
lNlS-mf — 1 2 9 7 9

POBOČKA VTS ÚVZÚ s. p. ŠKODA, KONCERN, PLZEŇ

ČVUT PRAHA - FSI - KATEDRA NAUKY O MATERIÁLU

SVÚM PRAHA

5. KONFERENCE

PŘÍNOS METALOGRAFIE
PRO ŘEŠENÍ

VÝROBNÍCH PROBLÉMŮ

23. 10. - 26. 10. 1990
KARLOVY VARY



O B S A II

1. J. Vobořil
Základní úvaliy o kvantifikaci struktury ......... f,

2. A. Ševčík, K. Pelikán
Přesnost a reprodukovatelnost stanovení parametrů
feriticlco-pcrlitických struktur 13

3. I. Saxl
Rovinná stereolosie a použití koherentních
testovacích systémů tii * ió

• 4. U. Besterci, •:. Pelikán. I, Sa::l
Príspevok k experimentálnym možnostiam určenia
ijtruktúrnych parametrov disperzne spevnených
sústav 22

5. V. BeneS, V. Suchánek, LI. Slámová

Stereolo^ie tvářených struktur s elipsoidálními
částicemi 2~o

6. V. Beneo, ?. ľendrych, V. Suchánek, D. Stoyan

Anisotropie v systémech částic 28

7. lvi. Slámová, V. Očenáiek, II. Šperlink, V. Suchánek

Vliv velikosti a způsobu deformace na morfologii
intermetalických fází u AI slitiny 31

8. K. Slámová, E. Bendíková, P. Slá-T.a
Problematika hodnocení otěruvzdornd fáse u
speciáliiích mosazí 35

9. LI. Horák, LI. Llerva, V. Jacko

Možnosti využitia laboratórneho analyzátora
obrazu VJ/60 - LAO pri kvantifikácii štruktúr ... 3S

10. V. Suchánek

Problematika hodnocení obrazu z rastrovacího
mikroskopu obrazovým analyzátorem 41

11. B. Podhorná, J. Vobořil

Lložnosti stanovení podílu delta-feritu
v Cr-ocelích z potenciodynamických křivek 44

12. V. Vorlíček, P. Suna, J. Jeník •

Využití mikroanalyzátoru link pro kvalifikaci
struktur 47



13. M. Lorenc, P. Drybčák

Metody pro stanovení čistoty icateri&lu ............. 50

14. J. Sojka, A. Llordfková, J. Ottová

Výsledky hodnocení čistoty oceli obrazovými
analyzátory . >6

15. O. Volný, P. Kučírek, U. Jánský

Kvantifikace charakteristických vlastností
nekovových vměstků v oc eli 59

16. V. Bernáček, II. Llelieharova, J. Kroftová,
O. Sochorová

Kvantitativní hodnocení nekovových vměstků.
ve slitině FeNi.1 2 , 62

17. S. Landová

K hodnocení í-áukovitosti struktury ,, 65

18. P. SJcočovský
Kvantitativní hodnocení struktury c^-iďi tie kých
litin , . 68

19. K. íJasunec
Kvantitativní hodnocení aartensitických struktur ... 74

20. Z. Krhutová, J. Holínek, IC. Mazanec

Souřadnicová metoda hodnocení strukturních a
kinetických charakteristik niartenzitieleó
í"á2ové nřoEiony . 81

21. R. Preiv/illiff, J. Kudrman, P. Chráska
Kvantitativní hodnocení bainiticl^/ch struktur 84

22. J. Sobotka, V. Vodárek, I.!. Sobotková, V. Kupka

Vliv velikosti arna na žárupevnost stabilizovaných
austenitických ocelí 91

23. B. Štefan, V. Jurko

Kvantitatívne hodnotenie struktur zvariteľných
vysokopevných ocelí (2VPC) 98

24. I. Schindler, J. Kliber, J. Eořuta

Hodnocení struktury řízené válcované nízko-
legovanc- oceli 107

25. K. ľvíitura, V. Jáchym

Vliv tepelného spracovaní drátu na mesiluinelární
vzdálenost perli tu 110



26. K. LIacek

Hodnocení fázových prenšn v tuhém stavu a
jejich kinotiky 113

27. Z. Krhutovú, K. Mazanec

Hodnocení rychlosti nukleace martensitických
desek ve slitinách Fe-Iíi-C na základě netoč
stereoinetrické metalografie 120

28. J. Kadriuan, J, Holub

Kvantitativní hodnocení precipitacních procesů ... 123

29. K. Ilrbdeek, J. Kudrraan, J. Holub

Hodnocení disperse vytvrzujících fází ve
vybraných niklových slitinách o 130

30. J. Kří2, D. Jandova, P. Peca

Studium průběhu precipitace v austenitické
oceli K 85 133

31. R. Foret, IC. Stránský, :'. V.'inkler

Kvantitativní hodnocení precipitnee karbidických
fází v koaplexních soustavách 136

32. !.'. Ha j duj::., R. Barcik, J. Kučera

Kvantinetrickó vyhodnocení vlivu modifikátoru
na fázovou strukturu ocelí '.7LV a V.'CLV 142

33. A. Orlová
Hodnocení dislokačních substruktur 145

34. J. Kučera, 1.1. Hajduga, R. Barcik

Vliv modifikačních přís&d na hustotu dislokací
a na subetrukturu ocelí 19542 a 19554 ...» 151

35. J. Kočík, Ľ. Keilová
Kvantitativní hodnocení radiačního poškození
metodou TEL! .., 154

36. Z. Krhutová, J. Llrovčc, V. Vodárek, K. "azanec
Kvantitativní hodnocení martensitu indukovaného
plastickou deformací ve struktuře inetastabilních
Crlli ocelí 157

37. G. Rosenberg
Kvantifikácia hodnotenia lokalizácie plastickej
deformácie v procese porušovania , 160

38. P. Zuna
Využití kvantitativní metalografie pro
hodnoc ení rokrystalisačních procesů Ió3



39. J. Kliber, I, ĽehLmliwr
Kvantitativní hodnocení rekrystaliaačních
procesů 174

40. I. Hrivna!:, L. LIrás
Štruktúrne charaktoristila svarových spojov
nízkolegováných ocelí 177

41. J. Holub
Struktura tepelně ovlivněné oblasti svarových
spojů oceli 18Crl21IiTi 190

42. V. Kúska, J. Kroftovd, S. Jíra
K-A složka ve struktuře oceli 15Ch2IEíFA 193

43. J. Cvitanovičová, A. Dědková, J. Kučírek,
J. Poláchová, 0. Cieslar

Vliv základních strukturních parametrů na
iniciaci a Síření únavové trhliny 19ó

44. A. jjuriľiinová
Kvantitatívne hodnotenie struktur materiálov
pripravených práškovou metalurgiou 199

45. M. Selecká, ;.I. Iiorí'.k, A. Salak
Iiozdiely v .'.štruktúre u ich vsi ah k vlastnostiam
práškovej pretláčanej a klasickej ložiskovej ocele.. 207

46. IC. Kováčova, J. Ivan

Hodnotenie "itruktúry kompozitov 210

47. J . Dubský
Hodnocení struktury koraraiky se zauč-řer.íni na
náatřikovc- vrstvy 216

48. A. Buchá1
Rent£eno£r;;irickó a dall;í diľrakční metody pro
kvantitativní hodnocení struktury *. 222

49. It. Carcik, J . Kučera, i.;. líajdu ĵa
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J, Voboril

ZÁKLADNÍ ÚVAHY O KVANTIFIKACI STRUKTURY

1. Úvod
Metalografický rozbor mikrostruktury je již po několik

desetiletí nenahraditelnou metodou jak kontroly kvality hut-
ní výroby, tak při kontrole průběhu různých technologických
procesů a jevů ve slitinách a kovech. Avšak tento rozbor, tak
jak je používán ve většině laboratoři závodů a výzkumných ús=
tayů, popisuje strukturu pouze kvalitativně, v nejlepším
případe polokvantitativně. Proto jej lze pokládat za první
stadium vývoje metalografického rozboru vůbec. Další zcela
přirosený a nevyhnutelný vývoj tohoto rozboru vede ke kvanti-
tativnám charakteristikám mikrostruktury.

Metody kvantitativního rozboru mirkostruktury se začaly
intenzivně rozvíjet před mnoha lety. Šlo především o metody
stanovení (odhadu) velikosti zrna, stupně mikročistoty, stup-
ně segregace karbidů, podílu jednotlivých strukturních slo*
žek atd. Avšak dnes se všeobecně přiznává, že mnohé z těchto
metod právě proto, že ^sou polokvantltativní, v mnoha přípa-
dech nevyhovují. Skutečnost, že moderní technika klade na
kvalitu nejen hutních, ale i strojírenských výrobků gtále vyš-
ší požadavky, vede totiž nezbytně k neustálému zpřísňování
kontroly, což si již samo o sobě vynucuje další vývoj kontrol-
ních metod, z nichž je na jednom z prvních míst kontrola
struktury.

Tato skutečnost však ukazuje na nezbytnost vývoje kvan-
titativní mikrostrukturní analýzjr i z jiného důvodu. Kontrola
struktury jak materiálu, tak i výrobků v průběhu technologic-
kého procesu totiž vede k neustálému nashromažäování obsáhlé-
ho a velmi cenného experimentálního materiálu. Aby bylo možno
tento materiál účelně využít jak pro kontrolu, tak zejména ke
zdokonalení technologického procesu a ke zvýšení kvality pro-
dukce nebo studiu určitého jevu je nezbytné tento materiál
zpracovat systematicky, najít vztah mezi jednotlivými techno-
logickými faktory a strukturou a dále pak vztah mezi struktu-
rou a kvalitou výrobků. Přitom použáí statistických metod
zpracování experimentálních údajů často dovoluje stanovit dů-
ležité a mnohdy neočekávané závislosti a vede to k prakticky
cenným závěrům. Jestliže se však provádí pouze kvalitativní
rozbor mikrostruktury nelze stanovit žádnou kvantitativní zá-
vislost a parametry, charakterizující daný jev a nebo určitý
technologický proces. Jedině kvantitativní rozbor mikrostruk-
tury může poskytnout experimentální materiál, kterého lze
efektivně využít pro praktické případy.

Je jasné, že nemenaí význam mají kvantitativní metalogra-
fická metody pro výzkumné práce, zejména pro výzkum procesů
tepelného zpracování, t.j. fázových transformací, rekryatali-
zace, vztahu mikrostruktury k mechanickým, fyzikálním a jiným
vlastnostem.

Ing. Josef Vobořil, CSc. - SVtííl, Opletalova 25, 113 12 Praha 1



Kvantitativní metalografie se v posledních 10-20 letech
dostala do popředí zájmu väech metalografických pracoviät ne-
jen u nás, ale i v zahraničí. Přispěl k tomu zejména vývoj
nových, velice progresivních automatických analyzátorů obrazu,
které odstraňuji jeden ze základních faktorů ovlivňujících
širokou aplikaci metod kvantitativní metalografie. Automatic-
ké analyzátory obrazu plně odstraňují velmi pracnou "ruční"
kvantitativní analýzu obrazu klasickými kvantitativními meto-
dami. Tyto klasické metody vzhledem ke své pracnosti dovolo-
valy hodnotit omezené a tedy i^statisticky nsrepresentativní
soubory vzorků. Na äruhé et?aně velice progresivní automatic-
ké analyzátory obrazu dovolují hodnotit s minimální námahou
ve velmi krátkých časech rozsáhlé soubory vzorků. Výsledky
měření jsou pak nutné zpracovat na počítačích, cheme-li se
vyhnout namáhavému klasickému způsobu dosud prováděných kvan-
titativních rozborů. Tyto faktory jsou hlavními hnacími ele-
menty urychlujícími přechod od po léta užívané popisné meta-
lografie k metalografickým rozborům, které umožňují získat
numerické zakódování strukturních rozborů a tak připravit
cestu pro řešení řady dosud neřešených problémů fyzikální me-
talografie, především vztahů mezi strukturou a vlastnosť .i
materiálu.

2. Vnitřní struktura reálných materiálů
Mám-li alespoň filozoficky nastínit složitost kvantita-

tivních strukturních analýz, je třeba si uvědomit jak rozmani-
tá je vnitřní stavba zkoumaných objektů a že je na nás, aby-
chom z řady možností vybrali ty aproximace, které se nejvíce
přibližují skutečnosti.

Vnitřní stavba čistého polykr^stalického materiálu je
složena z jednotlivých zrn. Kromě čistých hranic se vyskytují
styky tří i čtyř zrn (obr.l). Uvnitř zrn 3e vyskytují mřížko-
vé poruchy, různé dislokace, vrstevné chyby, vakance a pod.
Daleko složitější situace je v méně čistém materiálu nebo
slitině, tedy v našich reálných materiálech. Zde se vyskytu-
jí různě vměstky, precipitáty a to ještě různé morfologie
(obr.2 a 3), částice s objemem o několik řádů menším než ob-
jem zrn a odlišného složení. Kromě toho se mohou vyskytovat
různé strukturní složky jako je perlit, ferit, austenit atd.,
nehledě na výskyt různých makronehomogenit, pocházejících
z lití (dendrity).

Řada pevných látek jako např. keramika, spékané kovy a
materiály zatěžované za. různých exploatačních podmínek obsa-
hují vnitřní dutiny, pory či kavity, pro něf je příznačný
značný rozsah velikosti. Rozložení těchto pórů může být rov-
noměrné i nerovnoměrné.

Uvedené příklady ukazují tvarovou a rozměrovou bohatost •
vnitřníclj složek objektů i variací jejich prostorového uspo-
řádání. Úplný popis vnitřní struktury je jen zřídka možný a
většinou by ani nebyl účelný. Proto se při analýze struktury
omezujeme pouze na ty složky, které podle našeho názoru sou-
visejí se sledovanou vlastností nebo jevem probíhajícím v ma-
teriálu, jsou prostotově ohraničené a experimentálně odlišné
po případné úpravě preparátu.

Vnitřní struktura objektů, jak vyplynulo z dřívější ka-
pitoly, je obecně nehomogenní anizotropní seskupení složek
různé dimenze, isolovaných i mnohonásobně souvislých, tvarově



1 roaměrově velmi rozdílných. Nalezení souboru vhodných geo-
metrických parametrů charakterizujících početné vícesložkové
soubory prostorových útvarů je nesnadný a dosud zdaleka nevy-
řešený úkol, k němuž obrátila pozornost právě kvantitativní
analýza vnitřních struktur raálných objektů.

Současný vývoj metod světelné, elektronové í iontové mi-
kroskopie umožňuje sledovat vnitrní stavbu látek na všech
úrovních od makroskopických útvarů &z po atomovou stavbu. Jak
.jsem již uvedl, automatické analyzátory obrazu jsou schopné
nashromáždit a uchovat obrovské množství obrazových dat. Je-
jich zpracování, t.J. nalezení objektivní a užitečné informace
v nich obsažené, však vyjadřuji spscifické přístupy vycházejí-
cí z geometrické povahy objektu, jakož i z vnitřní struktury.
Objekty, které jsou v našich případech neprůhledné, takže sle-
dování vnitřní struktury lze provádět pouze na tenkých vrst-
vách vyříznutých z objektu, či na řezech - vnitřních plochách.
Odtud se při kvantitativním sledování vnitřní struktury obje-
vuje úkol určit vztah informací zígkaných z těchto objektů
do prostorových dimensí. V průběhu let byly propracovaný, ma-
tematicko-statistické vztahy mezi počten a velikostí rovin-
ných průseků a počtem a velikostí v objemu.

Při řešení těchto vztahů se postupně přecházelo od zvlášt-
ních případů, kdy všechny částice jsou stejné velikosti k pří-
padům, kdy nejsou stejné velikosti. Kromě toho se do vztahů
postupně zanesly otázky morfologie hodnocených útvarů. Od
prvních aproximací navržených Scheilem /I/, kde uvažoval ku-
lovitý tvar částic se přešlo na aproximace elipsoidem, diskem
nebo válcem. Z publikovaných prací /2-11/ je patrné, co toto
teoretické přiblížení skutečnosti přineslo za těžkosti.

Všechny matematicko-atatistické modely ve stereologii
a použitelné i v kvantitativní metalografii jsou konstruová-
ny za předpokladu, že struktura je náhodně heterogenní. Spl-
nění požadavků náhodné heterogenity struktury v sobě zahrnuje
implicitně i representativnost roviny výbrusu. Tato represen-
tativnost však vůbec neznamená, že platí rovnost mezi průměr-
nou hodnotou průměru kulové částice v rovině výbrusu, nebo
průměrným počtem částic na jednotku plochy roviny výbrusu a
průměrnou hodnotou skutečných průměru těchto částic či poč-
tem částic v jednotce objemu. Zde je nutno respektovat náhod-
né umístění roviny řezu vzhledem ke středům částic a její re-
álný průměr, který ovšem nemají všechny částice stejný.

Úvahy o heterogenite struktury a jejím vlivu na matema-
ticko-statistické vyjádření obohatili v poslední době Suchá-
nek, Horalek /13/.

Dalším velmi důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu
kvantitativních rozborů, jak jeme již v úvodu uvedli, je zna-
lost vztahů mezi rozsahem měření, požadovanou přesností a
pravděpodobností, s níž je tato přesnost dosahována.

3. Metody stanovení strukturních veličin
Podíl určité fáze v objemu vzorku se stanoví z podílů

této fáze v rovině výbrusu, tj. řezu nehodně vedeného vzor-
kem. Je tedy třeba určit plochu, kterou zaujímá fáze v rovi-
ně výbrusu. Tyto potřebné kvantitativní metalografické ana-
lýzy se v současné době provádí v podstatě třemi základními
metodami: pianimetriekou, přímkovou a bodovou, případně



dalšími modifikacemi tscht.i; nu. tî í u v ?,< ;.•.v-, i oř. n í řadě 1 pomo-
cí automatických ansilyr.átoru rLrav.u., VSr.e;b\iy tyto metody jsou
založeny na predpokladu,. :V \)c.íí':> vû ch;*/ i-:, i-ujímaný sledovanou
strukturní součástí v rov3.no výhvo&c .i í rov o n podílu této fáze
v oLjejnUo Správnost tohoto pľv-dv"-!. Uu-;u v,;/."; <:• prokázána ,1 a k ma-
tematicky, tak rozsáhlým po!u.ŕji->vm wa t v s 'lalo m /'i.O/.,

Všechny uvedené i s; nich odnosené iwiíod^ propracovala
řada autorů /2-1I/ n mnohokrát c nich v průběhu táto konfe-
rence ušivšíma* Zejména Saltykov saněmi do kvantitativních B-
nalys nové prvky, k S fir á obohatl.lv EII* ?,-;••<:. ti o struktura. Při
této příležitosti je třeba svlášt •vyzvednout pojen "měrný po-
vroh fází- v objemu1" a pod,

V mnoha případech se áá fíc;is že xéwéř na 1.00 %, BB při
atanovení podílů jednotlivých striikto.Tn.ich složek nebe i zrn
spokojíme údaji z plochy,, která ee vsak mohou významně lišit
od skutečných hodnot v objers-.; vzorku? .isdriov. z přičíň tohoto
stavu je již z-míněná časová -lárocnosi; kvantitativních analýz,
nedostatek vhodných modelů - aproximací pro y.revoá výsledků
z plochy do prostoru«, V nsr oel^rlni řade ,1e málo skúseností
z těmito převody,

Většina dosud publikcvanych praai ao sabýyá případy, kdy
tvar částice nebe srn j ň tekový, ze .jí :nož̂.,";- .raj apr'osímovat
koulemi. V takových případech .j? mezi 'tTary jajích řezů^y ro-
\"ine výbrusu jednoznačný v^tah.! Rovi'nti výbrusu protíná části-
ce v různých kružnicích a průměrech I>« Liší™!i se tvar částic
podstatně od koulí je nutné pro'caot nahraseni ^ínýxni útvary,
např. elipsoidem, válčen, diskem a pod. , což vsak celou úlo-
hu značně zkomplikuje (obrt.2),.. Jako dalSí pai^ametr, který je
nutné vzít v úvahu, přistupuje Kde orientací-; částic v prosto-
ru. Přítomné řezy částic r ovi nov vyhnut n r.e^ají ~-*z .jeden ge-
ometrický tvar, nýbrž několik *vsrů•(obr^2 a 3), Bohužel těm-
to problémům byla doaud venováua rr,sl6 tjosoj.-noht«. Některé do-
aud publikované px-áca se aebývaji /6 5?/ Sásticeoii rotačních
válců s různými limitujícími podmínkám-. Problémůin Šestic o
tvaru rotačních disků věnoval evou px*sci Likes /5y',

Je však třeba konstatovat, že přechod od jednotlivých
jednoduchých aproximací ke složitějším znamená komplikaci ma-
tematického aparátu a proto je třeba při aplikaci jednotli-
vých modelů zvážit účelnost, ekonomiku a v neposlední řadě
přínos zpřesnění výsledků aplikace metody,

Použití toho nebo onoho modelu může význačně ovlivnit
výpočet počtu Částic v objemu a na jiné strukturní parametry
má menší nebo žádný vli"*. Některé tyto úvahy potvrdily naše
práce na řešení kinetických faktorů baínítické přeměny.
Slo o stanovení rychlosti tvorby sárodků,rychlosti růstu a
dalších veličin. Při stanovení těchto veličin jsme volili
různé aproximace, Výpočty poctu částic v objemu aplikací
jednotlivých modelů dávaly křivky - ekvidistanty. Po grafic-
ké derivaci, která stanoví výše uvedené kinetické faktory,
vpodstate pak nebyl téměř žádný rozdíl,,

4. Faktory ovlivňující kvalitu kvantitativních rozborů
Již v úvodní kapitole jsem uvedl, ža údaje pro kvanti-

tativní analýzu sískáms jak měřením na světelném mikroskopu
tak i na elektronovém připadne iontovém mikroskopu. Kromě to-
ho mohu kvantitativní hodnocení provádět ;;e snímků vůzného



pôvodu nevyjímaje různé snímky z řádkovacích mikroskopů spo-
jených v analytické systémy s energiově dispersními nebo vl-
novými analyzátory.

V každém případě je však třeba rozlišit zda hodnocení
resp. údaje odečítáme z roviny nebo zda je třeba respektovat
určitý objem materiálu. Většina hodnocení je provedena na
klasických otiscích, na kterých„je zachycena plocha výbrusu.
Mám na mysli klasické jednostupňové i dvoustupňové otisky z
uhlíku případně jiné hmoty napr. kolodia nebo formvaru* Zce-
la nová situace nastává napr. při aplikaci metod extrakčních
otisků nebo folií. V obou případech již nemohu mluvit o tom,
že snímám údaje z plochyÄ nýbrž musím respektovat určitý ob-
jem. Při přípravě extrakčních otisků je nutné otisk podlep-
tat a tím vlastně rozpustit část materiálu abychom mohli
otisk sejmout. Toto rozpuštění vrstvy materiálu znamená urči-
té zkreslení údajů stanovených z takového otisku. Tloušíka
odleptané vrstvy závisí na tom, jak velké částice - preeipi-
táty se v materiálu vyskytují a které chci hodnotit na zís-
kaném extrakčním otisku. Vztahy pro kvantitativní hodnocení
extrakčních otisků publikoval Ashby a Ebbeling /13/, Horálek A4/

Je však třeba konstatovat, že extrakci, tak jak jsem ji
popsal, lze provádět do určité velikosti částic. Překrocí-li
se určitá velikost částic pak může dojít k situaci, kdy je
část precipitátů otištěna a část extrahována (obr.4). Pro ta-
kovou situaci se pokusili vytvořit určitou aproximaci Horálek
a Vobořil A5/. Podobná,situace, taková jak jsme výše popsali,
je v případě tenkých^fólií ,, V tomto případě je třeba do hod-
nocení zahrnout tloušíku folie, n«boí tato veličina dosti výz-
namně ovlivňuje kvalitu výsledného kvantitativního rozboru
(obr.5), /14.16/.

S rozvojem kvantitativních metalografických metod si dnes
dovedeme poradit i s takovými problémy jako je lokální pre-
cipitace, zejména na hranicích zrn. Těmto problémům věnoval
řadu prací Saxl a kol. /17/.

Významné práce zabývající se problematikou nehomogenity
struktury v poslední době provedli Horálek a Suchánek /18/.

Je bohužel faktem, že zahrnutí těchto strukturních ano-
málií do kvantitativních rozborů přináší značné zkompliková-
ní matematického aparátu potřebného pro takové hodnocení. Je
však třeba zvážit, zda pro naše úvahy postačí jednodušší nebo
složitější aproximace. V neposlední řadě je třeba svážit i
ekonomický faktor, nehledě ještě na to, co nám nového přinese,
nebo jaké obohacení^přinesou zmíněné těžkosti. Tento fakt je
třeba zvážit zvláště v tom případě, pouzívame-li výsledky
kvantitativních analýz ke zjištění - stanovení určitých prů-
běhů např. pro grafickou nebo jinou derivaci a z toho např.
výpočet kinetických faktorů jako je počet zárodků, rychlost
růstu zárodků a pod.

Pro úplnost mi dovolte, abych se zmínil také o kvalita-
tivních rozborech prováděných z lomových ploch. Kvalitativní-
mu hodnocení lomových ploch je v poslední době věnována zvý-
šená pozornost. Jde specielně nagř. o stanovení podílu toho
či onoho typu porušení, zejména často jde o stanovení křehkého
a houževnatého porušení. Většina hodnocení lomových ploch

)bě provádí bua přímo z obrazovky monitoru,se v současné době



ä o dosti pri-
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ži do těchto rozboru sanést určitý vědečtější přístup spoje-
ný s aplikací teorie fraktálu /19,20/.
5. Závěr

V^předložené přednášce jsem se snažil zdůvodnit nutnost
provádění kvantitativních rozborů, upozornit na úskalí, která
jsou a prováděním kvantitativních rozborů spojena.

Při této příležitosti jsem se anažil do úvah o kvantita-
tivních analýzách zahrnout \*ýzna:m aplikace automatických ana-
lyzátorů obrazu. Při větším rozsahu požadavků na provádění •
kvantitativních analýz se bez aplikace analyzátoru obrazu ne-
obejdeme. Přes nesporné přednosti aplikace této pokrokové
techniky existují stále diskuse mezi experimentátory a kon-
zumenty, jejich výsledků « metalurgy, kteří výsledky kvanti-
tativních analýz využívají pro své práce, Domnívám se, že ne-
důvěra plyne z toho, že výstupní údaje automatických analyzá-
torů jsou v jiné forms, dávají jiné vyjádření o určitých
strukturních veličinách než dosavadní praxe. S těmito výstup-
ními daty neumíme pracovat jako s dat^ získanými dosud užíva-
nými metodami. Bude proto nutné prověřit určité korelace výs-
ledků a hledat takové modifikace programů, které by dovolily
se přiblížit dosud používanému matematickému zpracování.
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Obr.i - Schematické znázornění reálné struktury
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0t>r.3a-c - Heterogenita precipitace f
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A. Ševčík, K. Pelikán

PfcSilOfíT A REPROmOVATEUíOST STAlľOVENÍ PARAK3TRÔ
^KRITICKO - P1CRIITICKYCH STRUKTUR

„ Vvminulých létech jsme pripravovali soubor dat ostredne uhlíkových nelegovených ocelích používaných pro vý-
robu železničních kol a obručí. Jednalo se celkem o 56 sta-
vu z 12 ttiveb. Stavy byly charakterizovány chemickým slože-
ním, strukturními parametry a v,lastnostrai„ vyplýva jícími
ze statické zkoušky v Jahu a prechodová krivky vrubové hou-
ževnatosti. Y průběhu řešení B sme se zabývali i mnohými
otázkami výberu a kvantifikace strukturních parametru.

Soubor de.t b^J posléze analyzován koreleční a regresní
ene lysou. Byly overený jak rovnice udávané v literature /1/,
tak i navrženy vlastní modely. Jednalo se o pomerne rozsáh-
lou práci, z které se v toato príspevku omezíme na několik
poznámek o průvodních jevech materaaticko-statistických
prací.

