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Abstrakt 
 Príspevok sa zaoberá výskumom plechov valcovaných za tepla a za studena na 
Katedre tvárnenia kovov – HF, určených pre automobilový priemysel. Skúmané sú dosiahnuté 
vlastnosti niektorých oceľových materiálov v podmienkach aplikácie simulácií plastických 
deformácií technologických procesov, určených pre vybrané konštrukčné skupiny novej 
generácie automobilov strednej a vysokej triedy. Chemické koncepcie ocelí, 
fyzikálnometalurgické aspekty ovládania vlastností, ako aj posúdenie ovládania 
fyzikálnometalurgických dejov pomocou technologických premenných, sú analyzované. Vplyv 
podmienok plastických deformácií za tepla a riadených režimov ochladzovania na mechanické 
a plastické vlastnosti ocelí bol predmetom posudzovania. Režimy plastických deformácií za 
studena s nasledujúcimi procesmi žíhania boli tiež experimentálne sledované. Aplikačné 
príklady ovládania chemických koncepcií a mechanizmov spevňovania pomocou 
technologických premenných procesov  plastických deformácií, ochladzovania  a žíhania 
materiálov určených pre výrobu ultraľahkých karosérií z AHSS ocelí (advance high strength 
steel)  typu IF (intersticial free), BH (bake hardening), HSLA (high strength low alloy), DP (dual 
phase) a CP (complex phase) sú v príspevku diskutované.  Ocele typu IF sú určené pre  
hlbokoťažné tvarovo zložite vonkajšie a vnútorné diely, BH ocele nachádzajú uplatnenie pre 
vonkajšie a vnútorné panely, DP ocele majú široké použitie pre vonkajšie a vnútorne 
konštrukčné diely, CP ocele sú prednostne určené na najviac namáhané diely vrátane 
dynamických zaťažení v crash zónach automobilovej karosérie. 
 
Abstract 
 Paper deals with research of hot and cold rolled steel sheets for automobile industry at 
the Department of Metal Forming – Faculty of  Metallurgy– TU Košice. The properties of some 
steel materials in conditions of application simulation plastic deformations of technological 
processes are analysis. The study steel materials are assigned for selected construction 
components of new automobile generation middle and high class.  Steels chemical conceptions, 
physiometallurgical aspects of properties controlled, as well as control checking of  
physiometallurgical actions are analysed. Influence of plastic deformation conditions in hot state 
and controlled  cooling regimes on mechanical and plastic steel properties are reviewed. Cold 
plastic deformation regimes with the following annealing processes were also experimentally 
tested.  Application examples of controlled of  chemical steel conceptions and strengthening 
mechanisms  by technological process parameters of plastic deformations and annealing 
conditions of given materials for ultralight autobody production from AHSS steels as are IF, BH, 
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HSLA, DP, CP steels are discussed in contribution. IF steel grades are given for deepdrawing 
shaped complicated inner and outer panels, BH steel grades for some inner and outer panels, DP 
steel grades have wide application for inner and outer constructional pieces, CP steel grades are 
preferable given for the most stressing pieces including dynamic loading in crash zones of 
autobodies. 
 
