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Abstract 
 Influence of cooling conditions on ferrite and martensite formation was researched. 
Material used for experiments was (C-Mn-Si)-based steel produced by electric induction melting 
furnace, casting into ingots and then forged. Forging reduction was about 4. Laboratory 
controlled rolling and controlled cooling on air to holding temperature and followed by 
controlled cooling in furnace at holding temperature were made. Microstructural analysis was 
performed by optical microscopy. Final microstructure mostly consists of ferrite and martensite 
and in some cases also pearlite occurs. The largest ferrite fraction  about 65% was obtained at 
furnace holding temperature Th=570°C and longest furnace holding time th=240sec. 
Thermodynamic instability of austenite occurs at furnace holding temperature Th=740°C. 
Decrease of Th temperature generates heavy driving force for austenite to ferite transformation, 
whereby longer th time allows the diffusion of carbon from ferite to austenite. This leads to 
stabilisation of austenite. Long times and low temperatures give rise to pearlite creation in 
carbon-stabilised austenite, hence it came to decrease of carbon fraction in austenite. Vickers 
microhardness (HV 0,05) of martensite for selected samples was measured by Hanemann 
hardness tester. Next it was recalculated to HV hardness according to equations in [4,5]. In 
relation to results from these equations the carbide fraction in martensite was calculated. 
Measured microhardness reached the amount of 724 HV 0,05 and 810 HV 0,05; recalculated 
hardness reached the amount of 607 HV and 543 HV; and according to it the carbide fraction in 
martensite was in the range of (0,28-0,31)w.% and (0,35-0,39)w.% for selected samples.   
 
 

Abstrakt 
 Vplyv podmienok ochladzovania na tvorbu feritu a martenzitu bol skúmaný. Materiál 
použitý pre experimenty bola oce

ľ
 na báze C-Mn-Si vyrobená v elektrickej indukč nej peci, 

odliata do ingotov a následne kovaná. Stupeň  prekovania dosiahol hodnotu ~ 4. Bolo vykonané 
laboratórne riadené valcovanie a riadené ochladzovanie na vzduchu na teplotu výdrže, 
nasledované riadeným ochladzovaním v peci na teplote výdrže. Pre pozorovanie mikroštruktúry 
bol použitý svetelný optický mikroskop. Finálna mikroštruktúra zväč ša pozostáva z feritu 
a martenzitu a v niektorých prípadoch aj z perlitu. Najväč ší podiel feritu okolo 65% sa dosiahol 
pri teplote výdrže v peci Th=570°C a najdlhšom č ase výdrže th=240s. Termodynamická 
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nestability austenitu sa prejavuje pri teplote výdrže v peci Th=740°C. Klesajúca teplota 
Th vytvára znač nú hnaciu silu pre transformáciu austenitu do feritu, prič om predlžujúci sa č as th 
umožní difúziu uhlíka z feritu do austenitu, č o vedie k stabilizácii austenitu. Dlhé č asy a nízke 
teploty spôsobili, že v uhlíkom stabilizovanom austenite sa vylúč il perlit, č ím došlo k zníženiu 
obsahu uhlíka v austenite. U vybraných vzoriek bola Vickersovou metódou meraná 
mikrotvrdosť  (HV 0,05) martenzitu pomocou Hanemannovho tvrdomeru. Nameraná 
mikrotvrdosť  bola prepoč ítaná  na HV tvrdosť  pomocou vzť ahov uvedených v literatúre [4,5]. 
Na základe výsledkov z týchto vzť ahov bol vypoč ítaný podiel uhlíka v martenzite. Namerané 
hodnoty mikrotvrdosti boli 724 HV 0,05 a 810 HV 0,05; prerátané hodnoty tvrdosti boli 607 HV 
a 543 HV; a pod

ľ
a týchto hodnôt vypoč ítaný podiel uhlíka v martenzite bol v rozsahu (0,28-

0,31)hm.% a (0,35-0,39)hm.% pre vybrané vzorky.     
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1. Úvod 
 Požiadavky automobilového priemyslu nútia výrobcov oce

ľ
ových materiálov 

k neustálemu h
ľ
adaniu foriem a prostriedkov pre vytváranie vhodných vlastností plochých, ale 

aj tvarových polotovarov, urč ených pre presné aplikácie v jednotlivých skupinách automobilu. 
Kombinácia vhodnej vo