Pomerne složitým problémem js kvantifikace na prvý
pohled jednoduchého parametru "velikost zrna".vPůvodní aus-tenitické grng ve £eriticko-perlitické struktuře zvýraznit
nelze, pomerne dobre ho lze odhadnout u etavú s feritickou

:házejícím prípade, subjektivní chybou. £ako "velikost grna1
lzo použít tzv. efektivní zrno, resp. strední rosmer stepné
fazety, které by nelo nejlépe charakterizovat efekt velko-

?rit;li jsme k násoru, že stanovení není v obou případech
y souladu se stereologickýiri principy. Takjgš se zde^mimo-
rádne proje\*uje vliv subjektu a podmínek merení ( zvětšení,
charakter Igaiu a jiné ) 9 mezi jednotlivými pracovníky jsourozdíly i ngkolik set jrocent. Efektivní srno má nesporně
cvé niísto pri Jy2ik|lne-iiietalurgické inter£>retaci vlágtngs-
tí, v šádném prípade ho však nelze doporučovat jako bežne
stanovitelný parametr. Další znesnadnení kvantifikacev"zrna"je v prípade výrazné heterogenity yel^kosti zrna, napr,
obr. 1, kdy dosud neexistuje obecne prijímaná metodika.

DalSim problematickým parametrem je mezilamelární

poučit replikaČn
Zatím jsme se zabývali gřgsngstí tídaju získaných z da-

ných preparátô. K tomu se jeste pridružuje otázka reprezen-

Jisté problémy mohou nastat i z hlediska počtu ud^jú,
intervalu hodnot a roslosení údaju v nich, výberu vhodných
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pomocí existujících atereolo^ických
goanatků e stat^stického^aparátUo TJváaíme-11. ekonomické aw
oasové aspekty re"oníf vetninou do^házímg k názoru, že vyře-
ľoní ;lílčíhovPietočlickeho probitu výrazne . presahuje celkové
kapacity na rê -sní problému celého* V praxi je pot on k dig-
posici ggubor fint zatíšený více či mens subjektivitou a pres-
ností inorení, který po zpr-agování poskytne výsledky, které
lze charakterizovat mírou prepnosji, napr. celkovým koefi-
cientem korelace r a výberovou směrodatnou odchylkou !Tn_*a
Vzniká pak otázka, do^jaké míry je přesnost rovnic ovlivně-
na vystihnutím funkčního vatahu a do jaké míry je dána sub-
jektivitou a nepřeonost£ dat.JJvedené úvahy budene konkreti-
zovat na následujícím príklade. Napr. jeden ze vztahu pro
pevnost (aditivní) byl t

Rm = 321,2+3,87.044417.S'1' 4423,4.dp~
lŕ +7.7.V-5,99.f

r ^ 0,9605 C^- = 31,^7 í.3Pa
kde CtV jsou obí-ehy uhlíku a vanadu [%,1Q 3̂ , S je mezilame-
lánr' vsdálenost perlitu [nm] , d je strední velikost per-
llti.ck.iho srna [vxú , f je obsah {íroeutektoidaího feritu
m

ľrer-noqt .stanovení jeoaotlívýci^parametrů jsme odhadli
ta i to : $ Í3 %t c -1f5^»v5 ±856, d ÍA-%, f Ä . Vanad, kte-
rý byl prrtoraný pouzevuvnekolika stavu jedné experimentální
tavby (0,07?*) nebyl menen« Dále byly použity vypočítané
hodnoty Rjn podlo výSe uvedené rovnice a experimentální úda-
je . Tyto hodnoty pomocí genergvání náhodných čísel dle nor-
ínálního rozdelení byly rozladenj; y uvedených hranicích a
takto vanikle nové soubory byly přepočítávány vícenásobnou

l o l y y j ; y ý
takto vanikle nové soubory byly přepočítávány vícenásobnou

koeficienty !:or:äle.ee &e pohybovaly v roamezí od 0,952"3 do
0,9762 a hodnoty 5"tl_1 od 22,34 do 23t^9 MP&. "V pracích to_
hot o druiau lze pokračovat použitím kombinace „exp^erimentgl-
ních a korigovaných nesáviolgve závisle prgmŕnných, menenia
odhadu intervalu presnosti merení a podobne,

meraní parametrů, ľľavrže'ny model je mošně považo-
vat zv. oprávnený. Zároveň, jak vyplývá z rozptylu konstant
pri opakovaných výpočtech, míru vlivu jednotlivých promen-
iý^h je nutr.e pokusovat kriticky.

Do.lší zkušenost přineslo dosazení našich 3.at do rovnic

notard., r.:.pr. ;-ro nes po vnos bi í
= -3C,4 v 1t2i.Rm,vyp r = G,S5o8

Pri rešpektovaní typu ŕunkňní veaby a stanovení nových
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Závěr

J Í . ^ j u t ' j t t ! r ť g i í í T j "v u p r e s n e n í ...-. „„*.*..* ..„-.->—. ^-a-.«.vi*J.*iJ.v- i i

parametri*, predo v Tí::; "velikosti srna" a jnosilamclární vaclá-
Ifí.iocti perli tu.
Sezn^:; literatury : / ! / alaôman,!1, a Icol.: JISI, <:ec. 19T'2,
a» yib. A:/ Kia±ey,iľ.: :.Iet. Trans:.A, vol, 1pAt 1SS4, C.1C19,
/3/ Rys,J.,0sarí;k3.tA.i Quantitative analysis of lamelar
struct lire, I n . : VI. raet&logrcficks syiapoziura, Y.ľatry, cast

/ • • • • • r i v : - ' -
• * • • - - ^

Obr. 1 Ileterogealte ve3±3:osU původního eustenitického
srna a následné feritieko-perlitické mikrostruktury

zv. 100 X

Ins. Antonín Sev'JíIc, Ing. Karol Pelikán, C£c - ŕstav expe-
rimentálni metalurgie SAV, Sclovjevova 47, C43 53 Košice
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I. S«Kl

ROVINNÁ* STEREOLOSIE A POUŽITÍ KOHERENTNÍCH TESTOVACÍCH SYSTÉMŮ

1. Co je a k Cemu se používá rovinné stereologie?

Rovinná stereoloffi* je soubor statistických metod pro
odhad kvantitativních charakteristik rovinných obraz& z
jejich časti T získaných geometrickým výběrem. Rovinné obrazy
jsou obvykle fotograficky zachycené mikrostruktury, také vlak
mapy a plány, funkční závislosti, diagramy* rovinné projekce
tenkých folií i makroskopických predmetA aj. Odhadovanými
kvantitativními charakteristikami jsou obsahy rovinných
obrazců (strukturních složek* napr. řezů částicemi na
rovinném výbrusu)f délky čar (napr. délky hranic obrazců)r
počty obrazců, ale také rozmerová rozdelení částic nebo
vláken a charakteristiky prostorového rozmísténí složek
obrazu, jako jsou rozdelení vzdáleností různého typu a
momentové nebo párové korelační funkce. Geometrický výběr je
uskutečňován sondami (obrazce jednoduchého tvaru, oblouky či
úsečky, n-tice bodů), pomocí nichž jsou získávány výřezy z
obrazu (hodnotí se pouze část, obsažená ve výřezu) a
zjišťovány průniky (koincidence) prvků sond se složkami
obrazu.

2. Co jsou a k čemu se používají koherentní testovací systémy?

V koherentních testovacích systémech (KTS) je
zkombinována jedna nebo několik měřících sond s mřížkou či
mřížkami základních oblastí (M20). MZD je systém shodných
oblastí (obrazce s částí hranice), které zcela vyplňují
rovinu a z nichž každé dvě mohou být ztotožněny posunutím
typu a(m, n)=mi3ri+norz, kde ai, az jsou základní vektory mřížky
a m, n celá čísla. V každé ZO je umístěna jedna nebo více
měřících sond, jejichž polohy v jednotlivých ZO jsou stejné,
takže při posunutí or(m,n) dojde ke ztotožnění oblastí i v
nich umístěných sond. Čárové sondy mají obvykle různé
orientace a nezřídka jsou tvořeny úseky hranice oblasti;
délky sond různé orientace jsou vždy stejné. M20 a systém
měřících sond uvnitř 20 tvoří KTS. Jeho základní
charakteristiky jsou: plocha A základní oblasti, celkový
obsah a plošných sond, celková délka u čárových sond a
konečně počet n bodových sond. Pro zjednodušení zápisu
používáme dále značení cť=»A/n» 0=A/u, r^A/a. Příklady různých
KTS jsou na obr. 1.

KTS se v rovinné stereologii používají pro rychlé
proměřování obrazů či výřezů z nich; sondy různé dimenze
slouží k současnému určování různých charakteristik. V
některých KTS jsou zkombinovány dvs MZO různých velikostí}
odpovídající měřící sondy se pak obvykle vztahují k různým
strukturním složkám (např. u KTS v obr. lb používáme kroužkem
označené body hrubé MZO pro odhad obsahu výřezu a body jemné
MZO pro odhad obsahu globulární fáze). Nej častej i s* určuje
pouze zasažení sledované strukturní složky některou z* sond,
takže pouze počítáme, kolik sond průhledného KTS položeného
na vyhodnocovaný obraz zasahuje (tj. má společný alespoň
jeden bod) vybranou složku. Lze ovsem také měřit* jaká část
sondy leží uvnitř této složky či v jejím izolovaném elementu
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(tétivy Částic) nebo naopak mimo ni (volné drahý v matrici).
Nejběžnějším KTS ja Čtvercová bodová mřížka, obecně v
metelografii užívaná pro odhad plošných podílů fází.

3. Jak provádíme měření • KTS?

Hodnocený obraz prekryjeme průhledným KTS a sledujeme
průniky meřících sond se zvolenou obrazovou složkou Yr tj.
určíme napr. počet N«(Y) bodových sond zasahujících Y, počet
Ni(Y) průsečíků Carových sond s hranicemi složky Yi přip.
celkovou délku Li(Y) čárových sond ležících uvnitř složky Y.
Výhodou KTS je, ze všechna tato měření můžeme provádét
současné.

Čísla N«(Y), Ni(Y) a Li(Y) jsou náhodné veličiny, které
pro daný obraz a KTS závisejí na jejich vzájemné poloze. Nás
budou zajímat pouze neekvivalentní polohy, tj. takové, v
nichž jsou tato čísla různá- Zvolme v obraze libovolný
pevný (referenční) bod S a libovolný smttr 0; pak všechny
neekvivalentní polohy získáme posouváním bodu € uvnitř jediné
Z0f přičemž v každé zvolené poloze obrazem (či ekvivalentné
mřížkou) otáčíme tak, že úhel u sméru O s a\ probéhne celý
interval <0»n>. V praxi ovšem měření provedeme pouze při
několika polohách bodu H a několika orientacích u, které
vybíráme systematicky (chceme-li provést měření v k různých
orientacích, položíme nejprve směr 0 do smeru o»i a pak
mřížku natáčíme tak, aby ui=in/k, i=l,2,...k-1). Otáčení
mřížky má vliv pouze na zásahy měřené složky Y čárovými
sondami, proto jsou v KTS často obsaženy čárové sondy různých
orientací systematicky dělících interval <G,n>. Tak KTS na
obr. la obsahuje sondy dvou orientaci a jeho otočením o n/4
získáme údaje ze čtyř směrů, KTS na obr. lf má sondy tří
orientací a jeho otočením o n/6 dostaneme údaje odpovídající
šesti směrům. KTS v provedení le má izotropní čárový
testovací systém a otáčet jím nemusíme. Pokud stanovujeme
pouze plošný obsah nebo podíl složky Y, KTS neotáčíme.

Zhusta diskutovanou otázkou je optimální rozměr 20.
Zhruba lze dporučit, aby v případě globulární struktury čísla
Ne(Y) a Ni(Y) nepřevyšovala počet částic v obrazu. Jinými
slovy, mřížka musí být tak řídká, aby jedna částice byla jen
výjimečně zasažena více než jednou sondou určitého typu.
Příliš řídká mřížka je ovsem neefektivní,jak je ukázáno v
odst.7.

4. Jak odhadujeme plošný obsah a podíl obrazové složky?

Pro obsah A<Y> složky Y platí

A(Y) = «ENe(Y> = 0ELi(Y), (1)

můžeme tedy využít buQ bodových sond (bodová metoda), nebo
čárových sond (čárová metoda). První možnost je jednodušší,
neboť nevyžaduje žádné měření. KTS neotáčíme, pouze jej
posouváme.

Protože měřeni neprovedeme ve všech neekvivalentních
polohách, nedostaneme přesnou hodnotu A(Y), nýbrž pouze její
nestranný odhad (jestliže střední hodnota Ez náhodné veličiny
z je rovna číslu Z, nazýváme z nestranným estimátorem Z a
píšeme CZ3=zf každá konkrétní hodnota z je pak nestranný
odhad Z a nestranným odhadem je i aritmetický průměr několika
odhadů získaných při různém položení KTS). Do jaké míry jsme
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Obr. I Koherentní testovací systémy

a) KTS se Čtvercovou MZO, dvěma navzájem kolmými segmenty
celkové délky u *= 2VA a jedním testovacím bodem v průsečíku
segmentAi ot « A, 0 = VA/2.

b) Dvojitý KTS se Čtvercovými MZO o obsazích A'(hrubá MZO) *
= 42.A (jemná MZO). Hrubá MZO obsahuje rovnobežné úsečky
celkové délky u'= Vfí' a celkem 1+3+16 * 20 neekvivalentních
bodA. Obvykle se používá tak, že body jemné mřížky slouží k
odhadu obsahu sledované fáze <« =A ), body v kroužku pro
odhad obsahu proměřené Části obrazu (ot'-A'), zásahy
zbývajícími body umístěnými na koncích úseček se nesledují.
Úsečky slouží k odhadu délek křivek ci hranic Částic

c) KTS se Čtvercovou MZO; Carové elementy délky u •= VŽA tvor í
rovnobežky vzdálené o d - u/2? n = 1 a tedy ot •» A» 0 • VÄ/2.

d) KTS se Čtvercovou MZO a Čtvercovými sondami pro odhad
poCtu Částic na dané plose (vylučovací Cáry jsou vyznaCeny
silne)} a = A/9, r » 9.

e) KTS s obdélníkovou MZQ (pomer stran 1(2)* kruhovými
segmenty o délce u = nVÄTŽm dvěma testovacími body I ot » A/2,
0-VÍAVn.
f) KTS s kosodélníkovou MZO,
různých orientací s celkovou
testovacími body.

šesti Carovými segmenty tří
délkou U- 4K12.VA" a dvanácti

ie



s* priblížili skutečné hodnot* A(Y> lze odhadnout z rozptylu
hodnot o(N«(Y) (podrobněji viz C13). Pokud je obr«z M-násobným
zvětšením původní struktury, je skutečný obs«h *(Y)-A(Y)/M2.

K odhadu plošného podílu A4(Y)-A(Y)/A(0> potřebujeme znát
t*ké obsah obrazu A<0)» který určím* výpočtem (pokud má
jednoduchý tvar - kruh* obdélník) nebo opět bodovou metodou.
K tomu účelu se používají dvojité KTS (obr. lb)i označíme-li
měření a koeficienty hrubé mřížky (body v kroužku) pro měření
obsahu obrazu čárkou* pak platí

A/i(Y) * <XENe(Y)/ot'ENi(0). (2>

Všimněme si, že v tomto případě není poměr «N(Y)/ďN&(0)
nestranným estimátorem A4(Y>! Na rozdíl od všeobecně
rozšíreného názoru je proto snazší a přesnější získat odhad
velikosti A(Y) podle rovnice (1) než odhad plošného podílu
A4(Y> podle vztahu (2).

Pokud proměřujeme pouze vybrané části Oi obrazu a chceme
získat odhad obsahu A(Y) složky Y v celém obrazu, platí
A(Y) - A(O).EECA<Y)ÍD/SA<OI), kde CA(Y)i3 jsou odhady obsahů

i i
složky Y v oblastech Oi s A(Oi)jsou obsahy oblastí Oi.
Kvalita odhadu silně závisí na tom, do jaké míry jsou vybrané
oblasti Oi pro prostorové rozmístění Y v 0 reprezentativní.

5. Jak odhadujeme délky rovinných křivek?

Pro odhad celkové délky L(Y) rovinných křivek Y(tj.
čárových složek obrazu, kterými mohou být hranice částic,
obrazce zanedbatelné šířky či právě jedna nebo několik
libovolných rovinných křivek) měříme počet Ni(Y) průsečíků
čárových sond s vyhodnocovanými křivkami. Výchozím vztahem je

L<Y) ~ rr3ENi(Y)/2, (3)

tj. TTNI(Y>/2 je nestranným estimátorem délky L(Y). Střední
hodnota se vsak v tomto případě vztahuje nejen k posunutím,
ale i k rotacím KTS. Nej častéj i se používá KTS padl e obr. lc,
la nebo le. V prvním případě (rovnoběžky vzdálené o d) je 0=d
(otáčení je nezbytné!), v druhém případě (čtvercová sít s
délkou hrany d) je 0=d/2 (pro hrubý odhad nemusíme KTS
otáčet). Izotropním KTS podle obr le otáčet nemusíme.

Bodových sond v uvedených KTS lze využít k současnému
odhadu plošného obsahu A(0) obrazu a odtud k určení plošného
podílu (hustoty) délek L/»(Y)«=L(Y)/A(O). Hodnoty Ne(O> (počet
bodových sond zasahujících obraz 0) a Ni(Y) z jednotlivých
poloh a orientací KTS pak prostě sčítáme a teprve výsledné
součty vydělíme: vychýlení estimátoru CL^^nPSNi (Y)/2«£N0(O)
je totiž nižší,než vychýlení estimátoru CL/j3=n0ENi (Y)/2«Ne(O)
(sumace se vztahuje k různým polohám a orientacím KTS). Pokud
proměřujeme jen část obrazu, pak stejně jako v předchozím
odstavci násobíme získaný odhad poměrem obsahu celého obrazu
k celkovému obsahu vyhodnocených výřezů.

6. Podle jakých pravidel vybírají sondy z obrazu jeho složky?

Obraz zhusta obsahuje izolované prvky (částice) různých
velikostí. Při použití KTS a také při volbě výřezu z
rozměrného obrazu jsou do měření zahrnuty pouze některé
vybrané částice, totiž ty, které v daném výřezu leží či jsou
zasaženy některou ze sond. Otázka zní, zda tyto částice jsou



prostým výběrem z původního souboru* tj. zda každá částic*
obrazu má stejnou pravděpodobnost* že bude výmezem ňi sondou
vybrána. Odpovéd je striktně záporná) Na základ* úvah?
opírajících se o geometrickou pravděpodobnost* lze ukázati že
bodové sondy vybírají Částice podle jejich plošného obsahu*
čárové sondy podle obsahu jejich průmětu do přímky k sonde
kolmé. Pouze sondy plošné provádějí výběr částic bez ohledu
na jeich vlastnosti* tj. výběr prostý. Ilustrujme si to na
príkladu dvousložkového souboru početně stejně zastoupených
kruhů o poloměrech R (černé částice) a SR (bílé částice) -
obr.a.. Pak bodové sondy KTS protnou v průměru čtyřikrát vlče
kruhů bílých než černých* čárové sondy dvakrát více kruhů
Dilých než černých. V plošných výřezech vsak bude obou částic
v průměru stejný počet.

Pri praktické realizaci těchto výběrů se vsak 6 rostoucím
počtem výběrů budeme blížit těmto výše uvedeným teoretickým
hodnotám pouze tehdy, jestliže správně vyřešíme problém
okrajových jevů. V tomto kontextu je to problém* jak máme
započítávat částice* které jsou zasaženy hranicí sondy (u
čárových sond některým či oběma konci sondy). Jeden z
nejrozšířenějších postupů využívá KTS podle obr. Id* obecně
určený pro odhad počtu částic rozměrného obrazu. Ze všech
částic zasažených čtvercovými sondami vybíráme pouze ty*
které bud celé leží uvnitř sondy* nebo neprotíjnaji silně
vytaženou vylučovací čáru (ani v jejím neomezeném
prodloužení* naznačeném šipkami). Pri výběru částic čárovými
sondami započítáváme pouze ty* které nejsou zasaženy jedním
zvoleným (napr. levým) krajním bodem. Vylučovací čárou je
neomezené prodloužení sondy za tento bod. Pripomeňme* že
pokud sonda leží celá uvnitř částice* pak tuto částici
nezapočítáváme* protože protíná vylučovací čáru.

Počty částic takto vybraných čárovými nebo plošnými
sondami značíme NÍ(Y)* resp Ni(Y). U bodových sond se
okrajové jevy nevyskytují. Sondami vybrané částice dále
proměřujeme za účelem získání odhadu rozměrového rozdělení*
N2<Y> lze použít pro odhad celkového počtu částic v obraze
nebo jejich plošné hustoty (viz níže).

7. Jak odhadujeme počty částic a jejich hustotu?

Pri rozměrném obrazu a vysokém počtu izolovaných
obrazových složek (částic) odhadujeme počty částic N(Y>
pomocí KTS podle obr. Id. Z obecného vztahu

N(Y) = rENÍ(Y) (4)

plyne* že y~NÍ(Y) je nestranným estimátorem N(Y>, pro
zpřesnění odhadu KTS posouváme (bez otáčení). U výrazně
anizotropních uspořádání částic se vyhýbáme koincidenci směrů
přednostního uspořádání a hran MZO. Plošnou hustotu částic
N/j(Y)=N(Y)/A(O) odhadujeme vztahem CN(Y)D=*N2(Y)/(ma) > kde m
je celkový počet sond* v nichž jsme částice počítali.

8. Jaká je přesnost odhadů?

Variance výše uvedených estimatorA obecně závisejí na
prostorovém rozložení a tvaru obrazových složek a zvolené
měřící sondě; jsou zvláště vysoké při koincidenci orientací a
uspořádání obrazových složek a sond.

Při odhadu obsahu A(Y) estimátorem oíN©(Y) podle vztahu



(1) při použití Čtvercové MZO <s ohledem na další je
optimální KTS na obr. lb) lze ukázat pri pornem* obecných
předpokladech o štruktúre obrazuf ze variance estimátoru je
var<oíN«(Y>)=0.<2>73d3L(Y>, kde d je délka hrany ZO C13. Odtud
relativní směrodatná odchylka odhadu CECA(Y)D pri poctu
bodových sond zasáhnuvších měřenou složku N«(Y)=p je

CECA(Y)3 = 0.27.i'h.ií(Y)/A(Y> /p 3 / 4 . <5>

Relativní směrodatná odchylka odhadu je tedy tím větší» čím
větší je celkový obvod částic při dané celkové plose. Se

zvětšováním N(Y) při pevném A(Y) tedy roste úměrně
Zároveň je zřejmé* že zvýšení přesnosti odhadu dostaneme
efektivněji použitím jemnější mřížky než jejím opakovaným

položeními kdy platí méně výrazná úměrnost CE ~ p " o s

Detailní diskuse s nomogramem pro odhad optimálního počtu
zásahů Ni(Y) při požadované směrodatné odchylce odhadu je v
práci LID. Odvození všech uvedených vztahů a další
podrobnosti jsou v knize C23.

Seznam 1 iteratury:Cl3 BUNDERSEN H.J.G., JENSEN E.B.s Journ,
Microsc. 147 (1987), 229 - 263. C23 SAXL I.: Stereology of
objects with internal structure. Academia, Praha 138?.

. + 4 + •+ +•

Obr. 2 Výběr částic koherentním testovacím systémem z
dvousložkové struktury kruhů o poloměrech R a 2R (hustota
obou typů částic je stejná): Celý čtvercový výřez (vyznačený
čárkovaně se silně vytaženou vylučovací čárou) provádí
nestranný výběr částic obou rozměrů (vybrané částic* nesmějí
protínat vylučovací čáru a jsou vyznačeny celé). Čárový
systém vybere dvakrát více částic velkých, přičemž částic*
zasažené levým krajním bodem úsečky se nezapočítávají
(vybrané částice jsou vyznačeny šipkou ). Bodový systém
vybírá čtyřikrát více částic velkých (vybrané částic* jsou
označeny šipkou ). Příklad je sestrojen uměl*; při
praktické realizaci musí být počet částic zasažených sondami
podstatně vyssí!

RNDr. Ivan Saxl, DrSc. GFÚ ČSAV, 120 00 Praha 2, Mán*sova 94



M. Besterci, K. Pelikán, I. Said

PRÍSPEVOK K EXPERIMENTÁLNYM MOŽNOSTIAM URČENIA STRUKTURNÍCH
PARAMETROV DISPERZNE SPEVNENÝCH SÚSTAV

Ako štruktúrne parametre, charakterizujúce vplyv sekun-
dárnej fázy na disperzné spevnenie matrice vystupujú v základ-
ných rovniciach pre spevnenie na medzu sklzu pri izbovej tep-
lote /I/ objemový podiel disperzoidu f» stredná voľná dráha
Pit stredná plošná medzičasticová vzdialenosť L, ako aj prie-
mer častíc.

Pre posudzovanie vplyvu disperzných častíc na spevnenie
je pojem vzdialenosti častíc kľúčový a jeho presné špecifiko-
vanie je nevyhnutné bez ohľadu na jednotlivé mechanizmy spev-
nenia. V práci /2/ sme definovali vzdialenosti častíc pre kon-
vexné častice ľubovoľného tvaru. Zjednodušená schéma strednej
vzdialenosti častíc A , strednej minimálnej vzdialenosti/^ .
a strednej medzičasticovej vzdialenosti A vidieť na obr. T.

Medzičasticové vzdialenosti v dvojfázových sústavách
obvykle odvodzujeme z pojmu voľnej dráhy v matrici. Definícia
voľnej dráhy bola do metalogra.fi© zavedená Fullmanom /3/, roz-
pracovaná Gurlandom 4 / a je obecne používaná. Táto definícia
však nie je jediná možná a s ohľadom na niektoré vlastnosti
tejto voľnej dráhy je vhodné venovať zvýšenú pozornosť i iným
prístupom.

Zatiaľ čo voľné dráhy >\H SÚ definované prostredníctvom
houogenného izotropného poľa priamok a výber priamok je ria-
dený jedinou podmienkou, totiž, že so sledovaným objektom
majú spoločný aspoň jeden bod, všetky äalej zavádzané voľné
dráhy už rešpektujú vnútornú štruktúru objektu. Častice môžu
mať ľubovoľný tvar, polohu i orientáciu.

Lúč vi? vychádza z rovnomerne náhodného (RN) bodu matri-
ce a má izotropný náhodný (IN) smer. A^je teda stredná voľ-
ná dráha z bodu matrice k povrchu častice; objavuje sa prvý-
krát v práci /?/.

Ďalším typom voľnej dráhy je lúč K^-najkratšia voľná
dráha z RN bodu matrice k povrchu častice alebo objektu.
Stredná hodnota -Aj?j e podstatne citlivejšia k usporiadaniu
častíc akoAv>, naberá obmedzené hodnoty aj v celkom usporia-
daných pravidelných Štruktúrach a má dobré limitované chova-
nie i pri zmenách dimenzie častíc.

V štruktúrach tvorených bodovými časticami sa zavádza
tiež dráha v\*>od rovnomerne náhodne vybranej častice k naj-
bližšej častici. Ak sú bodové častice samé rozmiestnené rov-
nomerne náhodne (Poissonov bodový proces), je zrejmeAj»=*'»iř'.
/tpje citlivá na lokálne rozmiestnenie častíc, napr. vo vnút-
ri zhlukov, nereaguje však na zmeny vo vzdialenosti zhlukov.