Key words: HSLA steel, DP steel, BH effect, TRIP effect, automobile industry 
 
 
1. Úvod 
 Nové zámery v rozvoji automobilového priemyslu sú koncipované nasledovne: 
zvyšovanie bezpečnosti posádky, znižovanie spotreby paliva, nárast komfortu a vybavenosti. 
V perspektíve rozvoja automobilu strednej triedy, ekonomické štúdie vytýčili trend, dosiahnuť 
v roku 2020 spotrebu paliva 2,6 l/100 km. Dosiahnutie takto definovaných kontradikčných 
požiadaviek je možné len pomocou redukcie hmotnosti automobilu. Kým automobil mal v roku 
1960 hmotnosť asi 2400 kg, hmotnosť automobilu strednej kategórie v roku 2000 dosahovala 
hodnotu cca 1450 kg., pričom v roku 2020 by táto mala poklesnúť na hodnotu 870 kg, čo činí 
v porovnaní s rokom 2000 redukciu hmotnosti o 40%. Analýza hmotnosti súčasného automobilu 
strednej kategórie podľa [1] poukázala na nasledovné pomerné rozloženie hmotnosti základných 
skupín a vybavenia: karoséria – 26 %, podvozok 23 %, motor 21 %, tekuté médiá 5 %, 
elektrické zariadenia 3 %. Priemerná hmotnosť európskeho vozidla v roku 2000 bola 1100 kg 
v materiálovej skladbe: oceľ a liatina (62%), neželezné kovy (Al, Mg) a ich zliatiny (8%), plasty  
(10%), guma (4,5%), sklo (3%), textil a protihluková izolácia (4%), kvapalina a iné materiály 
(7%) [2]. Z predmetných analýz vyplýva, že 62% z celkovej hmotnosti osobného automobilu 
dnes pripadá na oceľ, resp. liatinu a 30% z výrobnej ceny automobilu predstavujú náklady na 
materiál. Dôsledkom štúdií je, že intenzívna pozornosť automobilových konštruktérov sa 
zameriava predovšetkým na redukciu hmotnosti najviac používaného materiálu - ocele, ktorá 
tvorí základ konštrukčných častí (karoséria, podvozková skupina, motor, atď.). Chrysler uvádza 
pre budúcnosť nasledujúce zámery v pomernom znižovaní hmotnosti automobilu: karoséria (- 50 
%), podvozok (- 50 %), motor (- 10 %), palivový systém (- 55 %), [3].  
 Na výzvy vyplývajúce z ekonomických štúdií, ako aj požiadaviek automobilových 
konštruktérov a výrobcov, reagovalo hutníctvo výskumom a vývojom materiálov a technológii 
v dvoch zásadných smeroch: materiály a technológie pre stavby ultraľahkých karosérií na báze 
Al, resp. na oceľovom základe. Vzhľadom k tomu, že svetová tendencia sa prikláňa s ohľadom 
na nutnú spotrebu energií, potrebných na primárne metalurgické výrobné technológie, na stranu 
výskumu a vývoja v oceľových materiáloch, bude v ďalších častiach pozornosť zameraná len 
týmto smerom. 
 
 
2. Chemické  koncepcie ocelí 

Vývoj v konštrukčných oceľových materiálov pre automobilový priemysel je vyjadrený 
na Fig.1[4]. Klasické vysokopevné ocele so zvýšenou tvárniteľnosťou za studena rady ZStE boli 
v 80-tých rokoch doplnené o fosforom legované ocele rady ZStE–P a dvojfázové ocele – DP. 

V polovici 80–tých rokoch boli vyvinuté IF (interstitial free) ocele a BH (bake 
hardening) ocele. Od 90-tých rokov sú vyvíjané aj CP (complex phase), RA (residual austenite) 
ocele s TRIP efektom, SULC (super ultra low carbon) ocele a MS (martensite) ocele. Vývoj 
pevnostných vlastností a štrukturálnych báz  je zachytený na Fig. 2 [5]. 
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Fig.1 Development of steels for autobody parts [4]. 

 
 

 
Fig.2 Development of  strength and structural properties of automobile steels [5]. 
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3. Fyzikálno-metalurgické aspekty ovládania vlastností ocelí 
 Vlastnosti ocelí pre automobilový priemysel je možné ovládať vhodnou voľbou 
chemickej koncepcie, na ktorú nadväzuje ovládanie mechanizmov spevňovania ocele, medzi 
ktoré sa zaraďuje: 

• spevnenie tuhého roztoku intersticiálnymi a substitučnými prvkami 
• dislokačné spevnenie 
• spevnenie od hraníc zŕn 
• precipitačné spevnenie 
• transformačné spevnenie 

 Analýza vplyvu jednotlivých príspevkov spevnenia na tvárniteľnosť a vlastnosti 
predovšetkým výslednej feritickej matrice vykonaná na základe literárnych podkladov [6-10] 
poukazuje na tieto skutočnosti: 

• najsilnejší efekt na vlastnosti ocelí vykazuje transformačné spevnenie 
• výsledné vlastnosti ocele závisia od viacerých príspevkov spevnenia súčasne, pričom  

tieto sú podmienené voľbou chemickej koncepcie ocele 
 V prípade, že sa požadujú len vysoké pevnostné vlastnosti ocele s minimálnou 
plastičnosťou, je ich možné dosiahnuť napr. kombináciou spevnenia tuhého roztoku 
a transformačného spevnenia s martenzitickou štruktúrou. Oveľa častejšie sú však požiadavky 
kladené na súčasné  vysoké pevnostné a plastické vlastnosti výsledného výrobku, ktoré je možné 
dosiahnuť len kombináciou rôznych mechanizmov spevnenia. 
 
