus to 900°C. The temperature dependence 
of ultimate strength values in the interval from solidus to about 945°C was practically identical for all 
investigated steels. It weren't established any differences in the strength temperature dependence 
between the specimens with melted and those with non-melted process zone. There exists a 
temperature interval of high plasticity at high temperatures, in which the reduction of area reaches 
nearly 100 %. The steels undergo a second plastic minimum at lower temperatures, where their 
reduction of area falls down to about 20 - 50 %. Intergranular fracture occurs on the fracture surfaces of 
specimens broken in this region.  The temperature dependence of the reduction of area had an 
individual character for each investigated steel type. The narrowest area of the high plasticity, 100 - 
150 C was found for the steel KOHAL 200. An expressive increase of the ultimate strength, more than 
100 %, was determined for notched specimens. The influence of notch on the reduction of area values 
was exercised by reduction of area drop up to about 30 - 50 %, primarily in the vicinity of the transition 
to the second plastic minimum. 
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Abstrakt 

 V práci sú predložené výsledky štúdia vysokoteplotných vlastností liateho stavu 
nízkouhlíkových ocelí KOHAL 200, KODUR E 380 TS a KOSIL 235 LL realizovaných pomocou 
statických ťahových skúšok v režime s roztavením a bez roztavenia procesnej zóny, pri ktorých 
rýchlosť deformácie dosahovala 0,471.10-3 s-1. Skúšky boli realizované pri postupne znižovaných 
teplotách skúšania, pričom pozornosť bola venovaná najmä teplotnej oblasti teplota solidu až 900°C. 
Teplotná závislosť pevnosti bola v intervale teplota solidu až cca 945°C u všetkých vyšetrovaných 
ocelí prakticky rovnaká. Diferencie v teplotnom priebehu pevnosti medzi vzorkami s roztavením a bez 
roztavenia procesnej zóny neboli pozorované. Pri vysokých teplotách existuje interval vysokej 
plasticity, kde kontrakcia dosahuje takmer 100 %. Pri nižších teplotách prechádzajú ocele do oblasti 



druhého plastického minima, kde dosahujú kontrakciu 20 - 50%. V tejto oblasti sa na lomových 
plochách vyskytuje interkryštalické porušenie. Teplotná závislosť kontrakcie mala pre každú  
experimentálnu oceľ individuálny charakter. Najužšia oblasť  vysokej plasticity, 100 - 150°C, bola 
zistená pre oceľ KOHAL 200. Na navrubovaných vzorkách bolo zistené výrazné  zvýšenie pevnosti, až 
o viac ako 100 %. Vplyv vrubu na  kontrakciu sa uplatnil najmä v blízkosti prechodu do oblasti 
druhého plastického minima znížením kontrakcie o 30 - 50 %. 

 

 

1. Úvod 

 Povrchové defekty brám nízkouhlíkových ocelí často vznikajú už pri vysokých teplotách v 
kryštalizátore, alebo  bezprostredne pod ním, prípadne sa vytvárajú slabé miesta štruktúry, v ktorých 
môžu vznikať defekty pri nižších  teplotách. Dôležitou príčinou vzniku defektov je nehomogenita 
teplotného poľa povrchových vrstiev brám, ktorá spôsobuje vznik napätí [1]. Na povrchové vrstvy 
brám pôsobia aj napätia od rôznych síl, ktoré vznikajú pri pohybe brám v liacom stroji [2]. 

 Výskyt povrchových defektov, ich veľkosť a početnosť závisí od viacerých faktorov. Z 
materiálového hľadiska sa  za najvýznamnejšie považuje chemické zloženie ocele [3]. Na vznik  
defektov negatívne pôsobia aj nečistoty, ktoré sa  v oceliach vyskytujú v stopových obsahoch [4]. 
Vznik  defektov je ďalej ovplyvňovaný celým radom externých faktorov technologickej povahy, akými 
sú teplota a rýchlosť odlievania, ochladzovanie bramy a iné [5 - 8]. 