ľ
by chemického zloženia ocele a ovládanie štruktúry pomocou tepelne 

deformač ných a ochladzovacích režimov, resp. plastických deformácií za studena a tepelného 
spracovania, umožnili vývoj ocelí majúcich presne definované vlastnosti, ako sú napr. IF ocele, 
BH ocele, DP ocele, CP ocele a M ocele. Zvláštnu skupinu v rámci CP ocelí tvoria ocele 
vykazujúce TRIP efekt, ktoré sú s oh

ľ
adom na ich schopnosti akumulovať  plastickú deformáciu 

cez vnútornú premenu štruktúry (reziduálny austenit  transformuje na martenzit), dobrú zásobu 
plasticity a vysoké pevnostné vlastnosti, aplikač ne predurč ené do crash zón automobilov, resp. 
po znížení plasticity a náraste pevnosti sú vhodné ako výstuhy dverí, prípadne kontajneri pre 
airbagy.  Tvorba TRIP efektu môže byť  realizovaná v dvoch formách, ktoré sú znázornené na 
Fig.1 [1]:  

1. Po plastických deformáciách za studena  sa aplikuje interkritické žíhanie v intervale 
teplôt AC1-AC3, po ktorom nasleduje prudké ochladenie na teplotu austemperingu, č asová výdrž na tejto teplote s následným vo

ľ
ným dochladením. Výsledkom je finálna 

komplexne fázová štruktúra pozostávajúca z F+RA+B+(M). Tento postup formovania 
štruktúry predstavuje menej nároč ný spôsob dosiahnutia finálnych vlastností ocele 
s TRIP efektom. 

2. Znač ne komplikovanejší postup pre formovanie finálnej komplexne fázovej štruktúry 
predstavuje jej dosiahnutie v režimoch riadených plastických deformácií za tepla  
a riadených režimov ochladzovania. 

 V obidvoch prípadoch sa vyžaduje dosiahnutie jemnozrnnej štruktúry pred fázovou 
transformáciou z austenitu do feritu, prič om  za k

ľ
úč ové problémy sa považujú, ovládanie 

fázovej transformácie s nutnosť ou stabilizovať  presýtený tuhý roztok austenitu uhlíkom a 
riadenie tvorby podielu feritu na úrovni 30-70% s následnou   transformáciou austenitu do  
RA+B+(M). Takýto austenit sa stáva pod teplotou 700 ºC termodynamicky nestabilný a do 
martenzitu transformuje pri nízkych teplotách 200-400 ºC. Pre potlač enie transformácie 
austenitu do perlitu pri teplotách 600-700 ºC sú pridávané do ocele prvky Cr alebo Mn. Pre 
potlač enie tvorby karbidov sa pridávajú do ocele prvky Si, Al, P tak, aby nedochádzalo 
k precipitácii cementitu [1]. 
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Fig.1 [1] Comparison of process schemes for TRIP steels: (a) cold rolling and intercritical annealing,  (b) controlled 

rolling and cooling 
 
 

 Autori [2] vytvorili schému vývoja sekundárnych fáz  poč as kontinuálneho 
ochladzovania, ktorá je znázornená na Fig.2[2].  
 

 
Fig.2 [2]  Classification of hard second phase structures during continuous cooling 

 
 

 Zo schémy vyplýva, že existujú tri typy tvrdých druhých fáz vytvorených z austenitu. 
Autori [2] ich klasifikujú nasledovne: Typ1: tvrdý martenzit na hranici zrna, Typ2: mäkký  
vnútrozrnový  bainit , Typ 3: tvrdý izolovaný martenzit. Poč as kontinuálneho ochladzovania 
rozpustené atómy uhlíka difundujú z transformovaného feritu do netransformovaného austenitu, 
nako

ľ
ko rozpustnosť  uhlíka vo ferite je obmedzená maximálne na 0,02 hm.%.  Ak  priemer zrna 

austenitu nie je dostatoč ne malý, tak  vnútrozrnový  netransformovaný austenit nemôže 
efektívne akumulovať  rozpustené atómy uhlíka. Preto vnútrozrnové č asti austenitu produkujú 
dva typy tvrdých druhých fáz (Typ 2, Typ 3) a to v závislosti na priemere austenitického zrna. 
Keď  je akumulácia rozpusteného uhlíka dostatoč ne vysoká, potom narastá stabilita 
netransformovaného austenitu, č o môže mať  za následok vznik reziduálneho austenitu. 
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 Predložená práca rieši vplyv podmienok riadeného ochladzovania na formovanie 
podielu štrukturálnych zložiek (feritickej, martenzitickej prípadne  perlitickej) pre oce

ľ
 typu C-

Mn-Si, ako východisko prípravy vhodnej štruktúry pred operáciou austemperingu. 
 