 
4. Ovládanie FM dejov technológiami tvárnenia 
 Do 70-tých rokov minulého storočia tvorba výsledných požadovaných vlastností bola 
silne závislá na aplikácii separátnych technológií, t.j. oceliarske technológie pre tvorbu 
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chemickej koncepcie, technológie tvárnenia pre dosahovanie rozmerov a tvarov a technológie 
tepelného spracovania pre dosiahnutie požadovaných vlastností. Výskum v 70–tých rokoch 
umožnil spojenie technológií tvárnenia za tepla a tepelného spracovania tak, aby požadované 
vlastnosti ocele boli dosiahnuté na konci etapy procesov tvárnenia za tepla, čím vznikli nové 
technológie nazývané ako riadené tvárnenie (RT) a riadené ochladzovanie (RO). V 80–tých 
rokoch boli vyvinuté technológie feritického tvárnenia pre ULC, resp. SULC ocele. Schéma 
týchto procesov je znázornená na Fig. 3 [11]. 
 Použitie procesov tepelného spracovania sa síce z ekonomických a technologických 
hľadísk zredukovalo, ale aj tak nachádza uplatnenie tam, kde plastické deformácie pokračujú 
tvárnením hutníckych polotovarov za studena (rúry, plechy, tvarové vývalky). Žíhanie obnovuje 
plastické vlastnosti ocele (dislokačné odpevnenie, reštaurovanie sklzových systémov a orientácie 
zŕn) pre finalizáciu  polotovaru do výrobku operáciami vedenými za studena (napr. ohýbanie, 
hlboké ťahanie, hydroforming), ale umožňuje pomocou ovládania mechanizmov transformácie 
vytvoriť aj rôzne štrukturálne variácie za účelom dosiahnutia niekedy až protichodných 
požiadaviek na výsledné vlastnosti (napr. vysoká pevnosť + vysoká plastičnosť) u presne 
určených výrobkov (podvozkové diely, výstuže náprav, nárazníkové diely,  a pod.). 
 
 
5. Aplikačné príklady ovládania chemických  koncepcií a mechanizmov spevňovania 

pomocou technológií tvárnenia  a tepelného spracovania realizovaných vo výskume na    
Katedre tvárnenia kovov HF 

5.1 Vplyv SVa deformácií a teplôt žíhania na vlastnosti  IF ocele 
 Pre experimentálne štúdium  plastických deformácií za studena valcovaných 
a následne žíhaných plechov pri rôznych teplotách žíhania, bol sledovaný ich vplyv na vlastnosti 
IF ocele. K experimentom  bola použitá chemická koncepcia ocele uvedená v Tab.1 [12].  
 
 Table 1 Chemical composition of  IF steel [12]. 

C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] Al [%] Ti [%] N2  [%] B [%] 

0,002 0,12 0,007 0,008 0,004 0,029 0,095 0,0048 0,001 

 
 
 Pre posúdenie tvárniteľnosti  boli použité nasledovné kritériá:  

• pomer  medze pevnosti k medzi sklzu:               P= Rm/Rp0,2 

• pomer rovnomerného predĺženia k medzi sklzu: k=  Ag/Rp0,2 
• koeficient zásoby plasticity:                                P= k´ *(Rm-Rp0,2)*Ag                                                  
• komplexný ukazovateľ tvárniteľnosti :                KUT= P*A50    
• index  tvárniteľnosti:                                            IT= 1000*rs*ns 

 Z dosiahnutých výsledkov boli zostrojené hviezdicové diagramy uvedené na  Fig.4 
[12] a Fig.5[12]. Z nameraných výsledkov je možné urobiť tieto závery: pre dosiahnutie 
hlbokoťažnosti v triede EDDQ sú vhodné nasledujúce podmienky:  Tanneal=680-730°C a ε = 
60-70%. 
 