 Výskumné práce pri riešení príčin vzniku trhlín na  bramách nízkouhlíkových ocelí boli v 
minulosti zamerané skôr technologicky a separátne sa zaoberali jednotlivými typmi defektov. V 
súčasnej dobe je prístup k riešeniu  opačný. Základný i aplikovaný výskum v laboratórnych 
podmienkach stanovuje deformačné charakteristiky pri vysokoteplotných ťahových skúškach a 
analyzuje vplyv  jednotlivých faktorov na vznik trhlín. Veľký význam je pripisovaný štúdiu segregácie 
[9, 10]. Je teda pravdepodobné, že laboratórne skúšky vysokoteplotných vlastností, za podmienok ktoré 
sa približujú praxi, môžu významne prispieť k objasneniu príčin vzniku defektov brám a obmedziť 
príslušné ekonomické dopady tohoto problému. 

 Vlastnosti liateho stavu pri vysokých teplotách sa často posudzujú statickými ťahovými 
skúškami, pri ktorých sa zisťujú kontrakcia a pevnosť materiálu [8]. V príspevku sú predložené 
výsledky pre ocele KOHAL 200, KOSIL 235 LL a KODUR E 380 TS zistené týmito skúškami 
relizovaných v režime s roztavením a bez roztavenia procesnej zóny. Skúšky s roztavením procesnej 
zóny simulujú stav pri odlievaní ocelí a skúšky bez roztavenia procesnej zóny simulujú ohrev brám v 
narážacích peciach. Pri postupnom znižovaní teplôt skúšania bola venovaná pozornosť najmä teplotnej 
oblasti vymedzenej teplotou  solidu  a teplotou 900°C 

 

 

2. Experimentálny materiál a skúšky 

 Vysokoteplotné vlastnosti boli stanovované na troch  nízkouhlíkových oceliach. Oceľ 
KOHAL 200 s obsahom C 0,040% reprezentovala  skupinu ocelí pre hlboký ťah s veľmi nízkymi 
obsahmi uhlíka. Skupinu klasických konštrukčných ocelí, kde pri tuhnutí prebieha peritektická reakcia, 
zastupovala oceľ KOSIL 235 LL s obsahom 0,160% C. Spomedzi vysokopevných mikrolegovaných 
ocelí bola pre experimenty zvolená oceľ KODUR E 380 TS s obsahmi 0.070% C, 0.016% Ti a 0.028% 
Nb. Tavebné analýzy použitých ocelí sú uvedené v tab.1.  
 Tab.1 Chemické zloženie experimentálnych ocelí (Údaje 

            jednotlivých prvkov sú v hmotnostných percentách) 

  

 

 

 Experimentálne práce boli realizované na vertikálnom trhacom zariadení, ktoré umožňuje 
uskutočňovať statické ťahové  skúšky za tepla v režimoch bez roztavenia a s roztavením procesnej 
zóny vzorky. Zariadenie pozostávalo z trhacieho stroja s mechanickým prevodom, 
vysokofrekvenčného generátora  a zariadenia pre automatickú reguláciu teploty. Teplotno - časové 



cykly boli nastavované pomocou počítačového programu. Maximálna rýchlosť ochladzovania bola 
daná  prirodzeným ochladzovaním, ktoré bolo možné zvýšiť zvýšením  prietoku ochrannej atmosféry 
pozostávajúcej zo zmesi argónu  a vodíka. 

 Skúšky boli realizované na vzorkách kruhového  prierezu 7,35 mm resp. 5,8 mm a dlhých 70 
mm. Vzorky boli  chránené rúrkami z kremenného skla s vnútorným priemerom 7,6 mm resp. 6 mm 
tak, aby rúrka po ohreve nad teplotu  likvidu udržala roztavený kov v procesnej zóne vzorky v 
požadovanom tvare. Takto  upravené vzorky boli umiestnené v kremennej rúrke s vonkajším 
priemerom 20 mm, vo vnútri ktorej prúdila ochranná atmosféra. Usporiadanie skúšky je zrejmé z obr.1. 
Dĺžka procesnej zóny, 25 mm, bola daná výškou induktora. 