Priama interpretácia zavedených charakteristík vo vzťa-
hu k pohybu dislokácií je obtiažna preto, že dislokácie sú

Ing. Michal Besterci, DrSc, Ing. Karol Pelikán, CSc. - ÚEM
SAV, 043 53 Košice
RNDr. Ivan Saxl, DrSc. - GU ČSAV, 120 00 Praha 2



viazané na kryštálovú mriežku a pohybujú sa iba v určitých
rovinách a smeroch. V prípade kubických plošne i priestorovo
centrovaných mriežok je vSak anizotrapia sklzu pomerne slabá,
u ostatných materiálov sa dá makroskopická izotropia očaká-
vať u netextúrnych polykryštálov. V ostávajúcich prípadoch,a
zvlášť u kompozitných materiálov s makroskopickou smerovou
Štruktúrou je nutné sledovať celú uhlovú závislosť voľných
dráh a pri prechode k medzičasticovýa vzdialenostiam reali-
zovať strednú hodnotu len vahľadotn k polohe východzieho bodu
(nie však k smeru dráhy). Vzdialenosť Afy je potom strednou
voľnou dráhou elementu priamej dislokácie, prechádzajúceho
materiálom bez zmeny smeru.

'Vje stredná dráha elementu dislokačnej slučky vychá-
dzajúcej zo zdroja umiestneného v RN bode matrice zastavené-
ho v každom bode na povrchu častice alebo vzorky (slučka má
potom výrazný hviezdicový tvar). 6& je najkratšia z dráh pre
všetky zdroje vychádzajúce z daného bodu (dráha slučky do
prvého kontaktu) a Afi je stredná hodnota pre zdroje umiest-
nené v rôznych bodoch.

Experimentálne možnosti určenia parametrov Štruktúry

Experimentálne stanovenie základných štruktúrnych para-
metrov v nadväznosti na technológiu prípravy je mimoriadne
dôležité pre charakterizovanie materiálov, resp. pre predik-
ciu jeho vlastností. Existuje principiálne viac možností zís-
kania informácie o objemovom podiele častíc, o ich veľkosti,
morfologií a rozmiestnení. Podstatne obtiažnejšie je charakte-
rizovanie priestorového rozmiestnenia častíc, ktoré vyžaduje
vypracovanie celého komplexu matematických a experimentálnych
postupov. Pritom je zrejmé, že napr. zhlukovanie častíc ale-
bo naopak pravidelnosť ich priestorového rozmiestnenia a
prednostná orientácia častíc môžu mať na výsledné vlastnosti
zásadný vplyv.

V prípade disperzne spevnených materiálov je potrebné
kombinovať štruktúrnu„a fázovú analýzu za účelom identifiká-
cie minoritných fáz. Štruktúrnu analýzu realizujeme viacerý-
mi spôsobmi. Základnú informáciu o rozložení najrozmernej5Ích
častíc granulometrickej skladby poskytuje rovinný metalogra-
fický rez Štruktúrou. Tieto častice však obvykle nemajú roz-
hodujúci vplyv na mechanické vlastnosti a ich teplotnú stabi-
litu. Ďalšou možnosťou je extrakčná uhlíková replika, ktorá
na rozdiel od metalografického výbrusu poskytuje rovinné
priemety častíc. Pritom sa predpokladá, že v replike sú za-
chytené všetky častice majúce neprázdny prienik s jej rovi-
nou a žiadne iné. V reálnych materiáloch je však situácia
zložitejšia jednak vďaka nerovnoměrnosti leptania, jednak
vzhľadom k prítomnosti naplavených Baštíc, ako aj vzhľadom na
selektívny výber podľa rozmeru častíc. Treťou možnosťou pozo-
rovania častíc je tenká fólia. Tento prístup je principiálne
najjednoduchší a prináša rovinnú projekciu súboru Častíc ,ob-
siahnutých vo folii. Nevyhnutné je však určenie hrúbky fólie,
znalosť chovania častíc v povrchových vrstvách pri stenšova-
ní a kompenzácia javu prekrývania projekcie častíc. Napriek
tomu je možné považovať fóliovú techniku za najspoľahlivejší
zdroj informácií o spevňujúcich časticiach minoritnej fázy.
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V. Beneš, V. Suchánek, M. Slámová

STErtEOLOGIli TVJlnisNÍCH STxtUKTUh S JÍLIPSOILALNÍXI ČÁSTICEMI

Ojpri: V kvantitativní metalografii se často řeší úloha
odhadů"! ózdelení velikostí částic v matrici nebo počtu čás-
tic Ny v jednotce objemu materiálu. Uvažujme vři vad, kdy
zdrojem informace je rovina metalografického výbrusu. Ze
stereolopie /9/, /11/ je známo, že"potom je uvedená úloha
řežitelná pouze za dodatečného předpokladu o tv?ru částic.
Budeme se zabývat částicemi elipsoidálního tvaru, zde je pro
jednoznačnost řešení nutný předpoklad o shodnosti dvou polo-
os, tj. případ sferoidálních částic /?/.

V literatuře je nejčastěji vyšetřován isotropní situa-
ce, kdy rozdělení orientací hlavní poloosy sferoidu je rov-
noměrné, neexistuje žádný dominantní směr. U tvářených mate-
riálů se ověem setkáváme s převládající orientací částic ve
směru tváření, v tomto případě nelze užít metod pro isotrop-
ní struktury. Cílem příspěvku je udat přehled t>rací zabýva-
jících se anisotropními strukturami a doplnit je užitím vla-
stní metody pro odhad rozdělení velikostí, tvaru i orientace
částic olova v mosazném drátu.

1. Přehled metod; Vztah mezi parametry prostorové stru-
ktury~s struktury v rovině řezu je pro isotropní náhodně ro-
zmístěné elipsoidy dán Ábelovou integrální rovnicí /iC/. Pro
sT^roidy je řešením této rovnice v /2/ získána dvojrozměrná
hustota pravděpodobnosti hlavní poloosy a excentricity sfe-
roidu. Pro praktické účely je navržena diskretizace úlohy
/3/t výsledkem je dvojrozměrný histogram velikosti e tvaru
částic. Metody pro isotropní strukturu jsou shrnuty v /'i/.

Nejjednodušším případem anisotropní struktury elipsoi-
dálních částic j<? pevná orientace hlavní poloosy částic.
Tallis /8/ řešil v této situaci odhad parametrů trojosých
elipsoidů. Pro sferoidy lze např. poloosy s., b pozorovaných
eliptických fezů převést áo polárních souřadnic rrcp a Sal-
tykovovou metodou pro kulové Částice /?/ řešit přepočet r
pro r°zné intervaly y . Výsledkem je dvojrozměrný histogram
tvaru a velikostí vztažený na jednotku objemu materiálu.
Problematika pevných orientací elipsoitíálních částic je též
studována v / /

Obr. 4 představuje podélný řez typickou rotačně symet-
rickou anisotropní strukturou s částicemi, jejichž tvar lze
aproximovat sferoidy. Eominantní orientace částic se náhodně
odchyluje od směru tváření materiálu. Situace vyžaduje nopis
sdruženého rozdělení velikosti, tvaru i orientace částic.
Touto úlohou se zabývá /5/ a /1/. V /5/ jsou odstraněny vše-
chny předpoklady o orientaci Či tvaru elipsoidu, je však vy-
žadována informace ze serie rovnoběžných rovin řezu, tj.
trojrozměrných stereologických sond. Je ukázáno, že elipsoid
je jednoznačně určen třemi řezy a vypracována neparametrická
metoda odhadu rozdělení částic. Ketoda se hodí spíš pro bio-
logické vzorky, kde je snadná příprava více rovin i splnění
identifikačního předpokladu.

Je-li třeba činit závěry z jediné roviny metalografic-
kého výbrusu, nezbývá než se vrátit kt klasické stereologii
včetně numerických problémů špatné podmíněnosti. V dalším



odstavci je na strukturu z obr. 4 aplikována parametrická
metoda odhadu Wishartova rozdělení v pr^mřru eferoidálnieh
částic se známým dominantním směrem orientace /1/. Počet pa-
rametrů je omezen na tři, což usnadňuje řešitelnost úlohy.
Na druhé straně takový model vyhovuje pouze omezené tříd?
struktur, jeho použitelnost není obecná.

2. Numerický příklad: Elipsoid E v trojrozměrném pros-
toru R 5 je množina E={t6R5

ttw;
1ťá i}, kde W,={w.,} je symet-

trická pozitivně definitní maíice s rozkladám WÍ3»HLH»," H je
ortogonální matice jejíž sloupce jsou vektory urgující ori-
entaci poloos a kvadráty délek poloos jsou prvky diagonální
matice L. Elipsoid t+E se středem v t=(x,y,z) je protnut ro-
vinou výbrusu F=i(xry,z

>>, z=0} právě tehdy, když B » 1 - Z 2 / W „
äO, průnikem je elipsa '"

(t+E)nP » {seR2,(s-A)W 1̂

1

 2(s-A)'*B}xo2t kde

'"33
Výška ortogonální projekce elipsoidu na osu z je

Pro stacionární systém elipsoidů s rozdělením D v resp.
D. matic elipsoidů resp, eliptických řezů a intenzitami N.
v rovině řezu resp. N„ v prostoru platí pro vztah prostoro-
vých parametrů a rovinných v rovině 7 integrální rovnice

I 2 )I c [ ( ) i 1 # 2 J
kde C je libovolný systém elips a 1„ indikátorová funkce C.
Inverze této řevnice vzhledem k Dy '"je možná při užití para-
metrického modelu Wishartova rozdělení /1/. Parametry tohoto
rozdělení jsou symetrická pozitivně definitní matice Q a
skalární parametr variability f, přičemž.střední hodnota je
matice fQ.

Vzhledem ke znalosti dominantní orientace u vzorku z
ofcr.4plze volit matici Q diagonální s nenulovými prvky a ,
b^, b na hlavní diagonále. Parametry a, b ovšem nelze in-
terpretovat jako délky poloos sferoidu. ZapíŠeme-li integ-
rální rovnici ve zjednodušeném tvaru Y=NyU, úkolem je odhad
parametrů Ny /lineární závislost/, a, b, f /nelineární zá-
vislost/. Pro různé volby množiny C aískáváme vektor pozoro-
vání Y z měření v rovině výbrusu, v iteračním postupu odhadu
cočítáme pravou stranu U teoreticky nebo pomoci simulací/1/.

Obr.1 ukazuje vstupní data změřená analyzátorem obrazu
IBAS ve formě histogramů orientace oc, tvaru d/c a velikosti
Vd +c , kde d je vedlejší poloosa elipsy řezu, c hlavní po-
loosa s orientací . Na vodorovné ose jsou vyznačeny podín-
tervaly definující množiny C. Iterací byly odhadnuty para-
metry a=18.8, b=7.7, f«8.1, pro něž je KV=5.28.1O"

4 mnr̂ sme'-
rnice přímky ne obr.3. Další charakteristiky lze získat ana-
lvticky, např. střední objem částice 7=3410 mrSis-.ulace póáoeí
/"m- ?br.2 dokumentuje shodu modelu s daty na obr.1.
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V, BeneS, P. Fendrych, V. Sucháaek, JD. Stoyao

AMSOTROPIE V SYSTÉMECH ČASTÍC

13vod: Reálné struktury v materiálovém výzkumu jsou čas-
to anisotropní. Anisotropie však může mít radu pcrfob a je
třeta vytvářet vhodné kvantitativní charakteristiky pro je-
jich rozlišení. V literatuře se objevují většinou dva druhy
struktur: a/ systémy anisotropních vláken a povrchů, via hf
b/struktury částic nebo souvislých fází, např. v /2/ byl za-
veden pojem orientace objemu.

Předložený příspěvek se zabývá anisotropii systémů čás-
tic zakotvených v matrici. Omezíme se na dvojrozměrné metody
popisující rovinu metalografického výbrusu. Zásadaě ade exis-
stují dva typy anisotropie:
1/ anisotropie orientace částic /áO/
2/ anisotropie prostorového rosmístění čáófcie /AP/.,
Na konkrétních příkladech tří materiálových struktur tauáou
podány různé metody popisu ÁO i iP a jejich interpretace,

1. Metody; 0br*1 ukazuje r o vizme resy třemi různými ma-
teriáTôvými strukturami. Struktury jsou na první pohled ani-
sotropní, ovšem každá jiným způsobem.. Mle uvádíme některá
kvantitativní charakteristiky pro jejich yjopís* Matematické
definice i statistické odhady charakteristik včetně odstra-
nění hranového efekte lze najít v /i/5 /3/ ? sde se spokojíme
s heuristickým výkladem. Objekty pozorované v rovině jsou
modelovány stejným způsobem, i když jejich prostorová povaha
je odlišná: 1a/ představuje řezy lamelárními útvary, 1b/
jsou řezy částic fáze, 1c/ je příčný řez vláknitem struktu-
rou. Dále je zjednodušeně nazýváme Částicemi.

Měřením na analyzátoru obrazu zíakáme následující para-
metry: souřadnice x, y umístění těžiště částice, maximální
průměr m částice a orientace maximálaího průměru a. Tímto
způsobem popsané částice umožňují sískat informací o AO /pa-
rametr a/, AP /souřadnice x, y/ i o velikosti /parametr m"/„
do analýzy není zahrnut tvar částice. Navíc lze ovšem vyjá-
dřit i vzájemné vazby mezi uvedenými vlastnostmi.

Pro popis AO je základní charakteristikou směrová růži-
ce r(£)»/S€<O/«r), představující rozdělení orientací a. Často
je více informativní m-vážená směrová růžice rm(fé)# kde jsou
orientace váženy velikostí m, orientace delšíen částic mají
větší vliv.

Druhý typ anisotropie AP je popsán funkcí 9 r R(^)» <3
<O,iO » představující rozdělení orientací vzájemné* polohy
dvojic těžišť částic. Tato charakteristika je závislá na mě-
řítku: při krátkých vzdálenostech /vymezených intervalem
<r,R)/ mohou převládat jiné orientace než při dlouhých vzdá-
lenostech. Opět je možné pracovat s m«váženou charakteristi-
kou Qm

 R{<3) , ve které hlavní vliv na rozdělení orientací ne-
má r počet dvojic částic s danou vzájemnou polohou, ale
jejich velikost.

Známou charakteristikou prostorového rozmístění je pá-
rová korelační funkce g r r jejíž limita v nekonečnu je jed-
na a maxima odpovídají typickým vzdálenostem mezi částiceai.
Platí g(r)a^(rj/Nf, kde N A je počet částic v jednotce plochy
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a <?(r) se nazývá součinová hustota. V našem případě lze©(r)
zooecnit na vážený tvar<v>f(r), kde f(m .a.,m2,a?) je libovo-
lná funkce parametrů m., a. dvojic částic. Různou volbou
funkce f dostáváme charakteristiky, které vyjadřují vzájemné
vazby -nezi prostorovým rozmístěním, orientací a velikostí
částic. Např. volbou mm(m,. ,a. ,m2,a2) =m..mp lze získat kore-
lační funkci velikostí P m m (

r ) = 9 m n i(
r)/ Nf • Položíme-li d(m ,

a1,m2,a2)=min\i|a1-a2l ttr-|a1-a2l} a kd (r) = ̂ d (r )/<̂>(r ), dos-
táváme korelační funkci orientací k.(r^. Jsou-li orientace
částic vzájemně ne,závislé, je k^ír1) =45° pro každé r. Nižší
hodnoty detekují lokální anisotropii vzhledem k vzdálenosti
r.

2. Numerická výsledky: Nyní se obrátíme zpět ke struk-
turám /a/, /b/ r /c/, jak se budou označovat obr.1a, 1b, 1c.
Budou pocsány výsledky jejich kvantitativního vyhodnocení.

Tabulka: základní charakteristiky struktur /a/, /b/, /c/.
P /a/ . /b/ /c/

W Ltnm̂ l 0.14 C .063 0.C0082
n 230 120 114
m [Mm] 26.5 4.54 2.51
s [yam] 14.45 2.C2 0.8?
M 169 178 81
M m 125 178 80
D m C.C28 0.38 0.186
D O.C36 0.43 0.162
Tabulka udává základní parametry analýzy W /pozorovaná plo-
cha/ a n /počet změřených částic/, dále základní statistické
zpracování parametri a, nu Zde m, s je průměr resp. směro-
datná odchyika velikosti Částic m. M, D je střední směr resp.
míra anisotropie orientace částic /4/, M , B jsou tytéž
charakteristiky pro délkově vážené rozdělení parametru a.
Tyto údaje dávají jistou základní informaci, ale např. pro
/c/, kde jsou patrné dva dominantní směry orientace částic,
jsou hodnoty M t D zcela zkreslené.

Proto je lépe vyčíslit funkční závislosti na orientaci
resp. vzdálenosti pomocí metod z odst.1. Obr.2 obsahuje pro
všechny tři struktury směrovou růžici r[Q) a funkci 8 r %{&)
pro pevnou volbu r,R. Protože rozdíly mezi m-váženými ä" ne-
váženými verzemi byly malé, vážené verze neuvádíme. Obr.2a
ukazuje překvapivý fakt, že struktura /a/ je plobálně" iso-
tropní jak vzhledem k AÓ, tak k AP. D struktury /b/ ma^í obě
funkce maximum v nule, což odpovídá u 6 R ^ ) řádkovite po-
vaze struktury a u r[<í) protažení částic*ve směru lisování.
Struktura /c/ jeví dva dominantní směry orientace částic,
zatímco druhá funkce má rovnoměrný průběh, protože částice
hustě vyplňují celou plochu W.

Na obr.35 jsou odhady funkcí měřítka. Párová korelační
funkce g(r) v 3c vyjadřuje periodicitu struktury několika
vrcholy v typických vzdálenostech mezi rovnoběžně orientova-
nými částicemi. Tvar korelační funkce gmmír') ve všech přípa-
dech potvrzuje nekorelovanost velikostí částic. Výjimkou je
maximum u struktury /c/ pro velmi malé r. Tento extrém může
být důsledkem malého počtu dvojic sousedních částic kolmo na
sebe orientovaných, jak ukazuje hodnota funkce k^tr) pro též
r. Funkce k^(r) u struktury /a/ dosahuje pro mala r hodnot
výrazně nižších než 45*. Tento průběh vyjadřuje lokální ani-
sotropii, blízké částice mají tendenci k souhlasné orientaci.
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M. Slámová, V. Ocenásek, K. Sperlink, V. Suchánek

VI. IV VELIKOSTI A ZPŮSOBU DEFORMACE NA MORFOLOGII
INTK'HMETALICKÝCH FÁZÍ U AI SLITINY

Pri liti vysokopevnych hliníkových slitin v prQbôhu
ochlazování taveniny vznikají intermetalické fáze,které se
behem dalšího tepelného zpracování materiálu bud
nerozpouSteji anebo se rozpouštějí jen cástecne, U slitin
typu Al-Zn-Mg-Cu vznikají nerozpustné fáze, obsahující Fe
a Si - jsou to fáze M22SÍ, Al?Cu2Fe pfip. (CuMnFe)Al<j. Fáze
typu MgZn2 a Mg3ZnaAl2 se pri homogenizaCním žíhaní
rozpouštějí, avSak při bežných provozních dobách homogenizace
dochází pouze k jejich částečnému rozpustení. Intermetalické
fáze, vzniklé pri lití, jsou krehké a proto v prctbéhu dalSího
zpracování materiálu (lisováním, kováním) dochází k jejich
drobeni a ke zmene jejich uspořádáni. Množství a morfologie
uvedených fází významnou měrou ovlivňují únavové a mechanické
vlastnosti a tím i použití slitiny Al-Zn-Mg-Cu jako
konstrukčního materiálu.

Príspévek je věnován hodnoceni morfologie
intermetalickych fázi u vysokopevné slitiny A12n6Mg2Cu
s nízkym obsahem nečistot Fe a Si. Práce je zaměřena na
hodnoceni změn v jejich množství a velikosti v prObehu
technologického procesu zpracování odlitka od homogenizačního
žíhání cepa, pres lisováni a kováni za tepla. Pro hodnocení
intermetalickych fází byly vybrány vzorky ze dvou postupu
tváření. Oba vycházely z litých Cepů.

výchozím materiálem byly Cepy o180 mm a o360 mm ze
slitiny se slozenim:Zn - 5,91%, Mg - l,89%,Cu - 1,49%, Mn
- 0,28%, Fe - 0,14%, Cr - 0,13%, Si - 0,11%. Odlitky byly
homogenizačné zíhany pri 470°C po dobu I2hod. a volne
ochlazeny na vzduchu. První skupina výkovků byla připravena
následující technologii: z Cepu e>18O mm byly vylisovány tyCe
0110 mm (slisovaci pomer 2,8); z výlisku byly vyfrézovany
vzorky o rozmeru 60x50x40 mm3, které byly s definovanou
redukcí 18%, 50% a 75% tvářeny v polouzavrené zápustce Sirky
60 mm. Druhou skupinu vzorka tvořily modelové výkovky,
vyrobené z Cepa obou rozměra. Čepy byly volne kovány tak, ze
byl postupne zmenšován jejich promer. Pro hodnocení byly
vybrány Části výkovku, jejich2 stupeft protvárení byl
charakterizován poměrem výchozího a vykovaného prořezu. Tento
pomer nabýval u sledovaných vzorkO hodnot 1,8; 5,6 a 10.

U litého materiálu byly stanoveny -.
a/ objemový podíl Vv intermetalickych fází v litém stavu a ve
stavu po homogenizaCním žíhání
b/ velikost Částic nerozpustených fází po homogenizaci.

U tvářených vyrobka byly hodnoceny objemový podíl
a velikost útvara intermetalickych fází.

Kvantitativní hodnocení fází bylo provedeno s použitím
analyzátoru obrazu IBAS-II. výbrusy byly naleptaný 25%nim
roztokem HNO3. Objemový podíl fází byl stanoven na zaklade
merení plošného podílu A* prareza fází, proměřením plochy
3,065 mm* u každého vzorku. Morfologie Částic fázi byla
kvantifikována na základe merení plochy S a maximálního



prumôru Dmc»x průřezů útvarů fázi v rovine výbrusu. U každého
vzorku byla proměřena plocha 0,775 mmz. Byla rovnez
vvpoCltana plošná hustota N A fázi.

N.i obr. I jsou výsledky hodnoceni množství fází v litém
HM u M IAIU i>ř«?ri a po homogenizaCnlm zihani pro Cepy obou
icÄinťíľQ (o-okraj, P-polovina prôméru, S-stred Cepu). Primárne
vyloučené intermetalické fáze jsou rovnomerne rozdelený po
průřezu Cepu. U čepů a 180 mm se při homogenizaci rozpustí cca
E/3 z celkového množství fází vzniklých při krystalizaci,
u čepů 0360 se rozpustí 1/2 intermetalickych fázi. Výsledky
kvantitativního hodnoceni množství fází ukazuji, že
v důsledku homogenizace se objemový podíl fázi u cepa obou
rozměra vyrovnává.

Strední hodnoty V v, N A a P S> 5 O (relativní podíl Částic
s plochou průřezu vetSi nez 50 uwč) pro vzorky z první
skupiny jsou uvedeny v tab.l. Je zřejmá tendence zvyšováni
počtu Částic s rostoucím stupněm přetváření materiálu při
zachování celkového objemového podílu fázi. Zároveň dochází
ke snížení podílu hrubých intermetalickych fází - Ps>so se
snižuje se zvygenim redukce. Rozděleni velikostí ploch
S a D m a x průřezů částic jsou vyneseny do logaritmicko-
normálniho pravdepodobnostného papíru (obr.2 a 3). Tento
způsob zpracování vysJedků kvantitativního hodnoceni je
velice vhodný pro grafické zpracování souborft dat, protože
usnadňuje vizuální porovnání výsledků z jednotlivých vzorka.
Z grafického zpracováni je rovnez zřejmá jiz vyse zmíněná
tendence, ze se zvýšením stupne protváření materiálu roste
intenzita porušování a drobeni nerozpustených primárne
vyloučených intermetalickych fázi. výsledky hodnocení
ukazují, ze od určitého stupne deformace se velikost částic
u2 tak výrazne nemení - z obr. 2 a 3 je vidět, 2e mezi
stupněm protváření 50% a 75% jsou velmi malé rozdíly,

výsledky hodnocení vykovkô z druhé skupiny jsou shrnuty
na obr.4 a 5. Křivky představují střední křivky ze čtyř
soubora křivek pro vzorky z materiále podrobených stejné
deformací. Je prokazatelný analogicky průběh zmeny morfologie
částic intermetalickych fází s nárůstem stupne deformace jako
u první skupiny výkovků. Zde se rovnez potvrdila skutečnost,
ze od určitého stupne deformace se morfologie částic nemení.
Z tohoto důvodu jsou výsledky pro stupne deformace k =5,6
a k = 10 na obr.4 a 5 zahrnuty do společné křivky.

Byla popsána metodika hodnocení zmeny množství
a morfologie intermetalickych fázi během technologického
procesu výroby výkovků, zahrnující liti, homogenizační
žíháni, lisováni a kování, výsledky ukazují, ze v důsledku
homogenizace dochází k více nez dvojnásobnému snížení obsahu
fází, vzniklých během krystalizace. Byla prokázaná závislost
intenzity porušování a drobení hrubých intermetalickych
částic na stupni deformace materiálu při tváření.
Pravděpodobnost výskytu částic s plochou řezu vetší nez
50//m2 klesá z 11,1% u odlitku na 3,6% u materiálu s redukci
18% , zatímco u materiálu s největším stupněm protváření
je tato hodnota 1,7% . Metodika umožňuje tedy zachytit vliv
technologických parametrů na zmeny v uspořádáni fází. Tím se
otvírá možnost hledat vzájemnou vazbu mezi strukturními
parametry a mechanickými a únavovými vlastnostmi, které jsou
na množství a morfologii fází silné závislé.

'i 2
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Tabulka 1.

vzorek

2P
7/8L
1L
5L
9L

Vv + SD
[X]

1,74+ 0,54
1,01+ 0,51
0,84+ 0,38
0,82+ O,35
0,72+ 0,32

NA
[l/mrn*]

690
693
817
972
1017

1 Ps>so
1 [X]

11, 1
5,8
3,6
2,0
1,7

Redukce
[ X 1

0
2,8
18
50
75

stav i

po homo£.i
výlisek i
výkovek t
výkovek i
výkovek i

Obr. 1

Obr. 2 Obr. 4
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Vysoce pevné speciální mosazi, legované Mn, Si a Fe vy-
kazují výborné tribologické vlastnosti a jsou mimo jiné
používány i na výrobu kuželů synchronizace převodovek osob-
ních i nákladních automobilů . Tribologické vlastnosti mate-
riálu jsou zaručovaný přítomnosti Částic tvrdé otéruvzdorné
fáze v relativně měkké matrici. Je známo, ze odolnost proti
opotřebeni lze ovlivnit množstvím, velikostí a způsobem
rozložení částic otéruvzdorné fáze [1]. Z toho důvodu je
problematika kvantitativního hodnoceni otéruvzdorné fáze
u speciálních mosazi velice aktuální.

Pro studium byly použity vzorky průtlaCně lisovaných
trubek ze slitiny CuZn35Mn3A12Si ze sériové výroby v KO Čelá-
kovice. Trubky 068,5 a <a59,0 jsou používány jako polotovar
pro výrobu synchronizačních kroužků pro vozy Škoda - FAVORIT.
Vzorky byly odebrány z výlisků zhotovených z několika provoz-
ních taveb . Byl sledován vliv obsahu legur na složení
a množství otéruvzdorné fáze. Byla rovněž sledována zmena
velikosti Částic a způsobu rozložení této fáze po délce a po
tlouštce výlisků . Slitina CuZN35Mn3A12Si má strukturu a+fr
mosazi s primárné vyloučenou fázi, obsahující Mn a Si, přip.
Fe (při zvýšeném obsahu této legury). Tato fáze (silicid) má
stechiometrické složeni popsané vzorcem (Mni-xFex)sSis
a krystalovou mřížku s hexagonálni symetrii [2]. Mří2kové
parametry slitiny obsahující 0,37% Fe,určené RTG analýzou
prasku, odseparovaného po rozpustení mosazní matrice jsou
a--6,893A, c=4,804A. Vylučuje se ve tvaru protažených jehlic.