 
5.2 Zvyšovanie pevnostných vlastností  pomocou BH efektu. 
 Bake hardening ( BH ) efekt je spôsob zvýšenia medze sklzu ocele, dosahovaný 
procesom jej umelého starnutia, odohrávajúceho sa podľa [13, 14] v dvoch stupňoch: 
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Fig.4 Diagram of formability coefficients as function of deformations [12]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Fig.5  Diagram of formability coefficients as function of annealing temperatures [12]. 
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• prvý stupeň spevnenia je dosahovaný  kotviacim účinkom dislokácií pomocou 
Cottrellovej atmosféry atómov uhlíka. Podľa [14] sa predpokladá, že totálne spevnenie 
Cottrellovou atmosférou je na úrovni 35 MPa 

• druhý stupeň spevnenia je dosahovaný zoskupovaním, resp. precipitáciou  atómov 
uhlíka v ε - karbide, alebo karbide Fe32 C4 [15] 

 Za dominantný mechanizmus pre tvorbu BH efektu je teda možné považovať difúziu 
atómov uhlíka do napäťových pásiem dislokácií. Podľa [16] uvedené stupne spevnenia sú 
popísané rovnicou: 
 
 precCottrellBH σσσ ∆+∆=∆  
 
kde: MPaCottrell 35≅∆σ  
 Efekt BH spevnenia je možné obecne dosiahnuť pomocou difúzie voľných atómov 
intersticiálnych prvkov, t.j. dusík a uhlík. Difúzia atómov dusíka vo ferite pri teplotách okolia je 
pomerne vysoká, z čoho vyplýva možnosť rýchleho a neriadeného starnutia ocele. Pre zníženie 
vplyvu neriadeného starnutia ocele a tiež spevnenia tuhého roztoku dusíkom, sa pridáva Al 
viažuci dusík na AlN, čím sa značne zníži jeho nepriaznivý vplyv. Ďalšie zníženie voľného 
dusíku sa dosahuje pridaním bóru do ocele, ktorý vytvára stabilný BN. Nízkej rozpustnosti 
dusíka v oceli je možné dosiahnuť znížením teploty ohrevu materiálu v procesoch tvárnenia za 
tepla. Vzhľadom k uvedeným nepriaznivým vplyvom, snahou je obsah dusíka v oceli 
minimalizovať. 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 rozpustených v deformovanom ferite. Za najvhodnejší sa považuje podľa [14] obsah 
voľného C = 0,004 %, pričom za optimálne sú považované nasledujúce podmienky umelého 
starnutia: T = 170° C, t = 20 min. 
 Postup pre určenie BH a WH (work hardening) efektov vyplýva z Fig. 6 [17].  Pre 
chemické zloženie ocele uvedené v Tab. 2 [17], boli experimentálne dosiahnuté výsledky  BH 
a WH efektov tak, ako udáva Fig. 7 [17]. 
 
 Table 2 Chemical composion of steel  ZStE 220 BH [17]. 

C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] Al [%] N2 [%] 

0,038 0,2 0,27 0,054 0,012 0,051 0,006 

 
 
 Table 3 Analysis of strengthening mechanismus [17].   

Strengthening mechanismus 
BH  - efect WH - efect 

Total 
sum 

 
Experimental 
conditions 

 

