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Abstract 

 The paper deals with classification of steel sheets on the base of strength and structural 
characteristics in automotive industry. Experimental works were aimed to obtain the best strengthening 
parameters as are work hardening and solid solution ferrite hardening from interstitial carbon atoms 
during paint-baking of auto body. Hardening process from interstitial atoms is realized as two-step 
process. First step is BH (bake hardening) effect made by interaction of interstitial atoms with 
dislocations. The Cottrels atmosphere is obtained. Second step of BH effect is produced by 
precipitation hardening from microalloyed elements. 

 WH (work hardening) effect is obtained by cold plastic deformations during sheet deep 
drawing. Experimental works referred to the achievement such plastic material properties after cold 
rolling, annealing and skin-pass rolling, which classify the material ZStE 220 BH after this treatment to 
drawing categories on the level DQ - DDQ. The optimal treatment conditions, which are result from 
experimental works, for maximization of sum (WH+BH) effects are following: summary cold rolling 
deformation εcold = 65 %, annealing temperature Tanneal = 700°C at the maximum sum (WH+BH) = 
86 MPa. 
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Abstrakt 

 V príspevku je vykonaná klasifikácia oceľových plechov, na základe pevnostných a 
štrukturálnych charakteristík, používaných pre výrobu osobných automobilov. Experimentálne práce sú 
zamerané na dosiahnutie najlepších príspevkov spevnenia od deformačného spevnenia (WH) a 
spevnenia tuhého roztoku feritu od interstícií uhlíka (BH). Proces spevňovania od interstícií prebieha 
ako dvojstupňový proces starnutia. V prvom stupni sa BH efektu dosahuje interakciou interstícií a 
dislokácií, za tvorby Cottrelovej atmosféry. V druhom stupni sa BH efektu dosahuje precipitačným 
spevnením od prítomných mikrolegujúcich prvkov. WH efekt je dosahovaný plastickou deformáciou 
plechov za studena pri ich lisovaní. Experimentálne práce poukázali, že pre oceľ ZStE 220 BH je 
možné dosiahnuť takých plastických vlastností po valcovaní za studena, žíhaní a hladení, ktoré 



zaraďujú skúmaný materiál do triedy lisovateľnosti na úrovni DQ - DDQ. Za optimálne podmienky 
spracovania umožňujúce dosiahnutie maxima (WH+BH) efektu je možné považovať: plastickú 
deformáciu za studena na úrovni 65% a teplotu žíhania 700°C. Pri týchto podmienkach sa dosiahne 
sumárneho efektu (WH+BH)=86 MPa. 
 

 
 

 

ÚVOD 

 Oceľové plechy používané v automobilovom priemysle pre výrobu karosérií a dverí sú 
dodávané vo zvitkoch po valcovaní za tepla a morení v hrúbkach h = 1 - 2 mm, ako aj vo zvitkoch po 
valcovaní za studena v hrúbkach h ≤ 0,7 mm. Znižovanie hmotnosti karosérie je spojené so 
zvyšovaním pevnostných vlastností karosárskych plechov, ktoré musia zároveň vykazovať vysoké 
plastické vlastnosti za studena a dobrú zvariteľnosť. Vývoj pevnostných a štrukturálnych  vlastností 
plechov valcovaných za tepla a za studena pre karosárske diely je uvedený na Fig.1. Podiel použitia 
oceľových  plechov s rôznou medzou sklzu pre výrobu karosérie je uvedený na Fig.2 [1,2].   
 

 

 

 
 

 
Fig.1 Development of strength and structural properties of autobody sheets 

 

 
 

 

 V koncepcii ULSAB sa využíva viac než 90% dielov s HSS, AHSS a UHSS ocelí.  
Dosahovanie vysokých pevnostných vlastností pri súčasne dobrej lisovateľnosti plechov je možné  len 
cez ovládanie mechanizmov spevnenia (spevnenie tuhého roztoku, dislokačné spevnenie, spevnenie od 
hraníc zŕn, precipitačné spevnenie, transformačné spevnenie) pomocou riadiacich veličín 
technologických procesoch výroby  [3-9]. 

 BH (bake hardening) ocele sa využívajú predovšetkým pre plechy na veľkoplošné výlisky 
dielov karosérií (strecha, kapota, dvere), u ktorých sa zvyšuje po vylisovaní a vypálení laku maximálne 
dovolené zaťaženie, ako aj odolnosť voči vtlačeniu. Hlavnou výhodou BH plechov je nízka hodnota 
medze sklzu a vysoké parametre plastičnosti pred lisovaním, pričom po lisovaní a vypaľovaní laku 
dochádza vo výliskoch k deformačne - termickému spevneniu a tým aj k zvýšeniu medze sklzu o 30 - 
80 MPa. Proces spevňovania po lisovaní a vypaľovaní laku súvisí s deformačným starnutím za tepla, 
ktoré je podmienené difúziou atómov uhlíka a dusíka k dislokáciám vytvorených v priebehu lisovania. 
 