Kvalitativní hodnocení složení fáze pomocí elektronové
mikrosondy ukázalo, ze u slitin s vySšlm obsahem Fe dochází
k nerovnoměrném rozložení Mn a Fe v objemu Částic fáze. Obsah
Fe je nejvyšší ve středových partiích Částic a směrem
k hranicím Částic klesá, obsah Mn má opaCny gradient [3}.

Kvantitativní hodnocení množství a rozloženi Částic
silicidu bylo provedeno na nenaleptanych podélných výbrusech
vzorků trubek , s použitím analyzátoru obrazu IBAS II. Byly
stanoveny hodnoty následujících strukturních parametrů:
1. Objemový podíl silicidu Vv , na základě měření plošného
podílu AA této fáze v rovino výbrusu
2. Stupen disperze fáze ^ , který představuje globální cha-
rakteristiku velikosti útvarů fáze a je definovaný vztahem:

^ = 1 / L T ,kde L T je střední délka úseku Částic
si 1icidu
3. Feretův průmět průřezů Částic do směru X (FERETX), rovno-
běžný s osou trubek,tj. s vyznaCnym směrem ,do kterého byla
orientována převážná většina Částic
4. Homogenita rozložení otéruvzdorné fáze byla kvantifikována
na základě hodnot variačního koeficientu H V S S D / A A
(SD-směrodatná odchylka) , vypočítaného pro soubor hodnot A A,
stanovených pro 25 Čtvercových polí.

výsledky kvantitativního hodnocení otěruvzdorné fáze
potvrdily skutečnost, prokázanou kvalitativní RTG disperzní
analýzou, ze totiž Mn,Fe ani Si se nerozpoustějí v /3 matrici



nybrz participují převážné na tvorbe sledovane faze. Ukazuje
se, ííe mezi středním objemovým podílem silicida a celkovým
množstvím legur Mn,Fe a Si určeným klasickou chemickou anaiy-
2ou, existuje prima úměrnost (obr. l). Zvýšeni obsahu Fe ve
slitině způsobuje hrubnuti částic silicidu (obr.2). Bylo
2jištěno, ze útvary oteruvzdorné fáze u vzorka ze začátku
vyiiskQ jsou jemnejší nez u vzorku z konce výlisku, byla rov-
nez stanovena rozdílná velikost částic fáze u vnitrní
a u vnější steny trubek.Bylo prokázáno, ze rozdíly ve veli-
kosti částic silicidu v různých částech výlisku souvisí
« měnícím se stupněm protváfení materiálu jak po prarezu
trubky,tak po její délce.

Homogenita rozložení tvrdé otéruvzdorné fáze u sledova-
ného souboru vzorku se menila málo - hodnoty H v byly
v rozmezí od 4,3 do 13,1.

Pro kvantifikaci velikosti dispergované fáze byly
použity dva způsoby. l/na základe hodnot stupne disperze
Ä, jakožto globální charakteristiky struktury; 2/ na základe
středních hodnot FERETX, vypočítaných z hodnot celého souboru
marených částic. Regresní analýza souboru vyse uvedených
charakteristik ukázala, ze mezi obéma veličinami existuje
velice dobrá korelace (obr.3) a tedy úplné postačí stanovení
jedné z nich.

Byla nalezena a prakticky ovérena metodika vhodná pro
Kvantitativní hodnoceni oteruvzdorné fáze u speciální mosazi.
Na zaklade provedených merení byly pak nalezeny vztahy mezi
r-hemickym složením a charakteristikami sledované fáze.
studium závislosti tribologickych vlastností materiálu na
struktuře, popsané vyse uvedenými parametry vyžaduje rozsáhlá
a časové náročná morení a bude předmětem dalšího výzkumu.

Sezn.am literatury: [1] Matucha H. , Heil H. , Becker H. J.,
Mitelbach B.- ATZ Automobi1technische Zeitschrift 83,
l<381,s.227. 12] Rivlin V.G. - International Metals Reviews,
vol. 23,NO 6, 1983, S.309. [3] Slámová M., Bendiková E.-
ZkuSeoní zpráva VÚK 56/87. [4] Slámová M.- Zkušební zpráva
VUK
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IJDŽ1J0STI VYUŽITIA LABORATČRiffiHO AiJALYZÁTCIU OBPJ.2U VJ/SC - IAO
tfll KVAIITIPIIÚÍCII STRUKTUR

1. tfvod

Rozvoj mikroelektroniky a výpočtovej techniky viedol v ne-
dávnej minulosti vo svete aj k vývoju automatických analyzáto-
rov obrazu,̂  ktoré v oblasti metalografie umožnili nahradiť zdĺ-
havé a namáhavé manuálne metody kvantitativného v yh o dno c o vani c
Struktur* Jedným z mála u nás vyrábaných prístrojov tohto dru-
hu je laboratórny analyzátor obrazu VJ/60-IA.0f ktorého výrob-
com je VVJ SE1JZOR Košice pri š.p. VUKOV Prečov, pričom na Špe-
cifikácií nožiadaviek pre jeho aplikáciu v metalografii ea po-
dieľal aj Ustav experimentálnej metalurgie SAV v Košiciach.
Jedná sa o pomerne jednoduchý" a cenovo dostupný systém pre
unalýsu obrazu^ pôvodne určeny" na rozlišovanie tvaru, polohy
a natočenia súc-iastok v priemyselných robotoch.
2. Technické a niektoré aplikačné možnosti VJ/8C-IA0

Celkový* pohľad na analyzátor, ktorý na TÍEľ.I SAV pracuje
v súčinnosti so svetelným mikroskopom^iíeophot 21 je na obr.1.
Jeho základom je vî zjuáJLna jjdnotka určená pre analýzu scény
snímanej TV-kaííieroúT"VJ7Š0 "pŕäčúje s rastrom 256x256 bodov a
rozlišuje 8 úrovní čedej farby v celom intervale jasových slo-

je príklad spracovaného binárneho obrazu štruktúry tvárnej
liatiny,získaný selekciou tých jasových slošiel: 2 oseaúrovr.o-

a

potreby tento obraz kvantitatívne hodnotiť.
Programové vybavenie systému umožňuje manipulovať s re-

álnym aj binárnym obrazom, ovládať prahy digitalizácie, úrovae
binarisácie & ukladať obraa do ̂niektorej zo utyrocli obrazových
pamätí. Systém má vypracovaný účelný spôsob voľby 2ľ% 9̂_0_'tLIlŕilcL
okna, v rámci ktorého analýzy prebiehajú a I:torého""ívá"ŕ","*"ve'ľ1
kosť a polohu je možné ̂ľubovoľne meniť. Pomocou nc-ho je :.ioí:i'
obraz utruictúry dodatočne upravovať napr. dopíiíať alebo vy:.:\-
sovať detaily, negovať jeho obsah, prekopírovávať aktuálny
obraz do iných cieľových pamätí a pod. ?ľa predspracovanie ob-
razu má 1A0 k dispozícii 5 druhov transformácii^ ktoré v prí-
pade potreby umožňujú s voliteľným""št"upríom"ä smerom exploatá-
cie robiť cíaľaie korekčné úpravy obrazu, napr. rozdeľovať spo-
jené častice, od.separovávať drobné artefakty z obrazu, dokres-
ľovať hranice zrn a pod. íla obr* 2c,d je príklad aplikácie
obojsmernej topologickéj expanzie z východzieho obŕeau 2a, kto-
rá dovoľuje napr. postupne zväčšovať častice (obr.2c) a2 po
eventuálne vyplnenie celých plôch prislúchajúcich jednotlivý;..
časticiam (obr.2d), ktoré jô možné dalej kvantitatívne vyhod-
nocovať o Iným príkladom použitia transformácii je úprava ob-
razov štruktúr pre hodnotenie zrnitosti, obr.3, na ktorom ̂c-
binárny obraz Štruktúry dynamo ocele upravený kombináciou
oxpansrle a topologické j kontrakcie, ľrc.n sf or mác i e rozširujú
flexibilitu .'nosností .Manipulácie c obrazom, prilo.r. vhodnosť
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UiQ c programovom vybavonin ore imLikúciu v kvantitatívnej
uetalosrafi ma pre atajt^s^iclcé.vy.nojn.qc^vanj.e fuíikcíe, ktoré
umožňujú stanovovať plosny podiel "strukturných zložiek, hodno-
tiť veľkosť analyzovanej plochy, stanovovať gočet a plochu oac-
tíc, veľkosť srn kružnicovou a lineárnou metodou, a v rámci toho
str. priemer zrna, plochu prierezu srn, počet zrn na jednotku
plochy a pod. Systém umožňuje s voliteľnou hustotou prekladať

nimi (dráhy). Výsledkom meraní veľkosti tetív a druh sú okrem
súboru aktuálnych a priemerných hodnôt aj príslušné histogramy
i.obr.6) s modi f i ková t eľny'ra tvarom.

f Analyzátor má možnosť archivovať obrazy štruktúr na m&ZBá-
£o.£c k̂QX£4--nÁ-sic-ě & taktiež možnosť výpisu binárnych otrasov na"
tltujioren - obr .2 až 7.

VJ/8C-IA0 je pomerne jednoduchým a užívateľsky prístupným
systémom .pre analýzu obrazu, ktorého možnosti sú viac ako adek-
vátne jeho cene (180 000.-líce). Zo skúseností s jeho používp.ryŕ;.',
j o možné povedať, že systém nachádza uěelné uplatnenie najmä
pri bežnom hodnotení plošného podielu Štruktúrnych zložiek,
napr. pri meraní podielu feritu a perlitu v bežných oceliach,
cT-feritu v Cr-2ľi oceliach, grafitu v liatinách,/S'-fázy v dvoj-
fázových mosadziach, eutektoidu v Sn-bronzoch,/3-fázy v JTi-z lia-
tinách, eutektika^v silumínoch, pri hodnotení plošnej pórovi-
tosti v PI.L-inateriáloch ako aj v mnohých áaľsích prípadoch. Na
obr.7 pre názornosť uvádzame niektoré charakteristické binárne
obrazy vybraných štruktťír, a to štruktúru Ag~CdO po internej
oxidácii (obr.7a)| lupienkovitého grafitu v sivej liatine (obr.
7b), štruktúru H363 (obr.7c) a štruktúru ocele 11 600.0 (obr.7D.
Analyzátor je vhodný taktiež pre hodnotenie počtu,plochy a veľ-
5'osti častíc napr. globulárneho grafitu v liatinách, olova v
automatových mosadziach, bublín v smaltoch a v niektorých prípa-
doch aj karbidov v tepelne spracovaných oceliach. I.Iožna je tiež
explicitná kvantifikácia štruktúrnych zložiek z rozdelenia te-
tív resp. dráh napr. pri hodnotení veľkosti zložiek v dvojfá-
zových štruktúrach (obr.5)«

3. Záver

Cieľom príspevku bolo predstaviť laborató*rny analyzátor
obrazu VJ/80 - 1A0 a stručne poukázať na niektoré jeho technic-
ké a aplikačné možnosti pri kvantitatívnych metalograficko -
- mikroskopických analýzach. Prístroj nie je raožaé srovnávať
so zahraničnými analyfcátormi, ale je potrebné ho chápať ako
cenovo dostupný systém, ktorý v mnohých bežne sa vyskytujúcich
prípadoch nachádza v metalografii uplatnenie a podstatne urých-
ľuje inak zdĺhavé merania. Flexibilita využitia jeho možností
závisí pritom v nemalej miere aj od tvorivého prístupu užívateľa,,
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V. Suchánek

I'KIIIII I MAI IKA HUDNOĽINÍ OBRAZU Z RASTROVACÍHO MIKROSKOPU
UHKA/UVÝM ANALYZÁTOREM

I Lektronovou rastrovací mikroskopii lze považovat za ja-
kousi nadstavbu k mikroskopii optické. Umožňuje větší zvětšení,
ru/lišení, hloubku ostrosti a při spojení s odpovídajícím rtg.
spektrometrem (energiově dispersním nebo vlnovým - dále jen EDX
mihu Wnx) i doplňkové informace o chemickém složení.

Pro řadu kvantitativních hodnocení struktury je použití
elektronového rastrovacího mikroskopu (SEM) velmi výhodné nebo
i dokonce jedině možné.

V/újumné propojení SEM a automatického obrazového analyzá-
l.iiiii (AHA) )c možno realizovat několika způsoby:

1. píenus obrazu pomocí fotografií
2. spojení "on line" s přenosem obrazu dle televizní normy
5. pomocí spec. procesoru .

Propojení pres fotografie je zdlouhavé, komplikované a i finančně
náročné. Je sice realizovatelné ve všech případech a tedy i pro
v/ájemně nekompatibilní přístroje, ale není to řešení perspek-
tivní. Přenos obrazu v televizní normě nelze doporučit pro
prípuil následného automatického vyhodnocování v AOA. Potíže pů-
sobí ní/ká kvalita obrazu v SEM zapříčiněná značným šumem.
Optimální je propojení přes tzv. "slow scan interface" řízený
speciálním SEM procesorem.
konkrétni zařízení SEM procesor od firmy Kontron obsahuje :
I) tlv;i 12 bit D/A převodníky pro definování polohy svazku (s roz-

lišením h'úl)L x 4096 pixl)
7.) dva i\ hit A/D převodníky pro intenzitu signálu ( 256 úrovní

šedi )
'>) inn/nost různých synchronizačních impulsů (integrace obrazové

i nl'nniiiiec v pixlech, řádcích a polích)
4) ilv;i sériové perly RS 232 pro externí kontrolu SEM a EDX
'>) rychlý sériový vstup pro propojení s řídícím počítačem typu

IliM/AI (napir. řídící počítač a AOA IBAS AT).
Vlustuí procesor je vybaven CPU MC 68020 pracující při 16 MHz,
120 k Byte stát RAM, 32 kByte EPROM. Zařízení má 16 čitačů
o šíri B bitů na úrovni TTL pro vstup z EDX nebo WDX [ 1 i .

V rámci propojení přístrojů SEM OSM 940 (OPTON) a AOA
IUAS AI (Kontron) byly získány praktické zkušenosti s využitím
v oblasti hodnocení fází dle materiálového kontrastu, při frak-
turjrafii a při využití údajů o lokálním chem. složení. Jako
konkrétní příklad lze uvést problematiku hodnocení obsahu inter-
IIKJ tal ických částic bohatých na Fe u AI vysokopevných slitin
a tu pro litý stav. Tyto částice lze optickou mikroskopií ob-
U'/nô identifikovat - běžné che;mické leptání nerozlišuje fáze
spolehlivě (jejich zbarvení kolísá od světle šedé až po hnědou
híirvu [2]). Praktické zkoušky prokázaly nespolehlivost hodno-
cení obrazu odražených elektronů (BSE). Materiálový kontrast
me/ L ľ;í/emi nebyl dostatečný pro AOA. Lokalizovat částice bo-
h.ité n;i ľe lze i pomocí mapování chem. složení nebo analýzou
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slúžení předem nadiskriminovaných částic za podpory progra-
mového vybavení AOA. Toto je však značně časově náročné,
ľni iirčoiií plošného podílu A/̂  / %.' s rozumnou chybou je zapo-
Iľiílii ana Iy/uvnI větší počnt polí [3] . Lze uvšem využít
i lut|i<;l<<'í kombi.nai;u iiGJlépo obrazu ze SEM a klasického zobra-
zeni' i u tun/i t charakteristického zařízení rtg (zde FeK c/ )
pri Hpujení SEM a WDX.

Pro případ obrazu sekundárních elektronů (SE) je rozliše-
ni dánu průměrem primárního svazku elektronů. U BSE je objem
vybuzení větší a rozlišení tedy nižší. Pro charakteristické
rtg záření je objem vybuzení ještě několikanásobně větší, při-
ř.v.m? o tom rozhoduje excitační energie sledované čáry rtg spektra,
iirych I uvací napětí a hustota zkoumaného materiálu. U lehkých
prvků M: oblast vybuzení větší než u těžkých. Toto vše ovliv-
ňuje použitelnost jednotlivých obrazů jako zdrojů informací
a jako nejLepší se jeví obraz SE.

/ hLcuiiska určení podílu určité fáze platí, že tento je
niiLno určovat na náhodné rovině řezu (jen v tomto případě
plošný podíl odpovídá objemovému) [4] . Použití obrazů vzniklých
pomoci BSf! nebu FyK c-. není objektivní, nebot nevychází ze situace
oilpov íila jící pouze rovině řezu. Priiín je lépe využít obrazu SE -
obr. č. la. Tento je však nutno získávat až po slabém naleptání
roviny výbrusu (za účelem snadnějšího zaostření).

Vzhledem k potřebě rozlišení fází dle chem. složení je nut-
no kombinovat tento obraz s dalším zdrojem informací - obrazem
FeKvXobr.č. lb). Oba obrazy jsou ukládány do paměti a po praho-
váíií prevodu na binární obraz, potřebných úpravách (uzavírání,
I'll trace mediánovým filtrem) je proveden logický součet(obr. č. lc).
Do hodnocení byly vzaty jen ty útvary, ve kterých byl pozorován
/výšený obsah Fe. Vyloučeny byly však ty útvary, kde průnik
utiou obrazů vzhledem k velikosti řezů byl nepatrný - menší než
;; tupen zaplnění daný poměrem celkové plochy průniku k ploše dané
obra/cm

Výsledky hodnocení pro 4 slitiny s různým obsahem Fe jsou
v tah. č. 1. Vzhledem k omezené rozpustnosti Fe v AI (0,3 %
[2] ) ji; růst obsahu intermetalické fáze s Fe s rostoucím

ol):;alu.Mii Fe ve slitině logický. Naopak hodnoty zjištěné pomocí
obra/u FeK1*. jsou zcela nereálné.

Popsané hodnocení bylo možno provést pouze při využití mo-
derního analyzátoru obrazu s ukládáním obrazů do paměti, možností
jíijlch úprav (zvýrazněním hran, korekcí nerovnoměrnosti pozadí,
u/avíráním, filtrováním , odstraněním artefaktů atd.).

fab. č. 1 Experimentální výsledky

•_ Chemické složeni ihf Celková Plošný podíl T U i
Hu Mg I "Fe'FŠT ' A l " plocha [ \ j

, ! ! ; i //um / i FeKr.< . SE and FeKc/-

/l..-itik A I

i 3,H9
' i, 92
; 4,40
4,40

0,78
0,50
0,52
0,56

0,03
0,17
0,22
0,35

0,34
0,54
1,01
0,49

0,51
0,59
0,80
0,79

484500
527000
433500
425000

0,u,
i 3 'Í3,

00
24 + 1
34+1
54 + 1

,74
,40
,08

0,00
0,54+0
0,69+0
0,90+0

,84
,58
,77



lit)r. č. la
uliiii/ !iĽ (po distriminaci)

Obr. č. lb
obraz rtg FeKv\ (po uzavření
distriminaci a filtraci>med,
filtrem)

Din-, č. lc
pn'inik obrazů SE a Fe

Lie/nam literatury: /I/ Firemní literatura Kontron GmbH, Mnichov,
12/ MONDOLFO L.F. - Aluminium Alloys, Structure and Properties
Butterworths, London, 1976. /3/ HORALEK V. - Kvantitativní
stereometrická metalografie, ČVTS ČKD Praha, 1971 IM Underwood
E.E. - Quantitative Stereology, Addison Westly, 1970

Injj. Vladimir Suchánek,
2'JO 70 Odolnna Voda

CSc. - VÚK Panenské Břežany,



B. Podhorné, J, Vobořil

MOŽNOSTI STANOVENÍ PODÍLU DELTA-FERITU V Cr-OCELÍCH
Z POTENCIODľNAMICKÍCH KŘIVEK

Vysoce legované chromniklové oceli typu 18/8 mají ve struk-
tuře vyloučený určitý podíl 6 -feritu. Přítomnost teto struk-
turní složky je nutná z technologických důvodů. Při dlouhodobé
expozici za vysokých teplot však dochází k jejímu rozpadu* Pro-
duktem rozpadu je precipitát na hranici <%•/? . Dále nastává
frontální rozpad feritu od hranice v-ff do útvaru feritu a vzni-
ká sekundární austenit a acikulárni karbidy. Konečnou fází roz-
padu je ta "táze a sekundární austenit. Ke stanovení objemového
podílu 6-feritu se používají magnetické metody, které můžeme
považovat z hlediska reprodukovatelnosti naměřených hodnot za
nejobjektivnější. Při magnetickém stanovení feritu je rozhodují-
cí znalost magnetizace nasycení ferity které podstatně závisí
na chemickém složení feritu. Další používané metody jsou metalo-
grafické, které oproti omezené informaci o hodnotě objemového
podílu feritu při stanovení magnetickými metodami, poskytují in-
formace o jeho strukturních charakteristikách. /I,2/ V naSí prá-
ci jsme se snažili metalograficky zjištěné údaje porovnávat s
údaji stanovenými magnetometricky a ověřit i možnost polokvanti-
tativní analýzy jjotenciodinamických křivek.

Bylo sledováno pět modifikací chemického složení u litých
ocelí typu Crl8Ni8, které mšljr rozdílné koncentrace dalSích le-
guŕ. Chemické složení je uvedeno v tabulce:

koncentrace přísad /hm %/
označení oceli C Si Mn Cr Ni Mo Nb
CT-5O 0,036 1,07 2,5 18,85 6,48 -
CT-26M 0,045 0,58 0,63 17,82 8,35 1,24 -
CL-25 0,089 0,72 0,71 23,28 12,7 0,11 -
EA-400 0,073 0,12 0,20 18,68 10,7 1,93 0,03
CT-15K 0,046 0,71 2,18 19,32 9,21 0,1 0,92

Každá ocel byla připravena ve dvou variantách ochlazovacích pod-
mínek označených v tabulce jako I a II, tj. se dvěma rozdílnými
objemovými podíly rf-feritu ve struktuře, Objem.% £-feritu byla
změřena magnetickou sondou Ptterster, pracující na principu měře-
ní pemeability ve střídavém magnátickém poli. Tyto hodnoty byly
porovnány s údaji zjištěnými na těchto materiálech měřením obje-
movou metodou na přístroji PC 2, popsaným v práci /3/» Metalog-
rafické výbrusy byly leptány elektrolyticky ve 4%ním roztoku ky-
seliny sírové v kontrolovaném potenciálu a s grafickým záznamem
potenciodynamick^ch křivek. Současně byla hledána souvislost me-
zi tvarem této krivky a objemovým podílem d-feritu. Na výbrusech
byl objemový podíl určován bodovou analýzou ze 30 měření z růz-
ných míst vzorku. Počet bodů pro jedno měření byl 150. Teploty
rozpadu byly 500, 600, 700 a 800°C při odstupňovaných časech do
16 hodin.

V průběhu izotermického žíhání dochází k postupnému rozpadu
ó -feritu, jehož rychlost se s rostoucí teplotou zvyšuje. KřiŤ-
ky rozpadu pro ocel CT-26M jsou na obr.l. U varianty II s nižším
podílem ef -feritu ve výchozím stavu je rozpad pomalejší. Je zřej-
mé, že když při ochlazování bylo dosaženo stavu s vyšším stupněm
rovnováhy a v souladu s tím vyšší homogenity chemického složení,
probíhá rozpad pomaleji. Porovnání všech sledovaných materiálů

d-ferit
I

13.52
9,43
8,73
6,05
9,19

/ obj
I I

6,21
3,02
3,71
4,17
5,01.



pro zvolené teploty a pro dobu žíhání 3 hodiny Je na obr.2.
Rozdílné chemické složení ooelí se projevuje i odlišnou kineti-
kou rozpadu ef-íeritu. Příklad potenciodynamické křivky materiá-
lu CT-26M je na obr.3. Prvé maximum na křivce odpovídá rozpouš-
tění feritické fáze. Velikost proudu je při stejné celkové ploše
povrchu úměrná podílu plochy feritu v rovině výbrusu a plocha
pod potenciodynamickou krivkou rozpuštěnému objemu. Při konstan-
tní rychlosti růstu napětí jsou tedy tyto veličiny úměrné obje-
movému podílu ô*-feritu. Výsledky vyhodnooení potenciodynamických
křivek mohou přinést informace o celkovém množství S-feritu ve
struktuře. Zároveň se však ukazuje, že rozdíly chemického slože-
ní ovlivňují naměřené proudové hustoty a reprodukovatelnost úda-
jů je omezena pouze pro materiál o daném chemickém složení.
Nelze proto stanovit cejchovní charakteristiky potenciodynamic-
kých křivek s obecnou platností pro kvantitativní měření d-te-
ritu. Metalografickou metodou byl sledován rozpad ď-feritu u o-
bou variant oceli CT-26M při všech rozpadových teplotách. Postu-
pující rozpad částice ukazuje obr.4 a obr.5, kde je vidět, Že
probíhá frontálně od rozhraní s austenitem a jeho produktem jsou
karbidy chrómu a austenit /4/. Přesnost této metody však snižuje se
v případech, kdy došlo k částečnému rozpadu d-feritu. Po leptání
se i rozpadlý útvar často jeví Jako kompaktní jedinec. Příčinou
je velmi malý rozměr produktů rozpadu. V takových případech je
nezbytné doplnit hodnocení metodami elektronové mikroskopie s '
vyšší rozlišovací schopností /I/, Pro ocel CT-26M a teplotu roz-
padu 700°C jsou porovnány závislosti určené dvěma magnetometric-
kými metodami a metalografickým hodnocením (obr.6)

Závěrem lze říci, že prakticky totožné průběhy křivek potvr-
zují již dříve zjištěnou velmi dobrou reprodukovatelnost magne-
tických měření a jejich spolehlivost při určování číselných hod-
not objemových podílu ď-feritu. Využití potenciodynamických kři-
vek je pro tyto účely velmi omezené.

Seznam literatury; /I/ Vobořl J,, Douda J. - sb. "Technologické
postupy svařování v energetice11, Mariánské Lázně, 1986, 26.
7 2 / Vobřl J. a kol. / Strojírenství, 29, 1979, 413. /3/ Pilátov
V.M#,Merinov P.E., Nikonorova L.G. - Issledovanije feritnoj fázi
v austenitnych staljach, CNIITMAS, Moskva, 1990. /4/ Douda J.- •
Studium strukturních složek svarových spojů austenitických chrom-
niklových ocelí, kandidátská disertační práce SVUM, Praha, 1981

Ing, Božena Podhorná, Ing, Josef V obořil, CSc - SVIÍM, Opletalo-
va 25, 113 12 Praha 1
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V. Vor!íCek, F. Zun*, J* Jeník

VYU2ITÍ MIKROANALYZXTOEJLINK PRO KVALIFIKACI STRUKTUR

Na katedře Nauky o materiálu ČVUT T Frase je laboratoř
•laktronoTé mikrotkopie vybavená systémem LINK dovolujícím kra.
lifikovat mikrostruktury zobrazené jak pomocí elektronové, tak
světelné mikroskopie.

Laboratoř je vybavena RBf Tesla BS 300 dovolujícla ve spo-
jení s mlkroanalyzátovm LINK AN 10 000 rutinní bodové, plošné
a liniové mikroanaiýzy chemického složení a jejich kvalitativ-
ní a kvantitativní spracovaní* Systém LINK umožňuje také pře-
nos obrazu v sekundárních a odražených elektronech z mikrosko-
pu do analyzátoru, případnou softverovou úpravu tohoto obrana
a jeho vyhodnocení*

Skenovací jednotka ASID transmisního elektronového mikro-
skopu JHi 2O00EX dovoluje ve spojení s mikroanalysátoem kromě
vyhodnocování "bulk" vzorku také kvantifikovat struktury pozo-
rované na replikách a tenkých foliích a to nejen v modu SE,BE,
X-rays, ale i transmitovaných elektronů při urychlovacích na-
pětích do 200 kV.

Obraz v SE (popř* BE) lze na zařízení vzájemně srovnat s
obrazem získaným v modu rentg. záření - "mapping". Porovnává-
ním obou obrazů získáme přímý vztah mezi strukturními kompo-
nenty a jejich chemickým složením.