 

2. Experimentálny  materiál a metodiky 
 Pre experimentálne štúdium bola použitá koncepcia ocele typu C-Mn-Si, vyrobená 
v elektrickej indukč nej peci, odliata do ingotu a následne prekovaná na blok s prieč nym 
prierezom 200x200mm. Stupeň  prekovania dosiahol hodnotu ~ 4. Metalografická analýza 
vzoriek odobratých z rôznych miest prieč neho prierezu, poukázala na homogenitu štruktúry 
dosiahnutej po kovaní v prieč nom priereze. Lokálna chemická analýza experimentálneho 
materiálu je uvedená v  Tab.1. 
 
 Table 1  Local  chemical analysis C-Mn-Si steel [wt.%] 

 cast C Mn Si P S Cu Ni Cr Al-cel. Nb Sn 

C-Mn-Si 
T1-

2261 
0,18 1,47 1,8 0,015 0,007 0,06 0,04 0,06 0,028 0,005 0,007 

 
 

 Z prekovaných blokov boli nadelené templety, z ktorých sa pripravili vzorky 
o rozmeroch 25x30x72 mm, slúžiace následne pre laboratórne riadené valcovanie na valcovacej 
stolici DUO 210 s obvodovou rýchlosť ou valcov v = 0,9 m/s. Po valcovaní boli vzorky okamžite 
schladené na vzduchu na teplotu výdrže a umiestnené do pece pri rôznych teplotách Th=540-740 
ºC, kde zotrvali č as th=40-250s. Následne bola štruktúra fixovaná kalením do vodného roztoku 
KOH. Schéma experimentálneho plánu je zachytená na Fig.3. Pre porovnanie bol z literatúry [3] 
prevzatý experiment realizovaný na dvojfázovej oceli (0,09%C; 1,4%Mn; 0,7%Cr; 0,02%Si), 
schéma ktorého je uvedená na Fig.4 [3].  
 

 
Fig.3 Experimental schedule of laboratory rolling and cooling 

 
 

 Z takto pripravených valcovaných stavov boli delené vzorky pre metalografickú 
analýzu, ktoré sa leptali v 2% Nital-e. Pre pozorovanie štruktúr bol použitý svetelný optický 
mikroskop OLYMPUS VANOX-T. Na vybraných stavoch bola meraná Vickersovov metódou 
mikrotvrdosť  (HV 0,05) martenzitu pomocou Hanemannovho tvrdomeru. Následne, pod

ľ
a 

vzť ahov uvedených v literatúre [4,5] boli prepoč ítané mikrotvrdosti na tvrdosť  HV a z nich boli 
vypoč ítané obsahy uhlíka v martenzite: 
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 HV=0,75xHV0,05 (1) 
 

 HV=812xC+293 (2) 
 

 HV=930xC+283 (3) 
 

kde: C [hm.%] – obsah uhlíka v martenzite, resp. austenite 
 

 
Fig.4 [3]  Experimental scheme (0,09%C; 1,4%Mn; 0,7%Cr; 0,02%Si) 

 
 

3. Dosiahnuté výsledky a ich analýza 
 Na základe experimentov bol pre TRIP oce

ľ
 zostrojený DIRA (IRA diagram 

s predchádzajúcou deformáciou), znázornený na Fig.5, v ktorom je zaznač ený rozsah 
skúmaných teplôt a č asov izotermickej výdrže (Th=540-740 ºC, th=40-240s) zachytávajúci 
tvorbu feritu, bainitu a perlitu. 
 Vplyv teplotnej výdrže v peci (Th), resp. dovalcovacej teploty (FT) a č asovej výdrže 
(th) na tvorbu feritického podielu, zodpovedajúci experimentom pod

ľ
a Fig.3 a Fig.4,  je uvedený 

na Fig.6. Z priebehu závislostí vyplýva, že u klasickej DP ocele pod
ľ
a [3] dochádza k zač iatku 

tvorby feritu v intervale dovalcovacích teplôt 820-850 ºC, prič om zvýšeného podielu feritu sa 
dosahuje pri nižších rýchlostiach ochladzovania. Pre koncepciu ocele C-Mn-Si, je pozorovaný 
znač ný posuv tvorby feritu smerom k nižším teplotám, pri č om najvyšší podiel XF=65% bol 
dosiahnutý pri Th=570 ºC a najdlhšom č ase výdrže th=240s. Teplota Th=740 ºC pre všetky č asy 
th=40-240s umožň uje tvorbu feritu v intervale XF=5-20%, prič om č as predstavuje zanedbate