 

 
 

 

 

 

 Časť vzoriek bola ohrievaná podľa cyklu na obr.2a na teplotu cca 25°C nad teplotu likvidu. 
Teploty likvidu boli 1517°C pre oceľ KOSIL 235 LL, 1531°C pre oceľ KOHAL 200 a 1526°C pre oceľ 
KODUR E 380 TS. Na druhej časti vzoriek bol aplikovaný cyklus  znázornený na obr.2b. Rýchlosť 
deformácie bola pri všetkých statických  ťahových skúškach 0,471.10-3 s-1. 
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Obr.2 Spôsob ohrevu vzoriek (Tlik. - teplota likvidu, Td - teplota deformácie) 

         a) s roztavením procesnej zóny, b) bez roztavenia procesnej zóny 

 

 

 U ocele KODUR E 380 TS vznikali pri teplotách pod cca 900°C lomy mimo procesnú zónu. 
V prípade ocele KOHAL 200  k tomuto javu dochádzalo už pod teplotou 1040°C. Skutočná teplota 
skúšky bola potom určená nepriamo, na základe merania rozloženia teplôt po dĺžke vzorky. Príklad 
rozloženia teplôt je pre niektoré nominálne teploty  procesnej zóny uvedený na obr.3. 

 

 
Obr.3 Rozloženie teplôt po dĺžke skúšobných tyčí 

 

 

3. Výsledky experimentálnych prác a ich diskusia 

 Výsledky experimentálnych prác sú v grafickej podobe  predložené na obr.4 až 6. Pri 
skúškach boli, ako je pre túto metodiku obvyklé, stanovované pevnosť a kontrakcia materiálu. 

 Pred popisom výsledkov je potrebné poznamenať, že použitá metodika je pomerne technicky 
a časovo náročná na  optimalizáciu podmienok skúšok a ich vlastnú realizáciu.  Pri popisovaných 
prácach bolo použitých cca 200 vzoriek, z toho bolo len cca 50% zahrnutých do predkladaných 
obrázkov. Popri vzorkách použitých pre optimalizáciu podmienok skúšania bola časť vzoriek 
znehodnotená rôznymi defektmi, miestnym prehriatím povrchu spojeným so vznikom defektov - 
kráterov, praskaním ochranných trubiek z kremenného skla s následným poškodením vzoriek a 



podobne. Spomenuté závady mali rôzne technické a materiálové príčiny. Do obrázkov sú zaradené iba 
výsledky zo vzoriek po  kontrole ich obvodu a lomu, minimálne na stereolupe. 
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Obr.4 Teplotná závislosť pevnosti a kontrakcie ocele KOSIL 235 LL 

                a) s roztavením procesnej zóny, b) bez roztavenia procesnej zóny 
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Obr.5 Teplotná závislosť pevnosti a kontrakcie ocele KOHAL 200  

                  a) s roztavením procesnej zóny, b) bez roztavenia procesnej zóny 
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Obr.6 Teplotná závislosť pevnosti a kontrakcie ocele KODUR E 380 TS 

                                  a) s roztavením procesnej zóny, b) bez roztavenia procesnej zóny 

 Pri hodnotení vysokoteplotných vlastností je možné  porovnávať výsledky metód 
uskutočnených v režime s roztavením a bez roztavenia  procesnej zóny pre jednotlivé ocele, ako aj 
odlišnosti  medzi vysokoteplotnými vlastnosťami použitých ocelí. 

 U všetkých ocelí je v teplotnom rozmedzí od najvyšších  teplôt do cca 1000 - 950°C priebeh 
pevnosti s teplotou  približne rovnaký, obr.4 až 6. V intervale teplôt 1000 - 950°C  dosahuje pevnosť 
hodnoty 50 - 60 MPa. Pod uvedenými teplotami dochádza k diferenciám teplotného priebehu  pevnosti, 
oceľ KOHAL 200 vykazuje nižšiu pevnosť, ako ostatné ocele. Diferencie medzi skúškami s roztavením 
a bez  roztavenia procesnej zóny neboli pozorované. 

 Pri skúšobných teplotách v blízkosti teploty solidu, v tzv. pásme prvého plastického minima, 
dosahuje kontrakcia minimálne hodnoty. S poklesom teplôt kontrakcia prudko  stúpa, v niektorých 
prípadoch až blízko k 100 %. 