Pro kvantifikaci struktur dobře rozlišitelných pomocí svě-
telné mikroskopie používáme metalografický mikroskop s napoje-
nou videokamerou Bosch«Signál z videokamery je pomocí DIGITISE.
HU převeden na množinu 51? x 512 bodů, o 16 barevných úrovních,
tvoř/.:-:*, obraz. Takto snímaný obraz lze zpracovávat systémem
LINK stejným způsobem jako obrazy v jiných modech* Problémy
se kterými se u tohoto spůsobu zpracování setkáváme je přípra-
va výbrusů a vlastní naleptání struktury, která musí zajistit
vyloučení artefaktů a velmi dobrou rozlišitelnost jednotlivých
strukturních složek* Problémy se vyskytují napr* při leptání
struktur delta ferit - martenzit, a to hlavně vlivem blízkého
odstínu zbytkového auatenltu a feritu delta* V tomto ohledu se
jeví jako progresivní způsob metoda barevného leptání*

Kvantifikace struktur, kterou můžeme provádět spočívá v
určení plošného podílu nediskriminovaného a podle potřeby po-
čítačově upraveného obrazu strukturní složky. Programové vyba-
vení analyzátoru devoluje stanovit jejich "mean" průměr (t*j*
průměr kružnice jejíž obsah je stejný jako obsah kvantifikova-
né Částice), šířku, délku, obvod a orientaci vzhledem k ose x*
Všechny tyto hodnoty pro každý kvantifikovaný objekt zvláftt
lze souhrnně vyjádřit ve formě histogramu velikostních tříd
hodnocené strukturní složky*

Kvantifikovat lze jednak obrazy uložené v paměti, jednak
obrazy přímo pozorované na mikroskopu* Lze rovněž kvantifiko-
vat struktury z fotografií, snímané pomocí videokamery*

Ing* Viktor Vorlíček, Doc.Ing.Petr Zuna.CSc*. Ing*Jaroslav Jeník
ČVUT.fakulta strojní,katedra nauky o materiáíu,Karlovo nám*l3,
121 35 Praha 2
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Ve srovnání s klasickými netódami kvantitativní metalogra-
fle tento způsob kvantifikace struktur rychlejfií. a aořností
okamžitého vyjádření souhrnného výsledku ve forma histogramu a
volitelnými velikostními třídami všech parametrů* Objekty lze
kvantifikovat jednotlivé. Obraz struktury je možno zpracovávat
Ihned běhen pozorování na mikroskopu*
Jako příklad uvádíme kvantitativní zhodnocení

1 Klasické feriticko-perlitické struktury nelegované oceli
2 Struktury popuštěné oceli O15Crl7Mi2 (určení objemového
podílu feritu delta)

3 Vyhodnocení karbidieké fáze v mikrolegované oceli (uhlí-
ková extrakčníreplika)

4 Určení velikosti zrna austenitu
1 Struktura ferit - perlit byla naleptána leptadlea NITAL. Sej-
muta byla cestou metalograficky mikroskop - videokamera . di-
giteser - análysátor LINK (obr* l a ) . Zpracována poaocí pro-
graaů Binary, Erode, Dilate. Histogram, pro určení podílu fe-
rit - perlit (obr* 1 b), Hodnoceno bylo 10 míst* Doba jedné
analýzy je 70 sekund. Střední hodnota objemového podílu činí
20, J Í 1,9 %• Klasickou bodovou analýzou byla určena hodnota
26,3 - 3, 1 %. Doba jedné analýzy je 2 minuty*

2 Struktura delta ferit - aartenzit (obr* 2 a) byla leptána lep-
tadlem Nitai obohaceným kyselinou solnou* Hodnocení bylo pro-
vedeno v pěti místech* Střední hodnota objemového podílu Činí
6,2 %, Na obr* 2 b je struktura zpracována na analyzátoru*

3 Obraz karbidů extrahovaných v uhlíkové replice byl pořízen se
skenovací jednotky TEM JEQL v modu sekundárních elektronů a
převeden na monitor analyzátoru (obr* 3 a ) * Po zpracování pro-
gramy Binary, Dil8,Erod8 (obr* 3 b) byly útvary rozděleny po-
dle velikosti do 6 skupin programem Feature analysis :

Mean diameter (/um )
Bin Bange Classified
1 *0 to 0,5 4
2 0.5 to 1.0 35
3 1.0 to 1.5 15
4 1.5 to 2.0 2l
5 2.0 to 2.5 3
6 greater than 2.5 3

81
4 Obraz austenitických zrn byl sejmut cestou aikroaníaek - video-
kamera BOSCH-DIGITISER - analyzátor LINK (obr* 4 a). Zpracován
byl programy Binary, Eros8,Dil8 (obr* 4 b) a kvantifikován po-
mocí programu Feature analysis :
B l n

 PMean diameter ^ - ^ Classified1 0 to 5 9
2 5 to 10 14
3 10 to 15 11
4 15 to 2© 7
5 20 to 25 6
6 25 to 30 1
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M. Lorenc, P. Drybčák

METODY PRO STANOVENÍ CISTOTY MATER I A" LU

Pod pojmem čistoty materiálu zpravidla rozumíme chemic-
kou determinovanosť látek, které daný materiál má obsahovat,
v prípade kovô a jejich slitin vystačíme s určením obsahu
chemických prvků. Zde pak mluvíme o přísadách, které mohou
být žádoucí a prospěšné, nebo nežádoucí a škodlivé. Mezi ne-
žádoucí příměsi pak musíme zařadit i ty, jejichž vliv momen-
tálne nedovedeme přesně specifikovat, projevují se často
komplikované a neurčité, takže se vedou spory o jejich vý-
znamu. Tyto nežádoucí příměsi zahrnujeme pod pojem znečiště-
ní materiálu a je pochopitelná snaha vymezit jejich přípust-
né množství, kde rozhoduje intenzita škodlivého vlivu.

Vedle představy obecné čistoty materiálA u ocelí byl
zaveden termín mikročistota, který vyjadřuje popis nekovo-
vých částic, tzv. vmestkä, vyskytujících se v základní kovo-
vé matrici. Z tohoto hlediska se pojem mikroíistoty neshodu-
je úplně s pojmem čistoty, ani není bezezbytku jeho součás-
tí. Z hlediska chemického složení materiálu obsahují vměstky
jenom část kontrolovaných příměsi, a proto se zde uplatňuje
navíc hledisko metalografické, napi*, v podobě vyhodnocení
tvaru, počtu nebo velikosti vmestkä jako druhé fáze ve stav-
bě materiálu. Jestliže vsak čistotou materiálu budeme rozu-
mět determinovanost jeho chemického složení i stavby, tj.
míru kontrolovanosti strukturního stavu, stane se mikročis-
tota komponentou parametrického určení kvality daného mate-
riálu. I když v dalším se pojednává pouze o této komponentě
čistoty v širším významu, analogie s kterýmkoliv parametrem
metalografického hodnocení materiálu je zřejmá.

Na dôležité formy vlivu vmestkä v oceli upozorňuje vel-
ké množství autora. Určité shrnuti provedl Pickering C13,
nebo nověji Mitura a Landová [23, kde se konstatuje, že mi-
kročistota néni problémem analytickým, ale metodickým. Nega-
tivní vliv vměstko na vlastnosti oceli je závislý na jejich
distribuci a velikosti, avšak kvantitativní souvislosti pla-
tí pouze relativně pro konkrétní matrici, v niž jsou vměstky
umístěny. Zvýšení kvality lze tedy dosáhnout dvěma cestami.
Eliminováním určité velikosti nečistot nebo zněnou citlivos-
ti matrice na přítomné částice druhé fáze. Zásadní otázky
tohoto druhu shrnuje prács Jandose a Vobořila C33. V oblasti
metodiky hodnocení mikročistoty není příliš podkladA, a pro-
to se zde opíráme převážně o vlastní pojetí uváděné v pra-
cích C4,5,63, které preferuje i Telecký 171.

Uspokojivé řešeni metodických otázek nelze dosáhnout
bez rozčlenění na tyto relativně samostatné oblasti:
a) vliv vmestkä na vlastnosti materiálu (kvalitu),
b) zpdsob metalografické kontroly stupně mikročistoty,
c) možnosti technologické regulovatelnosti čistoty.

Příspěvek si klade za cíl objasnit předpoklady efektivní me-
todiky hodnocení mikročistoty oceli ve vztahu k vysvětlování
mechanického chováni materiálu, s ohledem na technologické
uplatnění zjišťovaných informaci.



Vztah vlastností materiálu k itiikroristatĚ
Citovaná literatura přináší rozsáhlé podklady ' •

dfení vztahu mezi mechanickými vlastnostmi ocelí a r.h <?.."•,«(•i <•:•
ristikami nekovových /městka daných materiálů. Zvláštr. < -' ;•
nam pripisujeme optimal izaťn <mu úsilí, které vyžadují? ' r̂
plesni přístup k hodnocení stavu struktury. Znamená t.-! .
vedle stanovení počtu, velikosti, event. tvaru neknv" ••
vrnestkft nutno uvažovat kvantitativní parametry matrici- ••-,• .
hodující o deformační reakci na zatížení. Za jakési s •••-.?• .
cujicí kritérium spolupůsobeni vměstků a matrice pov=>2u \n>•••:•
podmínky lokalizace plastické deformace, představující >-cA\•
teční stádium poškození materiálu CSD.

Pri deformaci materiálu rozložení napětí závisí >-,••• • ,.-
zotropní a hetrogenní bázi. strukturní stavby. V pľiO3d.s

není podmínek pro vznik plastické deformace v urči Irm • : s •:.
dochází ke zmenám ve vlastnostech struktury, zpftsuhr>rý;-;>
větší nebo menší schopností rozptylovat elementárni d&íi- * v ,.
Tvárný lom, který je předpokladem zvýšené odolnosti r-•>'- í". -
porušen i (houževnatost), se vyznačuje relativně velko- .•
lastí koncentrované plastické deformace, t j. malou iok^x) •
cí. štěpný lom lze považovat za důsledek velké lok aj:-. ,••
plastické deformace, která místně rychle přechází na. pDr:.;í»
ní. Diskrétní charakter kovové struktury neumožňují3 ,ř i !.
nebo menší štěpení, ale pouze zvětšování nebo zmenšovaní oL
lastí odpovídajícího typu lomu a rozdíly ve spotřsti-vjr,.'
energii transportované z vnějších zátěžných sil do struťí.r
nich vazeb. Vměstky obecne představují koncentrátory ."íúŕ-o.'* ; ,
ale nelze obecně stanovit, zda zvyšují či snižují lokalizaci.
plastické deformace. Matrice se sklonem k vysoké lekali -;..:.
plastické deformace, snadno vytváří štěpné porušení, rp,v;u ) •;
na deformaci křehkým lomem a vměstky ani nemusí svým vl: ?v-
k tomu přispívat. Matrice, která nemá sklon k lokali... • •
plastické deformace vytváří Dblasti koncentrovaných poZkr-.:??
ní podle své heterogenity a vměstky výrazně zasahují do ' n
hoto procesu- V závislosti na svém počtu, velikosti, t̂  , .;
a distribuci mohou zvyšovat, ale i snižovat deformační iov.a
lizaci a tak podporovat nebo zeslabovat předpoklady tvánrho
makroporušení. K modelové ilustraci těchto souvislostí slou-
ží obr.l a obr.2.

Na obr.l je znázorněn průběh skutečného napětí přx dfc-
formaci vzorká tahové zkoušky v závislosti na stupni vy tvr-
zeni matrice. Relativně měkká matrice dobře eliminuje vliv
vměstfcfl a porušení je limitováno její pevnosti. Relativně
tvrdá matrice reaguje na vměstky jako koncentrátory na.p&ti
vysokou lokalizací plastické deformace a skutečné lomové na
pěti je nižší než v případě optimálního souladu mez.i v. 'v
zením matrice a stupněm mikročistoty. Na obr.2 je ukdjArs
případ, když v určité matrici působí různé znečištění. T "o
schematické představy byiy studovány experimentálne za v-?íitii
specifických podmínek řízené tahové zkoušky 5 konstanci
a malou rychlosti deformace až do lomu 191. Skutečná cřs-for--
mace je označena jako epsilon a <r* představuje nap&íri, octrn-
vídající prům*ri.i smluvní meze pevnosti a meze k luzu. Ma;-,i
mální napětí zkoušky o-.n zde bylo nazváno rovnovážný/ti lofí.ovy.r.
napětím, které považujeme za rozhodující charakteristik;.!
fyzikálně definované odolnosti materiálu proti porušeni.



^ hpdr^ncení m i k rpč. istoty
Zásadním problémem hodnocení mikročistoty ocelí je kla

sifikace výskytu nekovových vměstků. Triviální představa ve-
de k poíadavku ctanovit polohu a rozměry jednotlivých částic
v prostoru. Nehledě na obtížnost uplatnění této predstavy
pomocí metalografických výbrusů, taková informace vyžaduje
další zpracovávání, aby se získala veličina popisující zne-
čistení jako mikrostrukturní stav, v kterémkoliv miste. Tuto
veličinu zpravidla dostaneme, když prohlížíme metalografický
výbrus v zorných polích mikroskopu, a je dostatek důvodů po-
važovat statistiku zorných polí ľa výsledek hodnoceni mikro-
čistoty. Pokud použijeme jenom parametr relativního plošného
obsahu vměstka, môžeme mluvit o velikosti lokálni koncentra-
ce znečištění a dosáhnout kompatibilitu s ostatními metalo-
grafickými parametry. Tento způsob hodnoceni má rovněž kon-
tinuitu s vizuálně optickým způsobem klasifikace podle nej-
různějších etalonů a norem (viz. ĚSN 42 0471).

Přestože exituje velký počet etalonových stupnic a ana-
lytických možností klasifikovat jednotlivé vměstky i zorná
pole, neexistuje obecně přijata metodika standardního vyjád
reni kvalitativního ukazatele stupně mikročistoty. Jeden
z nejstarších, a nesporně logických předpisů, požaduje sta-
novit pro výbrus proměř deseti nejhorších zorných polí.
Problematická je však hodnota průměru, pokud etalonové stup-
ně nejsou ::aloženy na kvantitativních parametrech. Některé
normy předepisují nejasně výběr zorných polí do hodnocení,
a ten pak bývá interpretován nesprávně jako desetice náhodně
vybraných polí, avšak i zde se předpokládá výběr zorných po-
lí s vměstky a nikoliv skutečně náhodnou polohu objektivu
mikroskopu na výbrusu.

Pokud mluvíme o metodice hodnocení mikročistoty oceli
máme na mysli vždy kontrolu očekávané kvality výroby materi-
álu. Požadavek stanoveni mikročistoty u scela neznámé jakos-
ti nelze formulovat standardně jako např. stanoveni obsahu
určitého prvku. V takovém případě je nutné provést velmi
komplexní materiálovou analýzu systémem, který znázorňuje
obr.3, včetně konkrétních přístrojů použitých v generační
obnově. Jenom tak je splněn předpoklad úplného vysvětlení
dosahovaných vlastností a jejich technologické optimálnosti.

Realizace kontrolní metodiky
Výhrady ke stavu metodiky hodnoceni mikročistoty ve vý-

robních podnicích vedly k vypracování postupu, který dostal
označení TPZ M23-74, a po poslední revizi TP2 M23--89. Pod-
statou tohoto postupu je označení zkušebního vzorku známkou
čistoty podle etalonové stupnice, přičemž rozhodující je ui—
čitý počet nejhorších zorných polí při prohlíženi výbrusu na
mikroskopu. Vzhledem k tomu, že hlavní určení má popisovaná
metodika při kontrole kvality vyráběného materiálu, je apri—
ori známo jaký stupen nemá být dosahován, a všechna prohlí-
žená zorná pole se porovnávají pouze s tímto jediným vzorem.
Počet zjištěných případů překročen * nebo dosaženi daného
etalonového stupně by měl být nejv* *> 12. Jestliže však je
menší než 5, ve výsledném záznamu kontroly se uvádí známka
o polovinu stupně nižší. Jestliže naopak překračuje číslo
12, nesplňuje požadavek vymezené čistoty a mělo by se ověřit



zda tato četnost není splněna pro etalon s horší mikračisto-
tou. V tomto nejlepším případě dostává príslušný vzorek
známku o polovinu stupne vyšší ,. Z uvedeného je vidět-. Se po
určité predbežné prohlídce výbrusu lze stanovit takový kon-
trolní etalon, že vyhodnocením 4 az 13 zorných polí bude
stanovena potrebná k lasiti fcacs? pro kontrolu kvality.

Další otázkou při hodnocení mikračistoty vyráběného ma-
teriálu je počet vzorků a způsob formulace celkového zavéru
zkoušky. V TPZ M23-89 je stanoveno vzorkovat místa, kde lze
očekávat výskyt nejhoršího znečištění a v prípade, že takový
predpoklad nelze přijmout, odebrat šest vzorků náhodné. Cel-
kový závěr se provádí na základě průměru dvojice vzorků
s nejhoršími známkami, což reprezentuje jakési zesílení vě-
rohodnosti opakovaným experimentem a tlumí vyložené anomáli-
e. Protože tato část. metodiky nebyla nikdy předmětem sporu,
není zde podrobn5j5i zdôvodnení. Záznam vyhodnocení vzorku
oceli na obrazovém analyzátoru uvádí tabulka č.i. Výsledek
podle metodiky TPZ je? pou:s doplňkem kvantitativní analýzy,
avšak vyhodnocení parametra statistiky zorných polí se zača-
f rj zahrnovat pod toto označeni. Proces řízení analyzátoru
Cue4, pohyb stolku mikroskopu a zpracování měřených veličin
bylo naprogramováno v jazyce Fartran77.

Záver
Výsledné doporučení v otázce hodnocení mikročistoty

oceli spočívá v požadavku komplexní mikrostrukturní analýzy
a zkoušení mechanických vlastností. Předložená metodika po-
skytuje v této koncepci kvantitativní parametry, u nichž je
splněno hlediska pravděpodobnosti výskytu koncentrace nečis-
tot (vměstků) ve spojeni s rozložením nehomogenních struk-
turních parametrů. Tato báze je nezbytná pro optimalizaci
technologických faktorů exaktními postupy mnohoparametrické
statistické analýzy
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Tabulka 1

MIKROCISTOTA TPZ M23-89

Datum:10.7.1990

Soubor:CSN 14331

Vzorek:061.DAT

PODMÍNKY MERENI:
Zvětšeni mikroskopu: lOOx (rozlišeni:2.13x1.46 =3.11 unT2)
Plocha zorného pole: .500 mnT2
Proměřena plocha: 100.0 mnT2 (200 zorných poli)
Ze souboru byly vyraženy objekty (vady) >***** um"2
Počet vyrazených objektu: 0/ 100.0 mm"N2
Max. velikost vyrazeného objektu: .0 um~2

HODNOCENI MIKROCISTOTY:
Celkem vmestku:
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

i vmestku: 55.8 (
> 5 unT2: 52.9 (
> 10 um~2: 26.5 (
> 15 unT2: 19.6 (
> 20 um*2: 13.4 (
> 25 um"2: 10.1 (
> 50 um~2: 3.7 (
> 100 unT2: .8 ( 1.4)

28,
22
13,
10.
7.
6.
3,

7)
9)
4)
3)
7)
3)
2)

[l/mnT2]
[l/mm"2]
[ / ]
[l/mm*2]
[l/mm~2]
[l/mm"2]
[l/mm"2]

Min. reg. vmestek: 3.1 [unT2]
Max. reg. vmestek: 197.9 [um"2]
Str. vel. vmestku: 18.0 ( 22.1) [um~2]

Min. plošne znečištěni zor. pole: .01 [%]
Max. plošne znečištěni zor. pole: .38 [%]
Str. plošne znečistení zor. pole: .10 ( .05) [%]

Kvantilova mira plošného znečištěni:
A(p=.70)= .13 [%] A(p=.90)= .16 [%]
A(p=.80)= .14 [%] A(p=.95)= .19 [%]

Stupen znečištěni zorných poli (kl.stupnice:UNIVERSÁLNÍ):

(0)- lx (1)- 45x (2)- 92X (3)- 58x (4)- 4x (5)- Ox

Známka čistoty:3.5
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Obr. 1 Schema rozložení tahových diagramu
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Obr. 2 Schema rozloženi tahových diagramu
skutečných napěti pro různou mt-
kročisfotu a ideální mikrostrukturo
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Jo Sojku, A, Morúfková, J« Ottová

VÍoLh'DKY HODNOCENÍ í ISTOTY OCSLI OBRAZOVÝMI ANALYZÁTORY

Při hodnocení .mikročistoty metodou obrazové analýzy hra-
je důležitou roli reprodukovatelnost získaných výsledkůo
Vzhledem k tomu, že obrazová analýza v sobě zahrnuje urči-
té kroky, které mají více či méně subjektivní charakter, je
nutné porovnat výsledky získané na různých pracovištích a od-
.1..!. siných typoch zařízení» Pokusy, které byly v tomto směru
učinCíny /I/ ukázaly, že v řadě případů existuje značný rozdíl
v naměřených výsledcích, a to nejen při hodnocení mikročisto-
ly oceli o Byla väak porovnána experimentální zařízení rozdíl-
né úrovněo Předložený příspěvek shrnuje některé údaje získané
při hodnocení mikročiatoty automatové oceli a oceli OSN 19241
pro výrobu čepelek jednak za použití obrazového analyzátoru
IBAS firmy KONTRON /2/, jednak na obrazovém analyzátoru
T „A „ o Plus firmy LJSITZ.

Hodnocení bylo provedeno při zvětšení 800x v případě
obrazového analyzátoru IBAS a lOÔOx v případě obrazového ana-
lyzátoru T»A©S, Plus. Zcela shodné zvětšení nebylo možno za-
jistit.. Další podmínky měření byly voleny tak, aby odpovídaly
charakteru analyzovaných částic a použitým experimentálním
zařízením* Při hodnocení na obrazovém analyzátoru IBAS byl
aplikován delinearizační filtr pro zvýšení strmosti přechodu
hladin šedi na rozhraní nekovová inkluze - kovová matrice«
Mořeny byly pouze částice tvořené více než 10 obrazovými bo-
dy, coí odpovídalo min«> průměru hodnocených částic 1,2 /um«
Diííkriminační hladina šedi byla volena jako aritmetický prů-
měr utľ-ední hladiny šedi kovové matrice, a střední hladiny še-
di částic průměrné velikosti. Na analyzátoru T.AoS* Plus bylo
pro identifikaci měřených objektů použito hranové detekce,
kde kriteriem detekce je změna jasu. Tato metoda si klade
menší nároky na rovnoměrnost osvětlení zorného polee Do sou-
boru hodnocených objektů byly pojaty částice tvořené více než
8 obrazovými body, což odpovídá min. průměru částic 0,7 .um«
Vzhledem k tomu, že u vzorku z automatové oceli se vyskytova-
ly téměř výhradně sulfidické vměstky, a vzhledem k celkově
nízkému podílu nekovových viněstků u vzorku z oceli CSN 19241
byly nekovové inkluze v obou případech hodnoceny souhrnně bez
rozlišení typůo Byly měřeny následující strukturní parametry
- plošný podíl vměstků &&f počet částic vměstků v jednotce
plochy N& a průměr částic d»

Výsledky měření jsou uvedeny v tab. 1 a na obr. 1„ In-
tervaly spolehlivosti středních hodnot strukturních paramet-
rů byly určeny pro hladinu vzájemnosti co =0,05. Z porovnání
naměřených hodnot strukturních parametrů na obou typech ana-
lyzátorů vyplývá velmi dobrá shoda získaných výsledků, a to
nejen v případě středních hodnot strukturních parametrů, ale
i v případě četnosti výskytu částic v jednotlivých velikost-
ních třídách* Přesto však existují rozdíly, které jsou sta-
tisticky významné o U vzorku z oceli CSN 19241 byl zjištěn
relativně vysoký rozdíl ve střední hodnotě počtu čá3tic
v jednotce plochy* Jak vyplývá z obr. 1, je tento rozdíl vy-



tvořen především ve třídě částic nejmenšího průměrcu Uvede-
ná ukutečnout souvisí jednoznačně ;s hodnocením Ctfatic
o průměru vy ň ň í m než 1,2/Um v případč obrazového analyzáto-
ru IDAS, zatímco v přípauě obrazového analyzátoru T<.AoS«
Plus byly hodnoceny částice o průměru 0,7/um, dále souvisí
Í; rozdíleni v pouňitóm zvětšení* Při hodnocení mikročistoty
au I.ornátov' orol.i. byl zaznamenán významný rozdíl ve střední
hodnoto ploi'jin'ho podílu nekovových vmťstků. Uvedený rozdíl
aouviní pravděpodobně s rozdílnými metodami detekce použi-
tými u obou analyzátorů, roli může hrát i použití delineari
r.aóního f i l t r u při hodnocení na obrazováni analyzátoru IDAS.

Předloženo" údaje ukazují velmi dobrou shodu výsledků
získaných při hodnocení inikročistoty vybraných typů ocelí
na obrazovém analyzátoru IBAS a obrazovém analyzátoru T.AUSO
Pluíu Rozdíly, které byly zaznamenány, souvisí s rozdílnými
podmínkami moření. Je tedy zřejmd, že přesná specifikace
tčehto podmínek musí vždy tvořit součást informací o .výsled-
cích míření.

oo:;iv;m l i tera tury : / l/ Pánek P., Oržový V.,
vov' materiály, 19, 1931, 375-/2/ Koditz W.
18,19^1, 105

Tirncák G.'.L Ko-

Tatu 1

DC O l j

ocel
íiJN 19241

automatová
onel

Typ
analyzátoru

IBAS
T.AcSePlUS
IBAS
J. u Ai»iJs> Jr i . U.o

Střední hodnoty strukturních narair.etrň
AA / * /

0,052 - 0,01.2
0,063 - 0,013
1,82 - 0 , 1 5
2,31 - 0,21

NA/mar*/

50,7 - 8,1
80,0 -10,3

3014 - 166
3385 - 194

d //um/

3,1 - C,2
3,0 - .0,2
2,8 - 0,1
2,9 - 0,1

In-:. Jaror-lav Sojka, - VÚSM Vítkovice , 70602 Ostrava
Tn:-U Anna Moráfková, Jana Ottová - VZÚ* NH, 70700 Ostrava
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O. Volný, P. Kučírek, M. Jánský

KVANTIFIKACE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTI NEKOVOVÝCH VMĚSTKŮ
V OCEL 1

Nekovové vméstk y v oceli svým tvarem, počtem, velikostí,
umístěním ve štruktúre a chemickým složením ovlivrtují úroveň
technologických i užitných vlastností oceli. Současné techno-
locjické postupy výroby oceli a zejména zpracování oceli
v pánvi umožňují řízeni charakteristických vlastností vměstkť*
<u vyhovující presností. Pro uvedení tohoto systému programo-
vého řízení charakteru vměstkA v oceli je nutné vytvořit
exaktní závislosti mezi charakteristickými vlastnostmi vměst-
kä a technologickými a užitnými vlastnostmi oceli, jako je
napríklad tvařitelnost za tepla i za studena, izotropie
mechanických vlastností tvářené oceli, vrubová houževnatost,
únavová pevnost a další. Nezbytné je proto kvantitativní
vyjádření charakteristických vlastností vměstkA, provedené na
statisticky v{ :namném souboru.

Na pracovišti VÚHŽ Dobrá byl vyvinut postup analýzy
vm£stkä, splňující výše uvedené předpoklady. Analýzy vměstka
jsou prováděny na řádkovacím elektronovém mikroskopu JEOL 35
CF a ED mikroanalyzátoru LINK 860/II v režimu automatické
analýzy.