 

 

 
Fig.2 Application of steel sheets for autobody in ULSAB [1,2] 

 

 
 

 



 Autori [8] poukázali na dvojstupňový proces starnutia: 

v prvom stupni sa BH efekt realizuje kotviacim účinkom dislokácií pomocou Cottrelovej 
atmosféry vytvorenej v okolí dislokácií 

v druhom stupni sa BH efekt realizuje precipitačným spevnením od mikrolegujúcich prvkov 

Za dominantný mechanizmus pre tvorbu BH efektu sa považuje difúzia atómov uhlíka do napäťových 
pásiem  dislokácií. 

Zvýšenie medze sklzu počas vypaľovania laku je možné podľa [11] vyjadriť rovnicou: 
 

 

      (1) 
 

 

 Efekt BH spevnenia sa môže dosiahnuť od intersticiálne rozpustených atómov  prvkov uhlíka 
a dusíka. Difúzia dusíka vo ferite pri teplotách okolia je pomerne vysoká, z čoho vyplýva aj rýchle 
starnutie materiálu spôsobené od atómov dusíka. Viazanie dusíka na Al značne znižuje jeho účinok a 
preto spevnenie tuhého roztoku pomocou interstícií dusíka sa neuvažuje. 

 Difúzia atómov uhlíka vo ferite pri teplotách okolia je v porovnaní s dusíkom značne nižšia, 
čo umožňuje ovládať proces starnutia pomocou termickej aktivácie atómov uhlíka, ktoré boli pôvodne 
rozpustené v deformovanom ferite a následne pri vypaľovaní laku difundujú do okolia dislokácií a 
vytvárajú Cottrelovu atmosféru. Okrem obsahu uhlíka v oceli za významné prvky, majúce priaznivý 
vplyv na výšku BH efektu sa považujú tiež: Mn, Si, P. Za dôležitý sa považuje obsah P, ktorý v 
priebehu žíhania segreguje po hraniciach feritických zŕn, čím bráni v tvorbe zárodkov cementitu na 
hraniciach a tým umožňuje prednostné využitie atómov uhlíka na difúziu do okolia dislokácií. 

 Postup pre výpočet BH a WH efektu je vyjadrený na Fig.3 [12], pričom rovnice pre ich 
výpočet majú podľa [11] tvar: 

       (2) 
 

 

       (3) 
 

 

kde:  ReL [MPa]  - dolná medza sklzu 

 Rp 0,2 [MPa] - napätie na medzi sklzu pre deformáciu 0,2 % 

 Rp 2,0 [MPa] - napätie na medzi sklzu po hladení 2 % deformáciou 

 BH 2, WH 2 [MPa] - príspevky k medzi sklzu od jednotlivých efektov 

 

 

 

 
Fig.3 Schedule for tensile test [12] 

 

 

Príspevok sa zaoberá posúdením lisovateľnosti a tvorby BH a WH efektov, refosforizovanej ocele v 
závislosti na podmienkach jej laboratórneho spracovania. 



 

 
 

 

POUŽITÝ MATERIÁL A eXPERIMENTÁLNE METODIKY 

 Experimentálny materiál zvolený pre výskum bol oceľový plech akosti ZStE 220 BH, ktorého 
chemická  analýza je uvedená v Tab.1. 

 

 
Table 1  Chemical analysis of steel sheet 

 

 

 

 

Použité experimentálne metodiky: 

valcovanie za studena  v laboratórnych podmienkach vo valcovacej stolici DUO 206, bez použitia 
emulzie 

žíhanie v laboratórnej elektrickej odporovej peci bez prístupu atmosféry 

statická skúška v ťahu 

simulácia vypaľovania laku 
 

 

Schéma experimentálneho plánu je definovaná na Fig.4, pričom okrajové podmienky experimentu boli: 

deformácie za studena εSVa ∈ <55; 75> [%] 

teploty žíhania   Tžíh ∈ < 680; 720 > [°C] 

čas výdrže na teplote žíhania  tžíh  = 1 hod. 

hladiaca deformácia za studena εH = 2 % 

preddeformácia za studena    ε2 = 2 % 

simulácia vypaľovania laku tvyp = 20 min,  Tvyp = 170°C 

 

 

 

 
Fig.4 Experimental schedule of BH steel 

 

 

Pre hodnotenie tvárniteľnosti boli použité nasledovné rovnice popisujúce tvárniteľnosť sledovanej 
ocele: P = Rm / Rp0,2 ; KUT = P · A80 ; IF = 1000 · nS · rS 