 Prechod z oblasti "kašovitého" stavu do oblasti vysokých kontrakcií, ktorého konkrétna 
teplota súvisí  s chemickým zložením ocelí, je veľmi strmý pre oceľ KOHAL 200 a uskutočňuje sa v 
rozmedzí 20 - 30°C. Pozvoľnejšie prechody boli zistené pre ocele KOSIL 235 LL a KODUR E 380 TS. 
Aj keď v tomto smere existujú u ocelí KOSIL 235 LL a KODUR E 380 TS diferencie medzi procesmi 
z roztavením  a bez roztavenia materiálu, interval prechodu je možné  odhadnúť na 50 - 100°C. 



 Pri ďalšom znižovaní teplôt nasleduje prechod do oblasti druhého plastického minima, kde sa 
hodnoty  kontrakcie pohybujú obvykle v rozmedzí 20 - 50 %. V tejto oblasti sa na lomových plochách 
vyskytuje interkryštalické  porušenie [11]. 

 Teploty prechodu do oblasti druhého plastického minima, ako aj teplotný interval prechodu, 
boli špecifické pre každú experimentálnu oceľ. Takisto boli pozorované diferencie pre jednotlivé ocele 
medzi skúškami s roztavením a bez roztavenia procesnej zóny. Napríklad oblasť vysokej kontrakcie pre 
oceľ KOHAL 200 bola pomerne úzka a k strmému poklesu kontrakcie dochádzalo už pri teplotách cca 
1250°C.  U ocelí KODUR E 380 TS a KOSIL 235 LL dochádzalo  k výraznejšiemu poklesu kontrakcie 
až pod asi 1100°C,  pričom pokles kontrakcie bol pozvoľný, obr.4 až 6. 

 V oblasti maximálnej plasticity boli u všetkých ocelí a v takmer všetkých prípadoch 
dosahované vyššie hodnoty  kontrakcie pre spôsob bez roztavenia procesnej zóny,  obr.4 až 6. 
Nezanedbateľné rozdiely boli pozorované aj pri  nižších teplotách. 

 Z doterajších prác vyplýva, že pre interpretáciu  teplotnej závislosti plasticity je najdôležitejšie 
štúdium sekundárnych fáz, najmä na hraniciach pôvodných austenitických zŕn [12 - 14]. Ak keď sme 
doposiaľ nezistili zásadné odlišnosti v kvalite častíc na interkryštalických lomoch skúšok s roztavením 
a bez roztavenia procesnej zóny,  vzhľadom k odlišnej histórii vzniku lomov je možné  pripustiť 
diferencie kvantitatívneho charakteru.  

 V niektorých prípadoch nie je možné vylúčiť ani negatívne  pôsobenie drobných defektov, 
ktoré sa môžu vyskytovať v procesnej zóne vzoriek skúšaných s roztavením procesnej zóny. 

 V rámci experimentálneho programu bol skúmaný vplyv  vrubu na vysokoteplotné vlastnosti. 
Príslušné body sú na  obr.4b, 5b, 6b graficky odlíšené. Bol použitý vrub hĺbky 0,6 mm, tvarovo zhodný 
s Charpy V vrubom používaným pri skúškach vrubovej húževnatosti. Pre skúšky boli volené teploty, 
pri ktorých bola na hladkých vzorkách dosahovaná  vysoká kontrakcia. Výsledky je možné zhrnúť 
nasledovne: 

vo všetkých prípadoch výrazne vzrástla pevnosť, až  o viac ako 100 % oproti hladkým tyčiam 

vplyv vrubu na kontrakciu v oblasti stredu teplotného  pásma vysokej plasticity je malý 

výrazný vplyv vrubu na kontrakciu, jej zníženie o cca 30-50 % bol zistený pri teplotách bližšie k 
prechodu do  oblasti prvého plastického minima. 