Solid solution + 
dislocation 
hardening 
by Cottrell 
atmosphere 
pinning of 

dislocations 

Precipitation 
hardening by 

Fe32 C4 

∑  BH Dislocation 
hardening BH + WH 

(εCold = 65 [%] + Tann  = 
700[0C]) 35 MPa 5 MPa 40 

MPa 42 82 MPa 

(εCold = 75 [%] + Tann  = 
720[0C]) 35 MPa 20 MPa 55 

MPa 18 73 MPa 
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 Zo závislosti vyplýva, že vyššej hodnoty BH efektu sa dosahuje pre vyšší stupeň 
deformácie za studena a vyššiu teplotu žíhania ocele. Analýza podielov spevnenia je pre 
sledované experimentálne podmienky vyjadrená v Tab. 3 [17] z ktorej vyplývajú možnosti 
voľby rôznych podmienok spracovania vedúce k dosiahnutiu rozdielnej úrovne pomerov medzi 
WH a BH efektmi. Skúmaná oceľ aj po získaní WH+BH efektov spadala podľa Fig.8[17] do 
klasifikácie DQ.  
 Z Tab.3 [17] sú evidentné prístupy pre voľbu rôznych podmienok spracovania ocele a 
tým aj dosahovania rôznej úrovne jednotlivých zložiek mechanizmov spevňovania. 
 

 
Fig.6  Scheme of BH and WH effects [17]. 

 
 

 
Fig.7 Dependece of strengthening development on treatment conditions [17] 
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Fig.8 Coefficient of normal anisotropy as function of elongation [17] 

 
 

5.3  Tvorba chemickej koncepcie a podmienok žíhania pre HSLA oceľ 
 K experimentálnemu sledovanie bola navrhnutá chemická koncepci ocele, uvedená 
v Tab. 4 [18], ktorá má zaistiť nasledovné požadované vlastnosti: Re≥355 MPa, Rm≥490 MPa, 
A5≥25%. 
 
Table 4 Chemical analysis of steel grade St 52 – [wt. %] [18]. 

C Mn Si P S Cr Ni Cu V Al N2 Ceq 

0,09 1,56 0,23 0,008 0,007 0,06 0,05 0,09 0,07 0,026 0,008 0,38 

 
 
 Pre definované chemické zloženie boli vypočítané: 

• teplota rozpustnosti precipitátu VC  majúca hodnotu Trozp,VC ∈ <790; 850> [°C] 
• predbežné mechanické a plastické vlastnosti podľa [19] : 

 
Re =124+280·C+84·Mn+56·Si+550·P+80·Cu+45·Ni+55·Cr+360·V+770·Ti = 357MPa         (1) 
Rm = 294+3,9·Pearlite[%]+28·Mn+83·Si+17,4·dF

-1/2 = 545 MPa                                            (2) 
A = 0,35-0,28·C-0,025·Mn-0,044·Si-1,2·N = 26 %                                                                  (3) 
 
 Navrhnutá chemická koncepcia, podľa uvedeného výpočtu, by mala byť dostatočnou 
pre dosiahnutie požadovaných vlastností. Vplyv teplôt žíhania na mechanické a plastické 
vlastnosti je uvedený na Fig. 9 [18] a Fig. 10 [18].  
 Prudký pokles mechanických vlastností pri teplotách 700°C a 875°C súvisí 
s teplotami fázových premien AC1 a AC3. Pod 700°C je štruktúra v oblasti feritu, nad 875°C 
v oblasti austenitu. Teploty žíhania 700 – 875°C zasahujú do dvojfázovej oblasti (α+γ) . 
Z pohľadu dosiahnutia požadovaných vlastností ocele, za vhodné teploty žíhania je možné 
považovať 675°C, 825°C, 850°C, 950°C. Štruktúra pri TŽíh = 675°C bola feriticko – perlitická, 
pričom rekryštalizácia feritu prebehla takmer úplne. 
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Fig.9 Dependence of  mechanical properties on temperature [18] 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10 Dependece of plastic properties on temperature [18] 
 
 

 Dosiahnuté štruktúry pre TŽíh ≥  700°C boli hodnotené ako úplne rekryštalizované 
stavy, ktoré pre teploty 700 – 825°C mali charakter feriticko – karbidický, pre teploty 850 – 
875°C feriticko – karbidicko – perlitický a pre teplotu 900°0C feriticko – perlitický. Pri 800°C sa 
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začal prejavovať efekt precipitačného spevnenia od čiastočne  rozpustených precipitátov VC 
a ich následného vyprecipitovania pri transformácii (γ→α). Teplota TŽíh  ≥  8500C umožňuje 
úplnú rozpustnosť precipitátov VC pri ohreve s ich následným vylučovaním v procese 
ochladzovania, čím sa dosiahne maximálneho efektu od precipitačného spevnenia. Vypočítaná 
veľkosť precipitačného spevnenia z podmienok experimentu [20]:  
 