ľ
ný 

vplyv. S klesajúcou teplotou zač ína sa prejavovať  aj vplyv č asu na tvorbu feritu t.j. narastajúci č as pre klesajúce izotermické teploty spôsobuje nárast podielu feritu. Kým v literatúre [3] sa 
uvádza hranica pre temodynamickú nestabilitu austenitu 700 ºC,z priebehu grafickej závislosti 
vyplýva, že táto sa posunula na teplotu 740 ºC . Klesajúca teplota Th spôsobuje vytváranie 
znač nej hnacej sily pre transformáciu austenitu do feritu, prič om predlžujúci sa č as th umožní 
difúziu uhlíka z feritu do austenitu, č o v koneč nom dôsledku vedie k stabilizácii austenitu. 
Stabilizovaný austenit bude vhodným predpokladom pre tvorbu reziduálneho austenitu (RA). 
 Vplyv teplotnej výdrže v peci (Th) a č asovej výdrže (th) na tvorbu martenzitického 
podielu je uvedený na Fig.7 a na tvorbu perlitického podielu je uvedený na Fig.8. Martenzit 
v zakalených štruktúrach predstavuje doplnok k feritu, prič om pri teplote Th≤570 ºC a č ase 
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th≥ 180s sa v štruktúre zač ína objavovať  perlit. Dlhé č asy a nízke teploty spôsobili, že v uhlíkom 
stabilizovanom austenite sa vylúč il perlit, č im došlo k zníženiu obsahu uhlíka v austenite.   
Tento stav je možné považovať  už za nevhodný pre tvorbu RA. 
  

 
Fig.5 Deformation of TRIP steel (DTTT) 

 
 

 
Fig.6 Ferrite fraction as function of Th 
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Fig.7 Martensite  fraction as function of Th 

 

 

 
Fig.8 Pearlite  fraction as function of  th 

 
 

 Na vybraných stavoch (Exp.2- Th=670 ºC, th=120s a Th=620 ºC, th=120s) boli 
vykonané merania mikrotvrdosti martenzitu, prepoč ítane na tvrdosť  HV a následne 
bolvypoč ítaný obsah uhlíka v martenzite pod

ľ
a vzť ahov (1.-3.). Namerané a vypoč ítané hodnoty 

sú uvedené v  Tab.2. 
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        Table 2  Measurement  and calculation results 
No. State XF[%]+XM[%] HV0,05 HV CMart. [hm.%] 

1. Th=670 ºC, th=120s 24 + 76 724 607 0,28 - 0,31 

2. Th=620 ºC, th=120s 39 + 61 810 543 0,35 - 0,39 

 
 

Mikroštruktúry zodpovedajúce uvedeným stavom sú prezentované na Fig.9. 
 

 
Fig.9 Steels microstructures: a) state:  Th=670 ºC, th=120s, b) state:  Th=620 ºC, th=120s 

 
 

4. Záver 
 Na základe štúdia literatúry a vlastných experimentálnych výsledkov je možné 
vykonať  nasledovné závery: 

• koncepcia ocele C-Mn-Si sa vyznač uje posunom tvorby feritu k nízkym teplotám 
• najvyšší podiel XF=65% bol dosiahnutý pri Th=570 ºC a najdlhšom č ase výdrže th=240s 
• teplota Th=740 ºC pre všetky č asy th=40-240s umožň uje tvorbu feritu v intervale XF=5-

20%, prič om č as predstavuje zanedbate
ľ
ný vplyv 

• termodynamická nestabilita austenitu sa prejavuje pri teplote 740 ºC 
• klesajúca teplota Th vytvára znač nú hnaciu silu pre transformáciu austenitu do feritu, 

prič om predlžujúci sa č as th umožní difúziu uhlíka z feritu do austenitu, č o vedie 
k stabilizácii austenitu 
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• dlhé č asy a nízke teploty spôsobili, že v uhlíkom stabilizovanom austenite sa vylúč il 
perlit, č ím došlo k zníženiu obsahu uhlíka v austenite 
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