Při automatické analýze vměstkA se vychází z obrazu
povrchu vzorku v signálu odražených elektronA v režimu COMPO.
V tomto režimu je jas sledovaného bodu úmerný prômernému ato-
movému číslu v daném místě. V ocelích, které nejsou desoxido—
vány kovy vzácných zemin, je prAměrné atomové číslo vměstkft
'̂2«1y iTtF»n£í než průměrné atomové číslo ocelové matrice, proto
r>e vměstky zobrazují tmavěji než ocel. Při analýze projíždí
elektronový paprsek vzorek po řádcích v rastru 1024x1024 bodá
H body, v nichž je úroveň signálu nižší než nastavená prahová
hodnota, ukládá do paměti. Po prozkoumání celého pole sestaví
z uložených bodči v, paměti částice a tyto částice dále promě-
řuje a analyzuje. Výsledky jsou zapsány na disk. Po prohléd-
nutí jednoho pole počítač přejíždí na pole sousedni. Měření
vzorku je ukončeno po prohlédnutí zadaného počtu polí nebo po
překročení zadaného počtu vměstkA. Před měřením každého pole
<3€? automaticky nastavují prahové hodnoty na základě jasu oce-
lové matrice.

Jelikož vměstky jsou malé objekty a analýza je prováděna
při rastrování elektronového svazku přes celý vměstek, je
v každém vměstku zjištěna i vysoká koncentrace železa z okol-
ní matrice. Proto je železo z naměřených ůdajú odstraněno
a 2byte?k normován na 100%. Pokud je koncentrace železa vyssí
než 902, je zjištěný objekt považován za nečistotu a ze sou-
boru vměstko odstraněn.

Výsledkem vlastního měření je soubor dat na disku,
v němž jsou uloženy základní parametry o měření (použité
zvětšeni, zvolené analyzované prvky a pod.) a informace
o každém zjištěném vměstku: jeho poloha, plocha, velikost
- maximální a minimální projekce a prAměrná velikost, orien-
tace maximální projekce a chemické složení.
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Základním delením vmôstkO je delení na oxidické a sulfi-
dické vměstky. Při energiově disperzní analýze nenl možno
detekovat kyslík, proto se kyslík dopoCítává stechiometricky
na základe předpokládaných sloučenin - A1E0.3, SÍQE, CaO, MnD,
MnB a TiN. Dále se vméstky délí podle velikosti, popřípadě se
oxidy vynášejí přímo do ternárního fázového diagramu
Al-.-0:-CaO-SiOH.

Příklad hodnocení jednoho zorného pole je uveden v ta-
bulce 3. Z tabulky je patrno, že hodnocení bylo podrobeno
celkem 171 vměstka. Výsledky umožňují další matematické zpra-
cování naměřených hodnot.

Formou samostatné tabulky jsou uváděny výsledky hodnoce-
ní ovality vměstka (pomér podélné a příčné osy vméstku) jako
parametr charakterizující deformovatelnost vměstka v průběhu
tváření oceli. Z výsledkfl lze stanovit deformovatelnost
vméstkä při tváření za tepla i za studena. Z důvodu omezení
rozsahu přednášky bude tato tabulka uvedena až při přednášce
na konferenci.

Dôležitým parametrem metodiky hodnocení charakteristic-
kých vlastností vměstka je reprodukovatelnost výsledků. V ta-
bulce II je provedeno hodnocení dvou rozdílných míst téhož
vzorku. V posledním sloupci tabulky je uvedena přesnost měře-
ní v procentech. Rozptyl naměřených hodnot je ovlivněn
i nehomogenitou materiálu. Dosažené výsledky považujeme za
výhovují ci.

Závér :
Na pracovišti VÚHŽ Dobrá byla vyvinuta metodika hodnoce-

ní parametra vměstkft s využitím disperzního analyzátoru LINK
860/11 s rastrovacím mikroskopem JEOL 35 CF, pracujícím v re-
žimu COMP H následujícím zpracováním naměřených hodnot na
osobním počítači. Metodika umožňuje stanovit plochu vméstkô,
střední velikost, chemické složení a deformaci vméstkô v prfl-
běhu tvářeni (ovalitu vměstka). Statisticky významný počet
vyšetřených vměstko spolu s Číselnou hodnotou základních
parametra umožňuje využití metod korelační a regresní analýzy
pro stanovení závislosti vlastností oceli na uvedených para-
metrech vměstka.

Ing. Oldřich Volný, CSc.; Ing. Petr Kučírek; Ing. Milan
Jánský - VŮHŽ, 739 51 Dobrá



Tabulka I - Výsledek měřeni jednoho hodnoceného pole
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Tabulka I I - Hodnocení výsledků získaných měřením dvou
rozdílných míst jednoho vzorku

Měřený parametr

P o č e t vmestkä

R e l a t i v n í p locha CX3

AI CX3

S tZD

Mn [Z 3

Velikost vměstkfl Cum̂ l
D v a l i t a vmestkô

min.

1925
O,O153

2 2
2 8
4 5
7 , 1
4 , 5

Nametené hodnoty

max.

2150
0.015B

2 4
2 9

4 7
8 , 2
4,67

roz
absolutní

2 2 5
0,0005

2
1

2

1,1
0,13

díl
relativní

1 0

3

e
3

7

1 3

3
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7. Oernéšek, H. iVielieharově, J. Kroftovó, 0. Sochorová

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ NEKOVOVÍCH VMÉSTKÔ VE SLITINĚ F«Ni42

Při hodnocení metalurgické čistoty ocelí se v metalogra-
fické praxi nejčastěji používá standardních srovnávacích stup-
nic. ;.iezi nejrozšířenější patří hodnocení podle ČSN 42 J24J,
kterií je převzata ze švédské standardní srovnávací stupnice
Jernkontoret. U ostatních kovových materiálů ovšem obdobné
normy, a tedy i srovnávací stupnice, pro určení stupně zne-
čištění nekovovými vměstky neexistují. Z tohoto důvodu byla
pro slitinu FeNi 42 použita kvantitativní metoda hodnocení
mikročistoty.

KVANTITATIVNÍ Í.1ET0DA HODNOCENÍ MIKROČISTOTY

ú vyhodnocení mikročistoty vzorků ze sledovaných taveb
bylo použito analyzátoru obrazových dat /AOD/ Quantimet 720,
kde přesnost měření je ovlivněna nejen kvalitou zkoumané plo-
chy, ale i stanovením optimálního počtu měření. V práci /I/
se uv;'«dí, Se počet opakovaných měření lze vyjádřit vztahem:

2 2

kde a =-~-Z3 *i je průměrný podíl strukturních částic
n i=l x

z n polí, x - podíl strukturních částic na jednom zorném poli,
€f - rozptyT charakterizující kolísání podílu x způsobený hete-
rogenitou materiálu, z - konstanty pro nejpoužívanější úro-
veň pravděpodobnosti £f cT - relativní chyba měření.

Je přirozené, že s rostoucím počtem měřených polí roste
i přesnost, což ovšem může být u vysokého počtu měření anač-
nS neefektivní s ohledem na zvýšenou dobu měření.

V případě vzorků ze slitiny FeNi 42 bylo měřeno vždy sto
zorných polí s celkovou prohlédnutou plochou 3& ran . Ve výs-
ledcích jsou zahrnuty částice, jejichž velikost je nad roz-
liš ovací+schopnost zařízení, tj. 1,1 ua. Relativní chyba ně-
ření je - 10 % /vztaženo k průměrné naměřené hodnotě/. Ana-
lýza vméstků byla prováděna podle programu a následujícími
výstupy: průměrné hodnoty plošného podílu oxidických a sul-
fidických vměstků v % /průměr ze 100 měření/, počet oxidic-
kých a sulfidických vněstků /vztaženo na celkovou prohlédnu-
tou plochu/, hodnoty normované distribuční funkce počtu oxi-
dických a sulfidických vměstků /kritériem pro třídění vměst-
kA podle velikosti byla jejich plocha v rovině výbrusu/.

VYHODNOCENÍ MIKROČISTOTY VYBRANÝCH TAVEB

K vlastnímu vyhodnocení mikročistoty byla použita část
vzorků, u nichž se sledovala mikrostruktura po tváření za te-
pla /2/, tzn., že hlavním kritériem pro výběr vhodných taveb
byla jednak jakost okrajů pasů po válcovaní za tepla, jednak
typ odlévacího zařízení, použitého pro výrobu výchozích polo-
tovarů /ingotů/.
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Výsledky provedeného měření jaou uvedeiay v tabulkách I a
II s tíra, že z hodnot normované distribuční funkce bylo sta-
noveno procentuelní aastoupeni vměatků v těchto velikostních
třídách /intervalech rozlišených plochou v jam /: ̂ -0-3,765,

i2=3,785-7,569, i3=7,569-15,138, i4=15,138-30,276, i5«3O,276-
-60,552, i6=60,552-121,104, i ? >121,1O4.
Na základě údajů z tabuiele I a II je raožné konatatovet:

1. Největší průměrný plošný podíl vměstků, a to jak oxi~
dických, tak i sulfidických, byl zjištěn u vzorků odebraných
z tavby označené 11, naopak nejmenší průměrný plošný podíl
těchto vměstků byl zjištěn u tavby označené 8. Okraje pasů
vyrobených z uvedených taveb jsou zachyceny na obr, 1 a 20

2. Největší procentuální zastoupení vasěstků obou typů.
ve vyšších velikostních intervalech j« opět u vzorků z tavby
označené 11, což je plně v souladu s bodea 1. U viech ostat-
ních taveb, zejména u tavby označené 8 /popř. 10t pokud se
týká sulfidtV se jedné o drobnější vaéstky, nebot byly zjiš-
těny převážně v intervalu i, a ip.

Při kvantitativní* hodnocení nekovových vaěatků v jedno-
tlivýc tavbách je ovšem nutné respektovat skutečnost, že-va
sledované slitině existují vedle vaěstků jednoduchého typu /e-
xidy, sulfidy/ ještě vměstky komplexního charakteru na bázi
kyslíku a síry, jejichž světelná odrazivost není výrazně odli-
šena od jednoduchých typů vměstků. Vzhledea k toau, že použi-
týai AOD lze spolehlivé rozlišit strukturní Částice se značně
rozdílnou světelnou odrazivostí, to. světlé a tmavé, aůže ta-
to skutečnost vést k závěru, že část komplexních vaestKů byia
analyzován* s vaestJcy oxidicJceho typu a další část s© suiřxtíy.

ZÁVĚR

MikroSistota vyšetřovaných vzornú je charaKterizována
predevší* plošný* podílea vasstkň. JDalší získané informace,
tj. počet VBiěstků a jejich rozložení podle velikosti, dokres-
lují celkový obraz o metalurgické čistotě sledovaných taveb.

Provedená měření jednoznačně prokázala, že tvařitelnost
ingotů a tin i jakost pasa, posuzovaná z hlediska jafcosti o-
krajů pasů, je v příaé souvislosti a atikročiatotou jednotli-
vých taveb. Z tohoto důvodu je nutné věnovat maximální pozor-
nost aetalurgickému zpracování sledované slitiny, tjo odpoví-
dajícímu tlaku nad lázní, způsobu a vlastnímu průběhu desoxi-
dace, druhování vsázky, jakosti vsázkových surovin, atd.

Seznam literatury: /!/ Horálek V. - Základní aatematicko-sta-
tistické metody pro kvantitativní hodnoceni struktury kovových
materiálů. Sborník CSVTS, 1977. /2/ Bernááek V. a kol. - Me-
talografický rozbor niklové slitiny FeNi 42, Hutník, 0.8-9,
1989.

Ins. Vladimír Dernášek, CSc. - VSSE, FS-KMM, 306 14 Pl*eá
Ing. Hana Melicharová, - ČSAV UTSSK, 301 14 Plxeň
Ing. Jarmila Kroftová - ŠKODA, s.p., UVZO, 316 00 Pize*
Ing. Olga Sochorová - Kovohutě Rokycany
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S. Landová

K HORNOCENÍ IÍÁDK0VIT05TI STRUKTURY

Pri definování parametrů vnitřní jakosti ocelových před-
litků vycházíme z požadavků odběratelů a uživatelů hotových
výrobků nebo vývalku dané jakosti oceli. Při této příležitos-
ti je zřejmě zapotřebí podrobit kritickému rozboru způsob
hodnocení nehomogenit vývalků. Jednou z nich je řádkovitost
struktury. Obdobně případu metodiky hodnocení mikročistoty
se mění názory a požadavky na projevy strukturních nehomoge-
nit. Byly prokázány nové souvislosti jevů a značně pokročily
znalosti a zkušenosti s predikcí zbytkové nebo předpokládané
životnosti výrobků a zařízení, zákony lomové mechaniky a
elektronová mikroskopie jsou používány pro řešení praktických
úloh. Změnila se technologie výroby oceli. V této souvislos-
ti je třeba zpřesnit metodiku hodnocení výrobků (1 - 3).

Řádkovitostí struktury (snad lépe pruhovitostí?) v obec-
ném významu rozumíme střídání rovnoběžně uspořádaných nejmé-
ně dvou strukturních složek, odlišujících se fyzikálními
vlastnostmi. V tomto pojetí existuje řada strukturních variant,
a to: dle stupně vzájemné odlišnosti řady vlastností složek,
dle počtu různých strukturních složek, dle jejich geometric-
kého uspořádání, dle hmotnostního (plošného, objemového) po-
dílu strukturních složek, dle vzájemné interakce (koheze,
strukturní příbuznost, preferenční precipitace) strukturních
složek. Výskyt a význam strukturních variant je specifický
pro danou jakost oceli a účel použití, avšak chování ocelí
se strukturní řádkovitostí má však řadu společných prvků. Pře-
devším je to původ v chemické heterogenite hutního prvovýrob-
ku a její zvýraznění tvářením, částečné odstranění nebo mas-
kování jevu tepelným zpracováním a konečně funkce řádkovité
struktury při zatěžování výrobku. Již ve starších pracích (4)
je uveden vznik řádkovité struktury, podmíněný i nepatrným
místním rozdílem plasticit (viskozít) celkově plastické hmo-
ty, ovlivňujícím tečení složek při jednosměrném tváření. Čás-
tice hmoty se pohybují tak, aby kladly nejmenší odpor při te-
čení. Měkčí složky se pohybují v souvislém proudu, tvrdší
částice a složky jsou méně pohyblivé a jsou odtlačený ke kra-
ji proudu. Tím vytvoří rozsáhlé, ale méně spojité pruhy.
Ž těchto úvah lze vycházet při posouzení plasticity složek
za podmínek tváření. Při ochlazování z austenitizacni teplo-
ty nastává preferenční vylučování složek - v místech zvýšené
místní koncentrace nebo strukturních poruch (karbidy, ferit
v blízkosti MnS, fosfidů atd). V závislosti na homogenitě
austenitu a rychlosti ochlazování může být strukturní řádko-
vitost maskována nebo zvýrazněna (5,6).

Škodlivé působení jakékoliv strukturní řádkovitosti
(fosfidické, karbidické, feriticko-perlitické, primární,
sekundární, atd) je způsobena následkem odlišné plasticity
složek - vnitřním pnutím a slabou kohezí mezi strukturními
složkami. Jsou známy případy trhlin (vlasové, vločkové)
v křehčí složce (7), anizotropie vlastností vývalků aj.



Zde je třeba upozornit na to, že běžnými /NouŘkami mechanic-
kých vlastností je velmi těžké odlišit vliv vméstků ad vli-
vu strukturní řádkovitosti, a tedy metouika pokusů musí být
velmi, dokonalá. Při zkoumání příčin provozního porušení sou-
části je třeba vyloučit hrubé defekty povrchu, včetně oduhli-
cení. 0 tom, že je strukturní rádkovitopt m-ižárioucí, svědčí
řada stupnic obecného i speciálního použití. Z hlediska vzni-
ku a šíření trhlin může být jemná, pravidelná strukturní řád-
kovitost složek s určitým maximálně přípustným rozdílem od-
lišné křehkosti dokonce vhodnou strukturou, připomínající
kompozitní materiál. Avšak při značném rozdílu plasticit, při
heterogenite řádků, při značném souvislém vyloučením křehké
složky a při nízké koherenci strukturních složek je struk-
turní řádkovitost nebezpečná i při rovinném zatěžování (ohy-
bem), a je zcela nevyhovující strukturou při zatěžování kru-
tém a kontaktní únavou (8-11).

Co můžeme očekávat v ocelích s modifikovanými netvárný-
mi vměstky (Ca, PVZ . . . ) a nízkým obsahem P a S? Obzviášt
ve vývalcích z chemicky homogennějších předlitků a nižším
stupněm protváření lze předpokládat zjemnění strukturní řád-
kovitosti. Jak se prokázalo (12), bez úpravy podmínek primár-
ní krystalizace (modifikace, tuhnutí) v těchto případech řád-
kovitost nezaniká, ale přesně označuje polohu a typ původ-
ní segregace v předlitků (vycezeniny, středová zrnitá segre-
gace), jakož i způsob hranění při válcování.

Problém vhodného vyjádření strukcurní řádkovitosti
(pruhovitosti) má tedy dva významy, a to pro uživatele i pro
volbu technologie výroby předlitků. Považujeme za vhodné
v obecných podmínkách či normě vyjádřit nebo odstupňovat:
1) jemnost struktury počtem řádků na jednotku délky v příčném
směru, 2) pravidelnost šíře řádků (měřením několika míst dle
bodu 1) a vyjádřeném rozptylu hodnot, 3) poměr tlouštěk řád-
ků světlých a tmavých, 4) maximální šíři řádku křehčí složky,
5) roikrotvrdosti složek, 6) kontrastnosT řádků, nebude-li po-
stačovat výsledek bodu 5). Pro zvláštní případy lze ještě vy-
pracovat konkrétní stupnice s určením způsobu tepelného zpra-
cování před zkoumáním a leptání vzorků před hodnocením. Rov-
něž pro určité výrobky považujeme za vhodné posoudit umístě-
ní výskytu nežádoucí, nepřípustné či výrazné řádkovitosti
v příčném makrovýbrusu daného profilu.

Domníváme se, že naše připomínky přispějí ke zpřesnění
požadavků na hodnocení strukturní řádkovitosti nebo poslouží
při vypracování expertizních posudků či předloh pro hodnoce-
ní jakosti hutních výrobků.

Seznam literatury
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P* Skočovaký

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ STRUKTURY GRAFIT!CKÝCH LITIN

1. Základní strukturní charakteristiky
Pro základní rozdělení litin podle utruktury na cementi-

tické (bílé) a grafitické jsou rozhodující produkty eutektické
kryatalizace. V grafitických litinách probíhá eutektická reak-
oe v po&nínkách stabilní rovnováhy a jedním z jejich produktů
je grafit, jenž zůstává v strukturevjako charakteristická
strukturní složka. V příspěvku zaměříme JÍVO j i pozornost na
ty grafitické litiny, ujaichž vzniká grafit krystalizací
z taveniny (tedy tepelně nezpracovanou litinu Šedou, tvárnou
a s červíkovitým grafitem) a jež představují rozhodující část
slévárenských slitin železa. Jejich vlastnosti závisí všeo-
becně na tvaru, množství a velikosti grafitových částic a
zastoupení jednotlivých strukturních složek (feritu, perlitu,
ceiueutitu, fosf. eutektika, inkluzí) v základní kovové hmotě
(matrici).

V soulade (byt* neúplném) s touto úvahou obsahuje ČSN
kz O46i etalony pro metalografické struktury grafitických li-
tin. Vycházejí z ISO 9^5-2975 předepisuje 6 tvarů grafitu
(I. lupínkový, LI. pavoučkovitý, III. červikovitý, IV. vloč-
kový, V. nedokonale zrnitý, VI. zrnitý). Obdobné zahraniční
normy nebOvioezinárodní normalizační dokumenty se liäí tím,
že podrobněji člení lupínkový (např. doporučení RVHP RS 35-72
na 3 druhy) nebo nedokonale zrnitý (ASTM-2 druhy) grafit.
Tvar grafitu je určujícím znakem pro druh grafitické litiny
(lupínkový - Sedá, zrnitý - tvárná) a jeho hodnocení podle
jednoduchých etalonů je nejen vhodné, ale pro základní hod-
nocení struktury a jednotné názvosloví nutné. Pro výzkumné
a vývojové^úloby je však často potřebné upřesnit morfologii
grafitu. Předevaím je zřejmé, že tvarový přechod od grafitu
lupínkového po zrnitý nelze zjednodušit na několik málo pře-
chodových typů* Částice lupínkového grafitu^viditelné v ro-
vině metalografického výbrusu jsou rovinné řezy větvemi pros-
torového grafitového útvaru, prostupujícího eutektiokou buň-
ku. Přechodové tvary (mezi lupínkovým a zrnitým grafitem)
jsou rozvětvené útvary s různým stupněm rozvětvení, jež se
v rovině metalografického výbrusu jeví Jako částice s různým
stupňom globularity, který tedy může dosáhnout kteréhokoliv
mezistupně mezi lupínkovým a pravidelně zrnitým grafitem /1/.

Způsob rozložení grafitu, jehož hodnocení^je rovněž
obsahem ČSN i zahraničních norem, nelze, stejně jako tvar gra-
litu, postihnout etalony ve všech možných alternativách.
Navíc rozložení grafitu je z fyzikálně metalurgického hledis-
ka (vztah struktura - vlastnosti) sporné a významově nepod-
statné v porovnání s tvarem, množstvím a, velikosti grafitu.
Rozložení grafitu souvisí významně s množstvím a morfologií
primárně vyloučené fáze* Růžicovíté rozložení (B - podle
CSK) souvisí s nodeformovaným (globulitickým) tvarem eutek-
tických buněk a je charakteristické pro litiny blízké eutek-
tickému složení, tzv. smídené rozložení (C) odpovídá nadeu-
tektickému složení (hrubý primární a jemnějSi eutektioký gra-
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fit) a konečně rovnoměrné (A) a mesddendritickó (D, £) rozlo*
žení ae vyskytuje v litináoh podeutektických. Takové hodttoce-
uí pochopitelně nemůže nahradit tak důležitý faktor, ovlivňu-
jící významne vlastnosti litin, kterým je množství vyloučené-
ho grafitu. Podstatne vhodnější nepřímé strukturní ukazovatele
množství grafitu může poskytnout hodnocení primární struktury,
již lzevvhodným leptáním vyvolat /i/. Jde především o množství
primárně vyloučeného austenitu u podeutektických litin.

Ostatní, běžně hodnocené strukturní parametry (velikost
grafitu, zastoupení jednotlivých strukturních složek v matri-
ci), umožňují normované etalony aspoň přibližně kvantifikovat.
Případné upresnení této kvantifikaoo je v podstatě (kromě ve-
likosti grafitu) jen otázkou planimetriokou, naopak velikost
grafitu je veličina problematická a při tom důležitá (s jem-
ností grafitu se napr. zvyšuje u všech typů litin jejich pev-
nost). Velikost grafitových částic nelze exaktně definovat bez
respektování a přesnějšího určení tvaru grafitu. Strukturní
popis grafitu by tedy měl pozůstávat z určení velikosti sou-
vislého grafitového útvaru (lze ji velmi dobře charakterizovat
velikostí eutektické buňky) a z charakteristiky rozvětvení
útvaru (rozměry grafitových částic v rovině metalografického
výbrusu jsou z tohoto hlediska sice orientační, ale v řade
případů postačující).

Základní souvislosti mezi vlastnostmi litiny a jejími
strukturními parametry jsou v základních trendeoh známy /I/.
Rozhodující význam lze připsat tvaru grafitu, jeho množství
(nepřímo vyjadřovaném stupněm eutektičnosti, vypočítaným z
chemického složení litiny) a obsahu základních strukturních
složek v matrioi. Se zvyšujícím se stupněm globularity grafi-
tu a se snižováním jeho množství narůstá pevnost i tažnost
litin, s rostoucím obsahem perlitu v matrici pevnost přiroze-
ně narůstá, ale tažnost klesá. Morfologie grafitu však ovliv-
ňuje i další vlastnosti zejména slévárenské (zhoršují se s
rostoucí globularitou grafitu), obrobitelnost a další /I/.

2, Možnosti kvantifikace strukturních parametrů
Aktuálnym problémem je zejména upřesnění tvaru grafitu.

Východiskem nmže být (vycházime-li z tvaru y rovině metalo-
grafického výbrusu)^podrobnejší hodnocení při použití obrazo-
vých analyzátorů, případně podrobnějších morfologických stup-
nic. Pro kvantitativní interpretaci bylo definováno několik
faktorů /2/, /3/, Podle /k/ jo pro ryohlé hodnocení tvaru gra-
fitu vhodný faktor _ .

P
kde A - je plocha částiceya P - její obvod. U vzorků s lupín-
kovém grafitem byli zjištěny hodnoty S «£. 0,27^ ve vzorcích
s převažujícím podílem červíkovitého grafitu S € 0,27; 0,60
a ve vzorcích a převážně zrnitým grafitem S >" 0,65.

Litovka /5/ vypracoval etalony pro stanovení stupně sfe-
roidizace (S3G) podle vztahu

S P ± N±

SSG s . 10O



kde F. je hodnota tvarového faktoru grafitových částie podle
zpracovaného etalonu ( F í l ) í N , - množství částic * tvarem
¥±. Hodnocení je vhodné pro tvarý blízké zrnitému.

LI Hybe ok a J. /6/ navrhli hodnoceni tvaru grafitu ve
vztahu k pevnosti v tahu (Rm) a tvrdosti (HB) faktorem

v _1 /« Rm \
a G

kde G a CE+2,1 c C + -§i + ~|- + 2,1. Pro červíkovitý grafit je
K s 0,18 až 0,23; pro zrnitý grafit Ktt » 0,02 až 0,07 a pro
lupínkový grafit K & s 0,32 a2 0,38.

 a

V modifikovaných litinách (tvárná, s červíkovitýmvgrafi-
tem) lzo uvažovat s velikosti eutektické buňky jako upřesňuji-
olm kriteriem tvaru grafitu /?/* V odlitcích tuhnoucloh za
stejných podmínek oohlazoyánl (tedy i téže tloušťky steny),
charakterizuje menší rozmer eutektické buňky vyiši stupeň glo-
bular A ty grafitu.

3. Stanovení strukturních parametrů z reálných struktur

Předmětem zkoumání byl soubor taveb litin (3,30-3,66 %
C: 2,07-3,07 $> Si; 0,20-0,77 $> Mn; 0,006-0,028 £ S; 0,02-0,05 #
P) modifikovaných odstupňovaným množstvím komplexní slitiny
kovů vzácnych zemin (KVZ) a následne očkovanýoh 0,5-0,7 $>
PeSi75. Tavby byly provedeny v indukční kelímkové peoi (vsázka
100 kg). Odlity byly zkušební tyče i 30 mm.

Na obr.1 jsou znázorněny některé výsledky obrazové analý-
zy /k/t provedené na automatickém obrazovém analyzátoru IBA.S H
ve VÚK Pan. Břežany. Je uvedena střední hodnota plochy částic
(A), již výáe definovaného tvarového faktoru (S) a počtu čás-
tic v 1 mař plochy výbrusu (N), a to vždy pro tři různá množství
modifikátoru - výchozí bázi (0 #), litinu s červíkovi tým gra-
fitem (0,22 $>) a litinu s nedokonale zrnitým grafitem (0,32 ^ ) ,
Tyto výsledky jsou doplněny údaji o množ8tvíveutektických bu-
něk v 1 mm£ plochy výbrusu (NE), stanovené přímým hodnocením
na matnici mikroskopu.vS rostoucím stupněm globularity grafi-
tu (S) se přirozené zvětšuje plocha hodnocených částic (řezů
větvemi grafitového útvaru). Jo zřejmé, že hodnota N (na roz-
díl od NE) není v souladu s tvarovým faktorem. Korelace mezi
tvarem grafitu a velikosti eutektické buňky je zřejmější z
obr.2. Jsou zde vyneseny výsledky metalografického rozboru
z dvou tavebnlch sérií, jež se liší obsahem síry a tím i množs-
tvím KVZ potřebným na modifikování tvaru grafitu. V obou pří-
pade oli je pro lupínkový grafit (Z) charakteristický střední
průměr eutektické buňky D > 0,75, P**o červíkovitý grafit
Of 75 > i> >0,l*5 a pro nedokonale zrnitý grafit (V) 0,45 > D
D >0,15.