 ∆Re prec,calc = 75·log vcooling[°C/s] + 685·V + 7800·N + 25 = 
                 = 75·log1,33+685·0,05+7800·8·10-3+25=129 MPa                                             (4) 
 
 Reálna veľkosť precipitačného spevnenia vypočítaná z max. a min. hodnôt medze 
sklzu podľa Fig.9 [18],  
 
            ∆Re prec,meas= Re,max(T=850°C) – Re,min(T=775°C) = 377 – 253 = 124 MPa             (5) 
 
poukazuje relevantnosť použitých výpočtových rovníc. 
 
 
5.4 Zvyšovanie pevnostných vlastností multifázových ocelí:  
 Ocele DP, CP, TRIP sú tiež nazývané ako multifázové ocele, nakoľko obsahujú 
minimálne dve rozdielne štrukturálne zložky, napr. relatívne mäkkú fázu, ktorá tvorí matricu 
(ferit) a umožňuje dosiahnutie nízkej medze sklzu a dobrej lisovateľnosti a tvrdú fázu pre 
dosiahnutie vysokej medze pevnosti. 
 Dvojfázové ocele (DP) [21] sa vyznačujú malými ostrovčekmi martenzitu 
s objemovým podielom cca 5–30%, nachádzajúcimi sa vo feritickej matrici. DP ocele majú 
vysokú hodnotu koeficientu spevnenia (n), ktorý umožňuje lepšie rozdelenie plastickej 
deformácie a zlepšuje rovnomerne predĺženie. DP ocele vykazujú vysoké rovnomerné a celkové 
predĺženie, nízky pomer Re/Rm  a  r~1,0. 
 Komplexne fázové ocele (CP) [22, 23] sa vyznačujú jemnou distribúciou feritu, 
bainitu a martenzitu.TRIP ocele [24] sú prednostne trojfázové ocele s dvomi majoritnými fázami 
– ferit + bainit a minoritnou fázou – reziduálny austenit. V oblasti deformácií 0-7% majú TRIP 
ocele koeficient spevnenia (n) podobný ako HSS, ale pri deformáciách vyšších než 7%, unikátna 
mikroštruktúra umožňuje lokálnu stabilitu plastickej deformácie a zvyšovanie pevnosti ocele. 
TRIP ocele vykazujú dobrú hlbokoťažnosť. 
 Martenzitické ocele (M) sa vyznačujú obsahom martenzitu v štruktúrne vyšším než 
30%, pričom pomer Re/Rm majú blížiaci sa k jednotke. Ťažnosť klesá so zvyšujúcim sa 
podielom martenzitu.  
 TRIP (transformačne indukovaná plasticita) efekt bol prvotne pozorovaný 
u vysokolegovaných metastabilných  austenitických ocelí, následne aj u nízkolegovaných 
multifázových ocelí. Ocele s TRIP efektom sú predovšetkým vhodné pre absorbovanie vysokej 
energie rázu počas deformácie (crash – testy), nakoľko vykazujú vynikajúcu kombináciu 
vysokej pevnosti a dobrej ťažnosti. Tieto vlastnosti ich predurčujú k použitiu do nárazníkových 
zón, resp. do výstuží aplikovaných v rôznych častiach automobilov, ale aj ako rúry pre airbagy. 
Podmienkou pre dosiahnutie TRIP efektu je tvorba podielu reziduálneho austenitu (RA) vo 
finálnej (F+B+M) štruktúre, ktorý sa pôsobením deformácie a napäťového stavu mení na 
martenzit, nachádzajúci sa v polygonálnej feritickej matrici s obsahom bainitu, čo štruktúre 
zaisťuje vynikajúcu tvárniteľnosť. Pre experimentálne práce bol použitý materiál o chemickom 
zložení uvedenom v Tab.5 [25]. 
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Table 5 Local chemical analysis of steel [wt. %] [18]. 