 

 



 

 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A ICH ANALÝZA 

 Optimalizácia stupňa deformácie za studena a podmienok žíhania pre dosiahnutie vhodnej 
lisovateľnosti plechov za studena, predstavovala prvú fázu posúdenia použiteľnosti materiálu. 
Experimentálne výsledky laboratórneho spracovania a skúšok materiálu pre posúdenie lisovateľnosti za 
studena sú uvedené na Fig.5, Fig.6, Fig.7, Fig.8, z ktorých vyplýva: 

zásoba plastičnosti materiálu, komplexný ukazateľ tvárniteľnosti a index tvárniteľnosti sú 
stabilizované a vhodné pre stredné a veľké deformácie od prírastku teploty žíhania ≥ 30°C 

z pohľadu tvárniteľnosti sú nevhodné malé deformácie a prírastky teploty žíhania 10-20°C, pri 
ktorých nedošlo k rekryštalizácii štruktúry v celom objeme materiálu 

podľa vhodných hodnôt parametrov tvárniteľnosti dosiahnutých pre stredné a veľké deformácie a 
prírastky teploty žíhania nad 30°C, je možné materiál zaradiť do triedy lisovateľnosti DDQ  

ak lisovateľnosť plechov je posudzovaná:   

podľa závislosti koeficientu normálovej anizotrópie na ťažnosti, tak materiál spadá do triedy 
DQ 

podľa závislosti koeficientu normálovej anizotrópie na koeficiente deformačného spevnenia, 
tak podmienky pre zaručenú lisovateľnosť sú dosiahnuté pre stavy: maximálny stupeň 
deformácie a teploty žíhania nad 700°C 

 

 

 

 
 

 
Fig.5 Parameter P as function of annealing temperature and deformation 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Fig.6 Parameter KUT as function of annealing temperature and deformation 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Fig.7 Parameter IT as function of annealing temperature and deformation 

 

 
Fig.8 Coefficient of normal anisotropy as function of elongation 

 

 
 

 

 Druhá experimentálna fáza bola zameraná na posúdenie vplyvu plastických deformácií za 
studena, ako aj podmienok žíhania na tvorbu WH  a BH efektu. Dosiahnuté výsledky sú na Fig.9, 
Fig.10, Fig.11, Fig.12.  
  

 

 
Fig.9 Work hardening effect as function of annealing temperature increment 

 

 
 

 

 

 
Fig.10 Bake hardening effect as function of annealing temperature increment 

 

 
 

 

Efekt deformačného spevnenia (WH) bol dosahovaný v hraniciach WH = 15-43 MPa. Maximálne 
deformačné spevnenie pri všetkých teplotách žíhania bolo dosiahnuté pre stredné stupne plastických 
deformácií. Pre maximálne plastické deformácie, spevnenie klesá od strednej teploty žíhania na min. 
hodnotu 15 MPa. Uvedené skutočnosti súvisia s tvorbou maximálnej vnútornej energie sústavy, ktorá 
relaxuje s nárastom teplôt žíhania. 

 BH efekt bol dosiahnutý v intervale BH = 38-56 MPa. Maximálneho BH efektu je dosiahnuté 
pre najvyššie stupne deformácie, od hodnoty stredu intervalu žíhacích teplôt.  



 Sumárny výsledok obidvoch efektov je dosahovaný na úrovni WH + BH = 63 - 86 MPa. 
Najvýznamnejších spevnení sa dosiahlo pre stredné deformácie a prírastky žíhacích teplôt nad 30°C. 

 

 

 

 
Fig.11 BH + WH effect as function of annealing temperature increment 

 

 
 

 

 

 
Fig.12 Dependece of strengthening development on treatment conditions 

 

 
 

 

ZÁVER 

 Na základe štúdia literárnych podkladov, ale predovšetkým z vlastných experimentálnych 
výsledkov je možné vykonať tieto závery: 

skúmaná refosforizovaná oceľ umožňuje tvorbu BH efektu len z úrovne prvého stupňa procesu 
starnutia, t.j. pomocou kotviaceho účinku dislokácií uhlíkom 

z pohľadu lisovateľnosti plechov za studena, najvhodnejšie podmienky sú: 

použitie max. stupňa deformácie pri valcovaní za studena (εSVa=75%) 

žíhacie teploty  Tžíh ≥ 700°C 

z pohľadu dosiahnutia maximalizácie efektov WH + BH podmienky spracovania materiálu sú: 

použitie stredných stupňov deformácie pri valcovaní za studena(εSVa=65%) 

žíhacie teploty  Tžíh ≥ 700°C 
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