 Z výsledkov vysokoteplotných skúšok je zrejmé, že na  pevnosť a kontrakciu, obdobne ako v 
prípadoch iných  kovových materiálov, vplývajú rýchlosť deformácie a prípadné vruby. Deformačné 
rýchlosti pri ohýbaní a narovnávaní počas plynulého odlievania brám sa pohybujú  v rozmedzí 10-3 až 
10-4 s-1 [15]. Pri vysokoteplotných skúškach bola používaná rýchlosť deformácie 0,471.10-3 s-1, ktorá 
sa od uvedeného rozmedzia odlišuje málo. 

 Ako ukázali rozbory defektov z praxe, veľmi nebezpečným zdrojom defektov sú oslabené 
hranice primárnych liacich zŕn [16, 17]. Jedná sa o defekty - "vruby" hlboké niekoľko milimetrov, 
ktoré by vzhľadom  k ich morfológii mali mať výraznejší vrubový účinok, ako  vruby použité pri 
vysokoteplotných skúškach. Je preto  dôvodné predpokladať, že defekty na povrchu brám môžu 
vznikať aj v teplotných oblastiach vysokej makroskopickej  kontrakcie. 

 Kvantitatívna analýza vysokoteplotných vlastností zistených laboratórnymi skúškami z 
rôznych literárnych zdrojov, napr. v závislosti na chemickom zložení nízkouhlíkových ocelí, je zatiaľ 
prakticky nemožná, obr.7 a tab.2. Výsledky znázornené na obr.7 boli dosiahnuté za rôznych 
podmienok ohrevu a skúšky  boli realizované rôznymi rýchlosťami deformácie, tab.2. 

 

 
 

 
 

 

 

 



       Tab.2 Chemické zloženie nízkouhlíkových ocelí, vysokoteplotné vlastnosti ktorých sú znázornené na obr.7 

 

 
 

 

4. Závery 

 V práci boli predložené výsledky vysokoteplotných skúšok liatého stavu nízkouhlíkových 
ocelí KOHAL 200, KODUR  E 380 TS a KOSIL 235 LL stanovené statickými ťahovými skúškami.  Z 
výsledkov experimentálnych prác a ich analýz vyplýva: 

Pre použité ocele stúpa pevnosť s poklesom teploty  plynule a v intervale teplôt 1000 - 950°C 
dosahuje 50- 60 MPa.  Pri nižších teplotách vykazujú ocele KODUR E 380 TS a KOSIL  235 
LL vyššiu pevnosť ako oceľ KOHAL 200. Diferencie  teplotného priebehu pevnosti medzi 
vzorkami s roztavením  a bez roztavenia procesnej zóny neboli pozorované. 

Kontrakcia dosahuje v blízkosti teploty solidu minimálne hodnoty. Pri znižovaní teploty 
kontrakcia prudko stúpa až  na hodnoty blízke 100 %. Odpovedajúci teplotný interval  prechodu 
dosahuje pre oceľ KOHAL 200 cca 25°C, pre  ostatné ocele je obvykle širší, až cca 100°C. 
Šírka  teplotného intervalu vysokej plasticity je u ocelí KODUR  E 380 TS a KOSIL 235 LL 
250 - 300°C. Oceľ KOHAL 200  vykazuje len úzku oblasť vysokej plasticity, 100 - 150°C. 

Pri teplotách pod oblasťou vysokej plasticity  prechádzajú ocele do oblasti druhého plastického 
minima, kde dosahujú kontrakciu 20 - 50%. V tejto oblasti sa na lomových plochách vyskytuje 
interkryštalické porušenie. Do oblasti druhého plastického minima prechádzajú ocele KODUR 
E 380 TS a KOSIL 235 LL v intervale teplôt 1050 - 1000°C a oceľ KOHAL 200 už v intervale 
1250 - 1200°C. Teplotný  priebeh kontrakcie pod uvedenými teplotami vykazuje  anomálie, 
ktorých priebeh má pre každú oceľ individuálny  charakter. 

Na navrubovaných vzorkách bolo zistené výrazné zvýšenie  pevnosti, až o viac ako 100%. 
Vplyv vrubu na kontrakciu sa  uplatnil najmä v blízkosti prechodu do oblasti druhého  
plastického minima znížením kontrakcie o 30 - 50 %. 
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