Pro tavby obsahující v perlitloko-feritické matrioi min.
SO £ grafitu III byl plenimetricky stanoven na matnici mikro-
skopu plošný obsah perlitu a sledován jeho zpevňující účinek
(viz. obr.3). Korelační koeficienty uvedených regresních pří-
mek se pro výsledky tahové zkoušky pohybuji v intervalu
«<Of8j1} O,983>» , pro KCO (rázová houževnatost stanovená
na tyči bez vrubu) je r s 0,685.
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Při strukturní analýze l i t i n sw vetrôiťou K&jaedbáyá hcJno™
cení mikročistoty, prostoře obaah Vitóstta je ralativno vyaoký
H. múze i výssnaiuno ovlivnit vlastu^ail l i t iny /i/» Na obr# »̂ jo
presentována čotnoťit f jednotlivých druhá vu»<&9tku„ Převážná
část aložek modifikátoru j© vásaná iK^iiiZÍc.rM, proto je j ich
množství a charakter závisí na ohesiokéffi elcžoai výchozího t e -
kutého kovu a druhu a množství modi fiká í; aru, P:;-o tavby m©d.i:fi<»
kované KVZ Jaou charakteristické pratíQtišijH c;lobulitické oxiaul-
ťldy lantanoídú.

Výše n^ZiiaČené strukturní analysy byly provedeny i pro
tavby modifikované jinými modifikátor'y (na "oíai Mgr M^+Ti)
na červíkovitý grafit a apíioifilM>vájay charajlcťaristiokó odliš-
nosti , významné pro predikci vlastností /8/ 4

4̂. Závor
Vlastnosti grafitickýoh li*ii-t asínsi sia uiaoaatví a morfo-

logi i vyloučeného grafitu a vlas t no« fcecb ssa';rxcoo Wa příkladě
l i t i n s přechodovými tvary grafitu byXy ?aâ  radony mol nos t i
upřesnění oharakteristik laurfolosi® gra/i. tu F. reá.Ixiy význam
kvantitativního hodnocomŕ obsahu at;î .ils.t-:.Lc.r'.f.ch. složek v matri-
ci* Dal5i.nii alctuálními problv̂ ssjy stT^x&'c-.-cml u-JTklýssy l i t i n je
metodika hodnocení priwárm. sfcrukp«7 a híícaocení

Seznam l i tera tury : / i / SKOČOVSK?S P.,---&XMAK,T.i: Štruktúrna analý-
za l i a t i n , Alfa Bratislava, 1989- /^/ä!imCHIK,V„So a kol. ; Vy-
sokokaôestvennyje čugiuay dlja otiivok., ífe.ěifiostrojsž2i.jo, Moskva,
1982. / 3 / TSUTSIME.N.. a kol . : Rep, of Cast. Res. Leb*, tfaseda
Univ., 1981, 33, 1982, 25, VjSh, 33r 1985, 11 » /VMACHALIKOVÁ,
J , : Vliv druhu modifikátoru sia strukturu a vlaďt^osti l i t i n
s ôorvikovitým grafitem, KDP, VfjDS Žilism.,t í.988. /5/ IÍET0VK4,
V.I . : ULtejnoje proizvodatvoř I983S í, 9. /S/ LXi,LYBEC.K.,N.P.
a kol . : Trans. AFS 85, 1977, 129^ /?/ S.KOGCVSKÝ5P. : Pyzikálno-
metalurgická podstata vlastností l i a t i n s lareciiodovýiai tvaiml
grafitu, DDP, VŠDS Žilina, 1989, /8/ SKOÔOV3KŤ, P.-KONEČN-C,R.-
MA.CIIA.LÍKOVX,J. ; In. 7. metalografická symposium, V. Tatry,
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K.Mazanec

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ MARTENSITICKÝCH STRUKTUR

Úvod
Při studiu morfologických charakteristik fázové přemě-

ny austenit-martensit byla získána celá řada specifických
morfologických tvaru,oož značně komplikuje jejich klasifi-
kaci* Jako nejvhodnější lau přijmout představu podle Kraus-
se a Mardera /V^kteří doporučují rozdělit martensit podle
morfologických charakteristik do dvou základních typů a to
na deskový a laikovy martensit, i když například v práci/2/
se doporučuje doplnění tohoto členění o tzv.povrchový mar-
tensit. Jako speciální případ lze pokládat vznik napěťově
a deformačně indukovaného martensitu. Vzhledem k rozsahu
příspěvku,nebudou tyto otázky,představující samostatnou
oblast martensitické fázové přeměny /*3,y, v této práci po-
drobněji diskutovány. Rozbor bude proto hlavně zaměřen na
kvantitativní hodnocení martensitických struktur deskového
a lankového typu, neboí tento parametr závažným způsobem
ovlivňuje dosahovaný soubor fyzikálně,resp.mechanicko meta-
lurgických vlastností martensitických ocelí.

Deskový martensit
Tento typ martensitu vzniká obvykle ve středně a vyso-

kouhlíkových ocelích,v ocelích o Vysokém obsahu niklu,při
zvýšeném obsahu manganu,dusíku atp.,t«j.v převažující míře
v ocelích,kde převládají prvky stabilizující austenitickou
matrici* I když poměrně velké množství prací bylo věnováno
studiu vzájemných vztahů mezi dosahovanými mechanickými
vlastnostmi a mikrostrukturnimi parametry,zvláště pak v
souvislosti s výzkumem nekonvenčních způsobů tepelného zpra-
cování /*>/,zůstává ještě celá řada nevyřešených problémů,
kterým v současné době chybí příslušná kvantifikace.

Mezi závažné/; párame try'desek martensitu patří výskyt
transformačních dvojčat v deskách martensitu v závislosti
na stupni deformace výchozího austenitu. Na obr.1 jsou
vyneseny souhrnné údaje statistické analýzy výskytu desek
martensitu s transformačními dvojčaty za tlakové a tahové
předběžné deformaci? austenitu* Při statistické analýze byl
hodnocen počet desek martensitu s transformačními dvojčaty
z celkového počtu hodnooených desek(min.250), Z uvedeného
obrázku je vidět,že pravděpodobnost výskytu raartensitických
desek s transformačními dvojčaty rychleji klesá po před-
běžné tlakové deformaci austenitu,při níž je vzrůst husto-
ty dislokací v počátečním stadiu intenzivnějši,i když po
deformaci 38#(nejvyšší sledované deformace austenitické
matrice) je již rozdíl v hustotě dislokací mezi oběma způ-
soby deformace minimální.

Současně byla provedena i statistická analýza modifi-
kace vnitřní struktury transformačních dvojčat v deskách
martensitu po předběžné deformaci austenitické matrice
vzhledem k výchozímu stavu(nedeformovaný austenit).Hodno-
cení bylo prováděno u těch dvojčatykterá byla kolmo situo-
vána k povrchu fólie,přičemž byly stanoveny jak šířky,tak
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i vzdálenosti mezi transformačními dvojčaty* Pro výchozí ne-
deformovanou austenitickou matrici byla určena střední Šířka
dvojčat 11 1 1,2 m a odpovídající vzdálenost mezi dvojčaty
byla 12 ± 1.2 ̂ um. U předbSžně deformovaných vzorků(tahová de-
formace 23̂ >) byla určena hodnota šířky 10 * 1,5 <um a vzdále-
nost mezi dvojčaty pak 12,1 t i,2^m. Z těchto údajů,zjiště-
ných u slitin soustavy Fe 24,8$ Ni 0,43$ C,lze usuzovat,že
předběžná deformace austenitu zásadně nemíní charakter trans-
formačních dvojčat. Statistickou analýzu bylo však nutno pro-
vádět pouze v oblasti ležící v těsné blízkosti středního žebra,
neboí směrem k obvodu desek se šířka dvojčat zvětšovala.Jestli-
že měření bylo prováděno ve větší vzdálenosti od střední čás-
ti desky,byla například naměřena šířka dvojčat až 30 až 60

Studium charakteristik transformačních dvojčat u oceli
typu 35MnCr2Ni2Mo ukázalo,že transformační dvojčata se vysky-
tují v deskách martensitu po obou porovnávaných způsobech
tepelného zpracování(KZ a TMZ) /5,6/. Výsledky měření šířky
transformačních dvojčat v deskách martensitu jsou uvedeny
na obr.2a,b. Maximální četnost naměřených šířek leží v inter-
valu 8 až 11 <uin, z Čehož lze usuzovat, že se po VTMZ zásadně
nemění šířky transformačních dvojčat. U studované oceli po-
klesla po VTMZ pravděpodobnost výskytu transformačních dvoj-
čat v deskách martensitu z 53?' na 45$, Z tohoto plyne,že
četnost výskytu desek s transformačními dvojčaty byla u da-
ného typu podstatně méně modifikována po aplikaci VTM2(v po-
rovnání s KZ), než jak bylo zjištěno u slitiny soustavy
FeNiC po předběžné deformaci austenitu.

Na základě výše uvedených údajů lze vyvodit závěr:po před-
běžné plastické deformaci austenitu(FeNiC a FéNi) se snižuje sil-
ně pravděpodobnost výskytu dvojčatový h oblastí v deskách
martensitu. Na rozdíl od údajů Makí a Víaymana /*£/ se po před-
běžné plastické deformaci austenitu neměnila šířka dvojčat
(X ) a vzdálenost mezi dvojčaty(X ). Toto zjištění nepodporu-
jespředstavu o vlivu zvýšené tvrdosti výchozího austenitu na
zmenšení šířky a vzdálenosti transformačních dvojčat v des-
kách martensitu,jak bylo předpokládáno v práci /2/. Relativní
šířka transformačních dvojčat,definovaná poměrem/X /(x +X„)/,
se také prakticky neměnila,neboí pro nedeformovánoS aulteni-
tickou matrici byl určen tento poměr 0,48 a pro předběžně
deformovaný austenit 0,47. Maki a Wayman fij pak zjistili,
že tento poměr pro oba porovnávané případy výchozí austení-
tické matrice je 0,^3.

Jak již bylo výše uvedeno,u oceli 35MnCr2Ni2Mo po VTMZ
byla změna y četnosti výskytu desek s transformačními dvojča-
ty malá v porovnání se změnou zjištěnou u slitiny FeNiC. Toto
je pravděpodobně částečně ovlivněno rozvojem rekrystalizač-
ních procesů během VTMZ nebo v údobí po tváření,neboť doba
mezi ukončením tvářeni a kalením byla 15s,při konečné tep-
lotě tváření okolo 850°C f%7. K podobným výsledkům dospěl
Bernštejn et al./8/,když sledoval vliv různé doby isotermic-
ké výdrže mezi ukončeným tvářením a kalením u oceli s 0,80/oC
a 5/i>Cr. U této oceli se snížila pravděpodobnost výskytu de-
sek martensitu s transformačními dvojčaty z 6yf> po KZ na
hyjo po 30?b ní deformaci,resp,na 59/Ó po 60% ní deformaci.
Vzhledem na pozorovaný směr působení stupně plastické defor-
mace je předpoklad o "konkurenčním" účinku částečného roz-
voje rekrystalizace(dynamické a statické) reálný.Změna



uvýäoiiou hustotou dJ.Klok.ve X v zákLtutni matrici,kdy ob-
dobné, jako ve foríticko matrici,«o snižuj© pravděpodobnost dvoj-
čatění po předběžné deformaci. Pri martenaitiekó přeměně pak
přednostně probíhá invariantní, plastická deformace přednostně
skluzovým mechanisiue&i,,

Neméně významným bylo i sjištění o "dědění" buněčné dislo-
kační substruktury. Dislokační buríky modifikuji růstová charak-
teristiky martensitu ,tiebo£ tvoří polopropustné steny,které vo-
dou až k zastavení růstu desek /5»§/. Také ovlivňují i rozsah
(oraezují)rozvoje bouřlivého účinku/9,10/ po předběžné deforma-
ci austenitické matrice,, V žádném případě však nebyla deteko-
vána v mís těch" dědění" buněčné dislokačná, substruktury trans-
formační dvojčata.Z těchto údajů Isse usuzovat na to,že vznik
transformačních dvojčat má určitou souvislost s dynamikou mar-
tens itické fázové přeměny /$J',

ťři studiu morfologie laartensitu slitiny Fe 31̂ ' Ni Oj25íí
bylo zjištěno /11_/,že původní desková morfologie se při ochla-
zení na teplotu ~Í5O°C aižní v isorfologii velmi úsských desek.
Při navazující podrobná analys© fyzikálně metalurgické podsta-
ty vzniku tohoto typu inarfcensitu se však zjistilo,že obsah
uhlíku silně modifikuje "přechodovou teplotu" jeho vsřiiku.
Jestliže u bezuhlíkové slitiny Fe~Ni byla "přechodová" teplota
za teplot ležících pod «19ó°Cjtak u slitiny Fe 25?ó Ni 0,10£ C
"přechodová" teplota ležela při cca -"100°C, Na rozdíl od obvyk-
lého typu deskového martensitu nebyla u martensitu tvořeného
úzkými deskami detekována skluzová akoniodace(deformace) v aus-
tenitu, přiléhajícímu k této martensitické desce* Také rozvoj
bouřlivého jevu při této martensitické fázové přeměně nebyl
zjištěn /i l/» Kromě toho bylo pozorováno,že pří navazujícím
podchlazení,vedle nově vzniklých desek martensitu,mohou původ-
ní desky částečně bocnš růst,oož naznačuje,že fázové rozhraní
austenit-martensit zůstává pohyblivé,t.j.řsá charakter obdobný
termoelastickéuiu martensitu. Toto je v souhlasu se zjištěním,
že plastická deformace austenitické matrice nebyia pozorována
v oblastech přiléhajících k "úzkým" martensitickým deskám.

Laikovy martensit

Krystalografické a morfologické charakteristiky laíkového
martensitu jsou podstatně méně prostudovány než obdobné cha-
rakteristiky u deskového martensitu. Laikovy martensit je
obvykle tvořen soubory(bloky,pakety)latěk o tlouštce od 0,1
do 0,7 ̂ m a o délce 3 až 100 jam, /i2/» Na fázovém rozhraní
látek,bloků látok a původních zrn austenitu zůstává často
z chován zbytkový austenit,mající tvar velmi úzkých pásů.Hod-
nocení vzájemné orientace sousedních martensitických latěk
v rámci jednoho bloku(paketu) vedlo obvykle značně se lišícím
výsledkům. Obdobně "nejednotný" je názor i na vzájemné krys-
talografické orientační vztahy mezi martensitem a austenitem
/2,13/» Z tohoto důvodu v předložené práci bude pozornost
orientována na analýzu stávajících představ o morfologických
a krystalografických charakteristikách latkového martensitu/
s cílem tyto údaje podle možnosti kvantifikovat,Bude se
hlavně jednat o definování parametrů vzájemné orientace la-
iek martensitu, o jejich orientaci ke zbytkovému austenitu,
což tvoří návazné hodnocení na dosud získané údaje o rozmě-
rech latěk a velikostí bloků(paketů)latěk martensitu a o
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uicréuu na zjištěni vzájemné krystalografické orientace mar-
tonsitu a austenitu(vyskytujicího ae ve tvaru úzkých pásů
na rozhraní latěu)#Pozornost byla hlavně zaměřena na ověření)
zda se Jedná o orientační vztah podle K-S nebo podle N-W.
Z měření vyplynulo,že orientační vztah podle K-S byl zjištěn
v 56 případech,orientační vztah podle N-W v 7 případech a ve
3 případech bylo zjištěno společné zastoupení K-S a N-W
orientačních vztahů, V kj případech pak bylo zjištěno,že
orientační vztah je dán otočením obou sledovaných mřížek
kolem normály k těsně uspořádaným rovinám o úhel ocv rozme-
zí 0<cC <5°16Í Příklad takové orientace je uveden na obr.3.
Výsledky ukazují,že u sledovaných ocelí je v převážné míře
zastoupen orientační vztah podle K»S(sporadicky podle N-¥).

é ů /i^/,
ů

Poměrně vysoké je "zastoupení"posledně uváděných vztahů / ^
přičemž větší procento výskytu těchto orientačních vztahů je
pozorováno u vzorků z oceli 30MnSiMo.

Při hodnocení vzájemné orientace sousedních martensi-
tických iatěk v rámci jednoho bloku nebyl zjištěn podstatný
rozdíl jejich vzájemného uspořádání v martensitu(po kalení
z různé austenitizační teploty) u oceli 20MnSiMo.Také nebyl
zaznamenán vliv rozdílného chemického složení.Výsledky zjiš-
těné u studovaných ocelí byly později ověřeny i u oceli typu

4
Pozorované orientační krystalografické vztahy mřížek

sousedních martensitických latěk jednoho bloku lze rozdělit
do čtyřech skupin:
a) martensitické latky jsou shodně orientované/í2/,nebo od-

dělené maloúhlovými hranicemi /i3/-16 případů
b) martensitické laiky jsou ve dvojčatové orientaci-3 přípa-

dy
c) martensitické latky jsou postupně ztáčeny kolem určitého

směru až se dosáhne opačné orientace-32 případů
d) martensitické latky jsou odděleny velkoúhlovými hranicemi-

9 případů
Skupina uvedená ad a) zahrnuje laiky,které lze charakte-

risovat malou šířkou(pod 0,15^um) a velkým poměrem délky laiky
k její šířce(tento poměr je obvykle větší než 15). Deformační
pole,vzniklé při martensitické fázové přeměně,není v rámci
tohoto útvaru vykompenzováno. Tyto svazky poměrně tenkých la-
těk však vždy přiléhají k velké martensitické desce,která
je vzhledem k bloku(paketu) latěk otočena o velký úhel kolem
společné osy. Tímto způsobem dojde k vykompenzování deformač-
ního pole a nevzniká lokální deformace.

Případy uvedené ad b) byly tvořeny dvojicemi relativně
širokých latěk(> 0,5 ̂ uro).Tato vzájemná orientace martensi-
tických latěk je,z hlediska kompenzace napětí,indukovaných
při fázové přeměně austenit-martensit,výhodná,jak plyne z
mechanismu dvojčatění.

Nejčastěji pozorovaným případem jsou výsledky měření
uvedené ad c). Bylo zjištěno,že martensitické latky v rámci
jednoho bloku(paketu) jsou uspořádány tak,že se postupně na-
táčejí kolem určité osy rotace o nestejný úhel,takže v průtaěru
každá 3 až 6 latka je vzhledem k první otočena o 180°.
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Toto natáčení pak dále pokračuje otáčením kolem stejné osy
rotace; v některých prípadoch nastává směna osy rotace a celý
mechanismus so opak uje,. Tento mechanismus uspořádání latěk
martensitu je výhodný,nebo£ postupným otáčením se dosáhne to-
ho, že uvedený so i-hor vy«tcríisja( jako celok) minimálni nape Sove
pusohoní. Schématická KobruEsní orientace murtensitických la-
těk ,jo uvedeno na obr„4$ ia?ky náležejí jednomu bloku(paketu)
jsou označeny K až (í, íľa tomto obrázku jsou schématicky zná-
zorněny orientace lafc&k swartensitu a to pomoci vektoru recipro-
ké mřížky,"Číslo" u vrcholu rovnoběžníku vyznačuje příslušnou
osu zóny a u koncoví šipky vektoru jsou uvedeny Milerovy in-
dexy reflektujících rovin,Vrchol rovnoběžníku je situován při-
bližně do místafze kterého byla prováděna selektivní difrakce.
Z návazného stereofi-rafickóbo r-ozboru vyplývá/"ii],že k otočení
o 18O a tím k vy kompe HIS o vání deformačního pole dochází již
u třetí latkya Tento &schan.iREUs se opaku je,takže latka G sná
přibližně shodnou ori™.íaci jako laika C (obr. 4) .Další případ
rozboru uspořádání laíiik jsart-arasitu je uveden na obr. 5 .V" da-
ném případě dochází opě t K rotaci latěk kolem směrů <110> »
U latěk označených A aa r byla pozorována rotace okolo směru
/"iTo/; další latky ÍS a F rotují kolem směru /Óíi/,jak vyplynu-
lo z práce /I3/di obou sy^-.émů je zachována rovnoběžnost rovin
typu piOj^ ,které jsou při sartensitické fázové přeměně mini-
málně deformovány a bíhem fázové přeměny si zachovávají pů-
vodní orientaci { 1 10 ĵ  !í {1 11 } A /5/»

Posledníre uvád^nýsj případem (ad d)) byly skupiny latěk
oddělených velkoúhlovýsa roshraním„Toto uspořádání bylo zjiš-
těno pouze u latěk o větši šířce{ > O^^mJ-viz obr.6. Ze ste-
reografické projekce /i3/ vyplynulo, že i v tomto případě
existuje ve stáčení latěk zákonitost.Způsob střídání vzájem-
ných krystalografických orientací mřížek může vést k vykorapen~
ování napôtí indukovaných při fázové přeměně austenit-mar-

tensit.

Z provedeného rozboru plyne.že největší četnost byla
zjištěna v případe uvedeném ad c),což odpovídá 53% « celko-
vého hodnoceném počtu(óO případů) vzájemných orientací mezi
laíkami. Uváděný výslodek představuje výrazné maximum,neboí
údaje uvedené ad a) reprezentují pouze 26,5$ případů. Pouze
v 15fí případů byl zjištěn výskyt velkoúhlového rozhraní mezi
laíkami, na rozdíl od původního předpokladu Thomase a Raa/Í4/,
Souhrnně lze konstatovat,že orientace sousedních latěk,ležících
v jednom bloku(paketu),tvoří poměrně široký soubor různých
variant.Rozhodujícím kriteriem je zřejmě dosažení maximální
kompenzace deformačních polí vzniklých v rámci jednotlivých
paketů latkového martensitu £\3/.

Závěr

V predloženom zpracování byly shrnuty základní údaje o
hodnocení mikrostrukturních parametrů lařkového a deskového
martensitu,které ruají úzkou návaznost na dosahovaný soubor
mechanicko-metalurgicicých charakteristik těchto typů raikro-
struktury. Studované charakteristiky so pak rozhodujícím
způsobem podílejí na dosahované pevnostní úrovni příslušných
typů konstrukčních ocelí*



Seznam literatury: f\J KRAUSS G.-MARDER A.R.-Met.Trans.,2,
iy7ifa3**3i fZJ LYSÁK L.I.-NIKOLIN B.I.-Fizič.osnovy termič.
obrab.stali,Technika,Kijev 1975} 3J OLSON G.B.-COHEN M.-
-Principles of inartensitic transfer.,Front.in mater,tech-
nologies, Elsevier Sc.Publ.,Amsterdam, 1985,^3} /hj KRHUTOVÁ
Z.-OSUCH V. -MAZANEC K.-Morfol.studie napôíovô a defor.lnd.
martensitu slitin FoNiC,IV.metalograf.symp. ,DT Bratislava,
sv.2, 1980,1} / y MAZANEC K.-HYSPECICl L.-Fys.metal.vlast-
nosti martensitu ocelí,Studie ČSAV,Academia,Praha 1983;
íúj PAIÍUTA P.-HYSPECKÁ L.-Mazanec K.-The effect of the prior
austenit.state on the modification of the martensite sub-
structure ,1V. Konfer. mikroskop, e lek tr.cia la stalego,PAN,War-
šava,1978,231; ft] MAKI T.-WAYMAN C.N.-Met.Trans.,7A,1976,
•51 i /Š/ BERNSTEJN M.L.-KAPUTKníA L.M.-PROKOSKIN S.O.-Acta
Metali.,25,1977,1^71} /})] PAHUTA P.-HYSPECKÄ L.-MAZANEC K.-
-Contribut.to studies in dynamics of the martensite phase
transrormat.,Martenzit,precraščenija,Nauk.dumka,Kijev^1978,
228} /ÍO/ GALLAND J.-PAHUTA P.-HiSPECKA L.-MAZANEC K. -Móm.
scient Revue de Matellurg.,76,1979,153J /íl/ MAKI T.-SHI-
MOOKA S.-FUJIWARA S.-TAMURA I.-Trans.JIM,16,1975,35} /í§7
WAKASA K.-WAYMAN C.M.-Scr.Metall.,14,1980.261j /137 KOPEČ-
NÝ J.-MAZANEC K.-Kovové mater.,22,198^,654} /IV THOMAS G.-
-RAO B.V.N.-Morphol.,crystallogr.and formation of disloca-
ted, (lath) martensites in steels,Martenzit.prevraščenija,
Nauk.dumka,Kijev 1978,57.

Akademik Karel Mazanec-katedra nauky o kovech VŠB,7O8 33
Ostráva-Poruba

79



•o M bez dvojčat
100r * * M s dvojčaty

•o

50

•P
25-

!

0 10 20 30 40 50
deformace IVo!

obr. t

o<

a)

KZ

b)

VTMZ

2^5 8 11 14 17 20 t 2 5 8 tt 1A 17 20
šířka transfer, dvojčat (nml

obr. 2

220

022

obr.3 obr. A

obr.5 obr. 6

8 0



Z„Krhutová,J.Molinek,K.Mazanec

SOUŘADNICOVÉ METODA HODNOCENI STRUKTURNÍCH A KINETICKÝCH
CHARAKTERISTIK MARTENZITICKE* FÁZOVÉ PÄEMÉNY

Kvantitativní hodnocení strukturních parametrů tvoří
nezbytnou součást studia kinetiky fázové přeměny austenitu
na martensit*Cílem předloženého příspěvku Je seznámení s
možností využití souřadnicové metody při metalografickém
kvantitativním hodnoceni austeniticko-martensitické struk-
tury včetně zařízení k Jejímu použití.
Rozbor problému

Pro komplexní kvantitativní analýzu kinetických charak-
teristik martensitické fázové přemSny Je nutné stanovit Jako
kritérium strukturní podíl fází(^martensitu),průměrný počet
martensitických desek v Jednotkové ploäe výbrusu -N - a po-
čet martensitických desek proťatých Jednotkovou úseckou-Nj-.
Na základě statistiokého vyhodnocení desek martensitu v Jed-
notkové ploše výbrusu lze podle Fullmana(i) určit počet de-
sek v Jednotkovém objemu,který lze vyjádřit rovnicí:

Z této rovnice lze odvodit Jednoduchý vztah pro rychlost
nukleace martensitických desek -Ň- v počátku martensitické
fázové přeměny,kdy nedochází k autokatalytickému efektu:

<*>

Výše uvedené metalografické vyhodnocování struktury,které
zahrnuje vedle kvantitativních charakteristik i hledisko
kvalitativní,Je časově náročné a pracné,zeJména pokud nej-
sou pracoviště vybavena automatickými elektronickými analyzá-
tory obrazu.VýSe uvedené důvody vedly k návrhu poloautoma-
tického vyhodnocovacího zařízení,které umožňuje provést kvan-
titativní analýzu buct z matnice metalografického mikroskopu
NEOPHOT II,nebo ze souboru metalografických snímků*Zařízení
pracuje navzákladě souřadnicové metody hodnocení struktury,
která umožňuje vytvořit soubor dat,která Jsou zpracována
výpočetní technikou.