Prvok C Mn Si P S Cu Cr Ni 

Obsah 0,18 1,47 1,8 0,015 0,007 0,06 0,06 0,04 
 
 
 Závislosť zobrazujúca vplyv začiatočnej teploty  intenzívneho ochladzovania (TZIO), 
rovnajúcej sa teplote časovej výdrži  nasledujúcej po druhej plastickej deformácii, na medzu 
sklzu  medzu pevnosti, je vyjadrená na  Fig.11 [25].  
 

 
Fig.11 Influence of temperature intensive cooling  and structures on mechanical propereties [25] 

 
 

 
Fig.12 Influence of temperature intensive cooling  and structures on elongation [25] 

 
 
 Z grafických priebehov vyplýva, že rôznej úrovne pevnostných vlastností je možné 
dosiahnuť predovšetkým rôznou koncepciou finálnych štruktúr. Polyedrických štruktúr sa 
dosiahlo pre  TZIO≤760°C, pričom nad uvedenou teplotou boli tvorené nepolyedrické štruktúry  



Acta Metallurgica Slovaca, 11, 2005, 4  (389 - 403)                                                                                                        401
 

(AF, B). Oblasti tvoriace medzu sklzu a medzu pevnosti sa prekrývajú sa štruktúrami tvorenými 
(F) a (F+RA), resp. (AF) a (AF+RA).  
 Vplyv TZIO na ťažnosť je uvedený na Fig. 12 [25] z ktorého vyplýva: 
 

• najnižšej ťažnosti A5≈(7÷13)% je dosahované štruktúrami typu DB resp. (DB+RA) 
• ťažnosti na úrovni A5≈(10÷20)% je dosahované štruktúrami AF resp. (AF+RA) 
• ťažnosti v intervale A5≈(16÷30)% je dosahované štruktúrami F resp. (F+RA) 

 

 
Fig.13 Influence of temperature intensive  cooling  and structures on residual  austenite [25] 

 
 
 Na základe výsledkov zo sledovaných experimentálnych plánov bola zostrojená 
závislosť tvorby RA na TZIO, uvedená na  Fig.13 [25].  
 Ak  TZIO≈(620÷790)°C, tak je možné dosiahnuť RA≈(3÷13,5)%. Pre teploty vyššie 
ako 790°C sa dosahuje podstatne menej  RA≈3%. 
 Závislosť ťažnosti, na type vytvorených finálnych štruktúr ako aj medzi pevnosti 
sledovanej ocele, je uvedená na Fig.14 [25]. 
 

 
Fig.14 Elongation as function of tensile strenght [25] 
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 Z priebehu závislostí vyplýva, že najlepších plastických vlastností ocele, pri vysokej 
pevnosti je dosahované, ak základ finálnej štruktúry je tvorený prednostne feritom, pričom oceľ 
je možné klasifikovať ako komplexne fázovú. Dosiahnuté vlastnosti ocele s definovaných 
chemizmom, ale  aplikáciou rôznych režimov RT+RO v priebehu experimentovania poukázali 
na skutočnosť, že použitie adaptabílnych technológií plastických deformácií vedie k vytvoreniu 
rôznych úrovní multifázových ocelí, tak ako je uvedené v Tab.6. 
 
   Table 6  Property levels of mutiphase steels resulting from experiments 

Steel grade Rp0,2[MPa] Rm[MPa] A50[%] Structure type 
DP 280-700 500-1000 15-35 (70-95)%F+(5-30)%M 

TRIP (HR) 300-700 600-1100 20-35 F+B+(RA)+(M) 
CP 450-1100 500-1200 5-20 F+AF+B+(M)+(P) 
M 900-1300 1100-1500 3-5 M+(B) 

 
 

Záver 
 Na základe literárnych podkladov ako aj vlastných experimentálnych prác je možné 
v súvislosti s rozvojom automobilových plechov urobiť tieto závery : 

• znižovanie celkovej hmotnosti automobilu sa bude dosahovať cestou znižovania 
hmotnosti karosérie, podvozku a motora, 

• výskum a vývoj ocelí ako aj ich technológií valcovania sa  sústreďuje na : 
- chemické koncepcie ocelí so zvláštnymi vlastnosťami   
- riadené valcovanie za tepla a riadené ochladzovanie a to predovšetkým na jeho 

podmnožinu, feritické valcovanie. 
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