Princip souřadnicové metody spočívá ve stanovení souřadnic
Čtyř bodů,charakterizujících řez martensitickou deskou v ro-
vině (viz obr.1) a Jejich převedení na elektrický signál s
možností záznamu,příp.na číslicové vyjádření,které umožňuje
další zpracování samočinným počítačem.
yyh.ftdw>covací atn»fauwf .Tniin funkce Je patrná z blokového
schématu uvedeného na obr.2.Poloha bodu,která Je určena nas-
tavením odpiohovaoí Jehly zařízení,Je rozložena souřadnico-
vým ústrojím na úseky přiřazené souřadnicovým osám -x- a -y-.
Ústrojí Je mechanicky spřažené a elektricky napájenými polo-
hovými převodníky Px/^x a Py/*Vfvýstupní stejnosměrná napě-
tí Jsoa postupně připojována přepínačem na analogově čísli-
cový převodník.Digitální výstup převodníku Je řízen řídicí
Jednotkou a zaznamenáván na pásku.
Zpracováni výsledků metalografické analýzy

Ve vstupních datech samočinného počítače se uvádí soubor
dat získaný vyhodnooovacím zařízením,který představuje pro
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každou z de sali tisartsDa-tu :. o n radnic e ^ j ^^St^^J fX^Yz^viz
obr*i)*3 týchto ícníftrta:it%,i;i;i. •••reárti 'klukové í»cb«Ria, je počíta-
čom apx-aoůváK výfrdč&i,
-dálek a šíř®1-: fMárx-ic^nfoh. íáafeio \in mxís:A<u a je j ioh souboru
-jojicli atatisr. < -*Í<Á rnwd.S'.-- !̂ do ro^nôro'ä^'oh skupin
-výpooot strední i-ňU-cy a .šířk-;'- írĽvrt.eíiiäitioKýolht tíosek
-výpočet, podílu fŕi.̂ i;«-?ŕj , &3.l.!> tcný rzj. aproximaci plochy řezu

martensitic*.<:é d e «''•:;•.•• w .vnv̂ n-ois výb.r«su plochou el ipsy
2o s t a t i s t i c k é ccc&l,\'t:v sra-rtansitioíi^ch dfisek je v A&varu pro-

ramu provede?! vý^oř-ot i'yo"hlo.r;tx "i'̂ ?i.i.lsu KiarteiiííiticKýcb desek
^̂ T») a stano^BKÍ ŝ řVíá?,7.í.ho ;ňbjň,T:3»,': -v 'I'aecli Jiodnooenýoli desek

souboru„

Jako přiklad hodiiccarri .i".:,e isT^at amilýzu struktumicli
pararaetarů sliti.ny F<5-»23:<>3 .NI.-.o ,40 c 3u Isteré byla hodnocena
časová aávis lcst r ; íbJ ' s t ; í s.v*..V̂ Peaces crar-r-easifcis JtidaaK pa»
vzorky bes předběžné defosrsTsca pávedjaf. augtenitioké matrice
(varianta A) a ^ovaěž pro v?x>Tí<:y s 20íó rofrsM>mSmois tahovou dej-
formaci austeniti: přs-d s'arí-^/tí.íit-iekcsa prssiaSnoiso

Výsledísj* ar.alý^y sávif?Ä.oí.iti ^©lilOíát:!. nukleaca ~Ň~ na dél-
ce iaoterraioké prr-dl^vy při t/sf/iot^ 10°C pod příslušnou tep-
lotou M«, pro ob-2 va..;.'.ifcu:ii;y j;?ou u'/fldsyiy im obx*íi3»Na obr. 4 a 5
jsots ?j ve drsný l:riy'>y íe-fewfis'há .̂élefc a. š iřek JKa/í'teaaiticlRých
desek,vyfeodnoceaf) n4-5\•;.:':';e;r. p-o oba variasity vsorkůtA a B)
pro dobu isotí?7^ické výáx'žo óo-'t ,%to 3t.atletiokéna roatř idění
podle rozsn8růt.lía otsr, 6 j« jaí. kro strukturu vaorlsu var. A, doba
isotonacVydx-ze 60s a p:co por?>'x-:rs.ó.tsi. je Kía obr, 7 uvedena mikro-
struktura vsiorku "ixir.-. 5 SÍ-. -«toĵ .-5a dobon výdrž© aa. srovnatelné
t e p l o t ě 3 a obr, S ja U'vsdeac biofecinS :achéaa navrsšeaého progra-
mu pro hodnoceni soubory SRUJŤSCÄIÍC Kartensitiokýoh desek po-
SitaSovou tocbx-.iJsow,

Z výsledků, provsdesá MetaXog-naficlíé analýzy vyplývá p ř i ž -
ni vý v l iv přeďis&žxié pl&stloUě deíonaace na K,íeBmSn£ a tím na
omezeni defekts5.osti výsledné roa»5PteKjsltická struktury.V důsled-
ku aplikace předběžné jBlastiefcé desTorsaao© došlo u vš©ch vzor-
ků var.B k nárůst K hodino fc .•aufíí.aač.u.i ryoÍjlosti-Ň—pro srovnatel-
né izotennické *r/áx*^ aa skvsšňbaí teplotě£,ObS uvedená ssjiš-
těni J3ou v ŕ;'otílťÍL\su ej dřívs pŕ©$äi-oSosiými přaôstavarai o fysi-
kálně metslurg-iolcýcí-t příčinách svýäeni p©vnostaí tirovnS isar-
tensitickýoh oco l i /2/eSř.>isř:idtiicová ssetoda a sar£s»nl /3/
umožňují použit i nsjen v oblast i kvaiatitativní sistalografie,
ale váude taxn,itrl0 kvantitativná hodnotíme vzájeamé s t a t i s t i c -
ké souvis lost í saářitelxtýefc Sástic,zebraatenýcn v rovině.

Seznam l i t e r a t u r y : / i / FíJLIMAJJ R.kW.of Metals,5,1953,^7.
/ ^ / ' MÁZ AIíKlTin™, I í fSPSGKJi La«»Fys5iísé.lnS snetalurgieké v las tnost i
marteixsitu ocelí-Aoadera.ia Praha ,1983, / 3 / MOLÍNEK J . ,BUHtf K, ,
KRHUTOVÁ Z.-Popis v^noáleau k autorskému osvědoexii. 175638 z©
dne 15-í2
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Mazanec
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Obr.2 Blokové schéma
vyhodnovacího zařízeni:

Obr.l Princip souřadnicové metody SÚ-souradnfcovdustroji
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var.B- def.2O?i
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R. Freiwmig, J. Kudrmun, P. Chrnska

KVANTITATIVNÍ HOUNOCKNÍ BAlNITICKÍCH STKUKTUŕt

Nejčastěji jo balnit xeap. Iminitická struktura definová-
na jako feriticko-k&rbidieká smě0, která vznikla rozpadem auate*
nitu mezi teplotou asi 500 Ĉ a teplotou počátku tnartenzitické'
transformace /1/ . V ssäa&dS rosil ©u ,1 ©ma horní balnit, tvořený
feritickými lalkami a<* svýSenou hustotou dislokací ve svazcích
a nízkouhlíkovými hranicemi, ve kterých je uložen cementit(obr.
1) a dolní bainit, tvořený ferifcickými deskami s disltkační
spletí o vysoké hustotě a e karbidy v pouze Jediné habitové
rovině (obr. 2). Ve zvláštních případech mohou vnější podmínky
výrazně modifikovat morfologii bainitu, např. deformačně indu-
kovaný vytváří úzké feritioké pásy dekorované karbidy vzniklé
ve skluzových rovinách /2/ rebo pří vyeokých tlacích u nízko-
uhlíkových ocelí kolumnární baínit /'}/ .

Základem kvantitativního hodnocení bainitické struktury
je stanovení transformačních charakteristik, které spočívá
v určení objemového podílej přaměněného euatenitiu K tomu účelu
lz-9 použít integrálních mat od jalco j®ou ma^ne tome trie, dilato-
metrie, resistometrie nebo presnejší isefcalografie* Nejvhodnôj-
Sí a nejjednodušší je bodová enalýaap kterou urSujeaae plošný
podíl traneforrao%'ani řáse v rovině výbrusu. Jak bylo prokázáno
základními stereologickýml vatahy /4/ • tento údaj je shodný
» objemovým podílem transformované jfásse. Při využití automati-
cké analýzy obrazu nahrasujesse bodovou analysu přímým stanove-
ním plošného podílu vzniklé ráze* Cílem tohoto měření je ui-čení
rozpadových křivek n«bo f??<3troj©ní čáarti IRA diagraunfi v teplot-
ní oblaBti existence bainitu„ Yzhled&w k tomu, že rozpad auate-
nitu není lineární9 ale aávislost objamoveho podílu na izoter-
mické výdrži vytváří křivku sigatoidálního typu, byly pro extra-
polace počátku e konce transformace vyvinuty postupy nebo meto-
dy linearizace těchto závislostí. Nejvhodnější je aplikace pa-
rametrické rovnice /5/

log p/ (100 - p) « K log t -ŕ C ,
kde p je stupen přeměny, t je dob® isot^maioké výdrže a K, C
jaou konstanty.

Touto úpravou se dostává lineární průběh rozpadoré křivky.
Jako počátek transformace pří extrapolaci volíme 1 % bainitu,
jako konec 95 % za předpokladu, Že rozpad austenitu probíhá
do vysokého atupně transformace. Linaarizace rozpadajících kři-
vek zjednodušuje experimentální maření, nebot k jejímu vyhod-
nocení stačí pouze několik vzorku s odliřinou dobou izotermické
výdrže. Tuto skutečnost ilustruje závislost atupnš přeměny na
době výdrže pro riizná aplikovaná napětí na obr* 3.

Daláího prohloubení znalostí o bainitické transformaci je
možno dosáhnout studiem kínatiky nukleaues a růstu bainitických
částic kvantitativními metalografickými metodami. Obvykle nelze
použít běžných postupu kvalitativní stereologické analýzy» ne-
bot v důsledku částečně pro transformovaného objemu se zkracují
volné dráhy pro růst později vzniklých částic a tudíž stanove-
ní rychlosti růstu na základě určování středního rozměru části-
ce by poskytovalo zcela nepoužitelné hodnoty* Tato skutečnost
ukazuje, že možnost použití těchto metod je omezeno jen na



velmi krátká stadia počátku transformace, kdy dochází k vol-
nému růstu vôeoh částic.

Nuklaece bainitickýoh částic není jednoduchým procesem,
mle sestává se ss celé řady dílčích dějů. Jsou výrazně prefe-
rována místa s nižší enegretiokou náročností pro vznik čás-
tic, z počátku hranice zrn a pozdSji pak i rozhraní bainit-
MTotenit. Samotný vznik bainitlokého feritu je podmíněn míst-
ním ochuzením austenitlcké matrice o uhlík, což má za násle-
dek obohacení okolní matrice o tento prvek s následnou preci-
pitací karbidu. Při sledování kino tiky nuklo.ace je tedy zá-
kladním údajem počet částic v jednotce plochy v daném stadiu
rozpadu austenitu resp. doby výdrže. Tento údaj je nutno pře-
počítat vhodnou etereologickou metodou na počet částic v jed*
notce objemu a z časových závislosti stanovit okamžité rych-
losti nukleace. Vzhledem k tomu, že v průběhu transformace se
mění celková plocha rozhraní, na které mohou vznikat zárodky
nové fáze, tzn. nejprve vzrůstá a při vyšších stupních přemě-
ny austenitu opět klesá, není hodnota rychlosti nukltaoe kon-
stantní. Proto je třeba přijmout i určitá kritéria pro objek-
tivní stanovení „aktivační energie nukleaoe". Nejvhodnější
se jeví řezy v závislostech počet částic v jednotce objemu na
době výdrže pro konstantní počty částic (obr. 4). Ze získa-
ných údaju je pak možno sestrojit teplotní závislost pro sta-
novení aktivačních energií nukleace* Výsledky ukazují, že
aktivační energie nukleace u běžných konstrukčních ocelí nej-
prve klesá a po dosažení určitého minima opět vzrůstá (obr* 5)
Tato skutečnost podporuje pžedstavu. že nukleace není jedno-
duchý atomární proces, ale je výsledkem interakce jednotli-
vých dějů. Vzhledem k tomu, že obdobný charakter mají i kon-
centrační změny uhlíku v austenitu při postupující transfor-
maci /6/ , je pravděpodobné, že na změnách aktivační energie
nukleace se podílí významně i kinetika přerozdělení uhlíku
a nukleace karbidických částic. Okamžitá rychlost nukleace
je pak dána vztahem

r N - k exp ( - gj
kde k je předexponenciální faktor, T je absolutní teplota pře-
měny a Q N je aktivační energie nukleace pro dané % .

Pro sledování kinetiky růstu přichází v úvahu dvě meta-
lografické metody. Nejjednodušší, ale experimentálně náročné,
je přímé sledování reliéfu rostoucích částic při probíhajícím
rozpadu austenitu ve vakuové komoře světelného mikroskopu*
Druhým postupem je metoda vybraných řesu /?/ • Z velkého sou-
boru jsou vybrány částice,jejichž poměr délak os je nejmenší
a z těchto Částio pak ty, jejichž podélná osa je největší.
Geometricky lze prokázat, že při dostatečně valkém souboru
hodnot jsou tímto způsobem vybrány osové řezy nejdříve vznik-
lých, tzn. největších částic. Z takto získaných časových zá-
vislostí je pak možno stanovit rychlost čelního a bočního
růstu* Podmínka pro měření bočního růstu je dána požadavkem
nejmenšího poměru oa, tzn* hodnocením řezu částicemi kolmými
k rovině výbrusu. Zjednodušujícím předpokladem je konstantní
rychlost růstu, alespoň v počátečních stadiích transformace,
což odpovídá představě, že nejdříve vzniklé částice jsou nej-
větší. Na obr. 6 je pak porovnání teplotních závislostí rych-
lostí čelního a bočního růstu získaných jednotlivými metoda-
mi měření. Hodnoty aktivačních energií stanovených z rychlo-
sti růstu jsou odlišné pro horní a dolní bainit u téhož ma-
teriálu a mění se v závislosti na chemickém složení ooeli.



V připadá rautu la® již aktivační energii » JiHtým zjednodu-
šením přiřadit určitou .fyzikální iKtflrprataoio Hodnoty jsou
blíaké ryohloati <l:iíús£« uhlíku v euuitŕmitu A odpovídají před-
stavě, že růst bainitického forltu jo doprovázen difúzí pod
napětím do okolní austonitieké matric©» v případě horního
bainitu pak dochiási' k rychlé tvoťbä karbidlekých desek ne roz-
hraní ferit - au@tanit, cež asiiJiioa.ř«JieS hodnotu aktivační ener-
gie mění. V případ-5 bočního růstu je fyzikální Interpretace
naměřených údajů velmi obtížná( nobot bylo prokázáno. Že tento
děj se uskutečňuje opakovanou nukla&eí b&inítického feritu*

Zásadní význam sledování kinetiky nukleaoe a ruetu má při
atudiu vlivu vnějších činitelů na pxůběh rozpadu auetenitu.
Konkrétně je možno sledovat vily homogenizace sákladniho mate-
riálu» vliv kalicí (austenitiaacni) teploty a a ní související
velikosti auatsnitíokého srna, v^iv teplotního pnutí a vnější-
ho napatí. Vnější podmínky ovlivňují pred«vSím délku inkubační
periody před aacátkem tranařormiace i tranafornaSní charakteri-
stiky b&initické pr«měoy» SraSnou viišjši'ah podmínek lze do urči-
ti míry ovlivňovat prokalitelnost materiálu. Bylo n«př« ajiětě-
no /8/ s> že při vyšší homogenitě «i© psodluáuje inkubační pe-
rioda a tím i prokalitelnost materiálu£- Vsiiledoia k toccut Že
homogsniaaoe lz« dosáhsout vysokou teplotou jrospouštěofh© šíhá-
ní, což je s cl®diaka kalení nevhodná^, ukásalo se jak«> perepe-

í é l í í é t i t i J U
j ,̂

izoterstické kálaní po vícestupňové
Studium kinetiky transforEaace ixkáaalo i urychlující VIÍM t&pel-
ného pnutí n& rospad austenitus ooš « ^Stěíoh pruřessů se proje-
vuje sníženou stabilitou pedehlesesého austenitu v teplotní
oblaati existence bainitu ve střadové oblasti.,

Velmi významně přiapělo studium kinetiky nukleace a růstu
při atudiu transformace austenitu v okolí teploty 14 . V této
oblasti jsou konečné* vlastnosti ^olmí citlivé na vzijasiný podíl
martenzitu a bainitu9 jakož i na dispísraitu částic fealaitu*
Dobré vlastnosti garantuje struktura o valmi jemnými d«5Skami
dolního bainitu a pro její posouzení áQ kvalitativní analýzu
nezbytností. Cásteeaá bainitická transformace před kalením
zmenšuje volnou dráhu pro rust martonsitických desek a tím po-
tlačuje možnost vzniků defektu na rozhraní a vede k celkovému
z jemnění inartsnaitu* což je asjaénf. výhoáné u ocelí s vyšším
obsahem uhlíku. Rovněž isotesasioké kaleaí při teplotách pod M
a částečnou balnitickoc přenaěuou výrasně snižvije ẑnifc kali-
cích defektÄ v důsledku saraopogouát§n£ ©iartenzítu, který vzni-
ká na počátku izatermlcké výdrže. Oba postupy v porovnání s
běžným nízkoteplotním popouštěním vykaaují výrazně menší pnutí
a zakalené částí se vyznačují významně vyäší tvarovou stálostí.

Jednou ze základních charakteristik zušlechťovaných kon-
strukčních ocelí je jejich odolnost ke křehkému porušení. Velmi
často používaným a chybným kriteriem při posuzovaní vrubové
houževnatosti aměsné bsiniticko-martenzitick. a martenzitické
struktury je popouštění na stejnou teplotu* iři tomto postupu
má maxtenaltická struktura vyšší pevnost v tahu a tomu odpoví-
dající nižší hodnoty KGU 3 resp. změny v přechodové teplotě
mezi křehkým a tvárným porušením. Vzhledem k r&zné pevnosti
však nejsou tyto vlastnosti srovnatelné. Při tomto hodnocení
je nezbytné popouštění na stejnou pevnost, tzn. na vySší tep-
loty u martenzitické struktury. Při tomto postupu vykazuje
směsná struktura obvykle nižší odolnost ka křehkému porušení,
nebol křehká strukturní složka maxtenzit je obecně popouštěna
na nižší teplotu. Předchozí poznatky značně ovlivňují hodno-



cení vlastností hmotných částí, tzn. firiatečnô prokalenýoh p
řezů. U velkých průřezů se vzdáleností od povrchu kleaó kr.licí
rychloat a od určité vzdálenosti vzniká směsná bainiticko»max-
tenzitická struktura s rostoucím podílem bainitu ke středu
průřezu, U velkých průřezů nelze vyloučit v Jádru ani existen-
ci feriticko-perlitických struktur. Neprokalený průřez tedy
představuje prípad popouštění na stejnou teplotu. Pevnost od
povrchu k jádru tudíž klesá a vrubová houževnatost mírně stou-
pá nebo se nemění. Významně však směrem do jádra roste přecho-
dová teplota ke křehkému lomu.

Zvláštním případem bainitické transformace je rozpad auete-
nitu v deformovaném austenitu. Tento případ je charakteristický*
pro tepelně-mechanické zpracování. Vysokoteplotní tepelně-mecha-
nické zpracování (VTMZ), po kterém následovala jen částečná re-
kryetalizace, vede k Částečnému zpomalení bainitické trans-
formace. V deformovaných zrnech začíná rozpad austenitu později
a celková rychlost přeměny je menší (obr. 7). Morfologie vzni-
kajících částic bainitu nevykazuje odlišnosti (obr. 8). Při níz-
koteplotním tepel.nš-mechanickém zpracování (NTMZ) je situace
opačná. Krátce po deformaci dochází ke vzniku bainitických čás-
tic výrazně odlišné morfologie. Bainitický ferit s vyloučenými
karbidy se tvoří podél skluzových pásů a vytváří velmi úzké
desky, které přecházejí většinou aapříč zrnem. Teprve později
při delší výdrži dochází k tvorbě běžné morfologie (#br, 9,10).

Předchozí příklady ukázaly několik typických ukázek kvan-
tifikace ttikrostruktury u kalitelných resp. zušlechťovaných
ocelí. Sledování disperzity fází pomocí strukturních parametrů

?á samozřejmě širší využití. Týká se i běžným postupem zušlech-ovaných ocelí, kde výsledná velikost martenzitických desek je
v přímém vztahu s mechanickými vlastnostmi, tvarovou stálostí
i k náchylnosti ke vzniku kalicích trhlin. Kvantitativní ana-
lýza nabývá při •ptimaliaaci vlastností materiálu stále větší-
ho významu a představuje současný trend metalografie*
Seznam literatury: /1/ AAR0NS0N H.I. - Inst. of Metals Monogr.
and Reports 33, atr. 270 (1969). /2/ CHRXSKA P., FREIWILLIG R.,
DUBSKÉ J. - Bainitická transformace v ocelích. Studie ČSAV, č.25,
1381, Academia Praha. /3/ BUSH M.E., KELLY P.M. - Acta Met.19,
str. 1363 (1971). /4/ SALTYKOV S.A. - Stereometrická metalogra-
fie, SNTL Praha 1962. /5/ PORTER L.F., ROSENTHAL P.C. - Acta
Met. 7, str. 504 (1959). /6/ DUBSKÍ J., HUML P., CHRXSKA P. -
Kovové materiály 8, str. 65, (1970). /7/ HUML P., CEK/SKÁ P.,
JEŽEK J. - Kovové materiály 6, str. 222 (1968). /&/ CIZEK M.,
KUDRMAN J., PREIWILLIG R. - Kovové materiály 11, srt. 43 (1973).
/9/ SPBICH G.R. - Decomposition of auatenite by diffusional
processes; J.Wiley, N.Y. 1962, str. 353.
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Texty k obrázkům > Obr. 1 - Struktura horního bainitui a)
avětelná mikroskopie» b) elektronová mikroskopie. Obr. 2 -
Struktura dolního bainitui a) svetelná mikroskopie, b) elek-
tronová mikroskopie.. Obr. 3 - Závialoat podílu bainitu na
dobg výdrže při 325 °C pro různá vnější napětí. Obr. 4 - Zá-
vislost počtu částic bainitu v Jednotce objemu na době" izo-
termioké výdrže. Obr* 5 - Závialoat aktivační energie nuklea-
ce QrN na počtu částic Ny v jednotce objemu. Obr. 6 - Porov-
nání rychlosti čelního a bočního r&stu s výsledky /9/«
Obr. 7 - Mikrostruktura po VTMZ a následující částečné baini-
tické transformaci. Obr* 8 - Časová závislost podílu bainitu
při 325 C pro různé stupnS deformace při VTMZ. Obr. 9 - Ml-
kroatruktura po NTMZ a následující částečné balnitloké trans-
formaci při teplota 325 C. Obr. 10 - Časová závislost podí-
lu bainitu pře různé stupně deformace při NTMZ.



J. Sobotka, V. Vodárek, M. Sobotková, V. Kupka

VIJ V VELIKOSTJ Zím NA ŽÁfíUPEVNOST STABILIZOVANÝCH AUSTENITJtCKÝCH OCELÍ

Typickým znakem titanem nebo niobem stabilizovaných austenitických
CrNi(Mo) ocelí je výrazná citlivost jejich žárupevných vlastností, na
velikosti zrna /1-7/. U polykrystalických kovů a slitin tato skutečnost
obvykle souvisí s príspevky pokluzů po hranicích z m a difuzního creepu,
/.votšujícími se pri poklesu střední velikosti zma /8/. Sinha /9/ však
nedávno ukázal, že kromě pokluzů po hranicích z m jsou deformační procesy
při nízkonapěťové vysokoteplotní creepové exploataci významně ovlivněny
také mechanismem tvorby mikrodefektů na hranicích zm. Intergranulámí
trhliny, indukované pokluzy po hranicích zm, mohou v průběhu terciárního
stádia creepu vést ke zvýšení rychlosti deformace v matrici, při uvážení
uvedených představ lze predikovat zkrácení doby do počátku terciárního
stádia creepu a současně i pokle.; creepové plasticity s rostoucí velikostí
zma, a to zejména v oblasti vyšších aplikovaných napětí /S/.

Při zvyšování teploty rozpouštěcího žíhání v oblasti teplot 900
av. L200 C dochází u stabilizovaných austenitických ocelí jak ke vzrůstu
střední velikosti zma, tak současně klesá množství nerozpuštěných
částic stabilních karbidů. Následkem toho pak zvýšené obsahy intersticiál-
ních prvků v tuhém roztoku vytvářejí předpoklady pro precipitaci
disperzních karbonitridických částic na dislokacích při creepové exploata-
ci /I,3-5,10/. Tím dochází ke zvýšení žárupevnosti a k poklesu creepové
plasticity, což potvrdil např. Wilson při studiu žárupevnosti titanem
stabilizované oceli AIS1 321 v rozmezí středního průměru zma 0,015
až. 0,23 mm /5/.

Výraznou závislost rychlosti stacionárního creepu na velikosti
zma pozorovali v oblasti nízkých napětí u niobem stabilizované oceli
také Silcock a Willoughby /7/. Pokles rychlosti stacionárního creepu
/ o zhruba dva řády při vzrůstu velikosti zma z 0,01 na 0,1 mm

vysvětlili zmenšením příspěvku pokluzů po hranicích z m k celkové creepové
deformaci, což bylo v^souladu s teoretickými předpoklady /8,ll/ provázeno
výrazným snížením napštové citlivosti ^ /7/.

Variabilita velikosti austenitického zma stabilizovaných ocelí,
může ovlivnit jejich žárupevnost také prostřednictvím změn kinetiky
precipitace (o - fáze při creepové exploataci. Podle Barcika /12.13/
vykazuje jemnozmná struktura, odpovídající nižší teplotě rozpouštěcího
žíhání vzrůst rychlosti vylučování 0"- fáze, a to následkem možné pří-
tomnosti nerozpuštěných částic M„„Cg a urycnlení průběhu nezbytných
intergranulámích difuzních procesů.

Pro posouzení vlivu velikosti zma na žárupevné vlastnosti stabilizo-
vaných CrNi(Mo)Ti ocelí byl sestaven soubor 21 alternativ chemického
složení a velikosti zma, zahrnující:
- 4 tavby typu X8CrNiMoTil8.11, odpovídající oceli 17 347 podle ČSN

(ocel A - produkce SESW, GmBH, Freital - NDR) a zkoušené jak ve stavu
po rozpouštěcím žíhání při 1050 C (ozn. AR), tak ve stavu po doválco-
váni (ozn. AV) /14.15/

- 4 tjvby typu X8CrNiTil8.10, odpovídající oceli AISI 3Ž1 nebo 17248
poóle CSN (ocel B, SESW Freital), hodnocené po rozpouštěcím žíhání
pii 1050 °C /14.15/

- 9 taveb bezmolybdenové jakosti 8US 321 HTB japonské provenience
(ocel C), tepelně zpracovaných rozpouštěcím žíháním $ři teplotách
1120 až 1180 °C /16/



Chemické složení souboru hodnocených taveb /15.16/ je v tab. I charakteri-
zováno mezními obsahy nejdůležitějších prvků a stabilizačních poměrů.
MJ.Urost.mktura všech taveb ve výchozím stavu je pinč austenitieká,
přičemž hodnoty středního lineárního rozměru austenitického zrna jsou
spolu s charakteristikami mechanických vlastností a dlouhodobé žáru-
pevnosti uvedeny v tab. II.

Zkoušky tečení do wlomu byly u oceli A provedeny při teplotách
!>l>o až 650 C a v napětovém rozmezí 50 až 350.MPa, u oceli B při 550
až 800 C a 20 až 280 MPa a v případech japonských taveb jakosti C
v rozmezích 600 až 750 C a 29 až 353 MPa /14-16/. Teplotně-napětová
závislost doby do lomu (včetně stanovení hodnot meze pevnosti při tečení)
byla u jednotlivých taveb vyhodnocena podle Seiffertovy parametrické
rovnice /17/. Pro hodnocení creepové plasticity byly u všech taveb
sestaveny závislosti lomové tažnosti při creepu na době do lomu při
konstantní teplotě. Z těchto závislostí byly odečteny hodnoty tažnosti-
odpovídající v teplotním rozmezí 650 až 750 C dobám do lomu 10 , 5.10
a Krh.

Dosažené výsledky creepových zkoušek svědčí o významném vlivu
velikosti zrna na žárupevnost CrNi(Mo)Ti ocelí. Bez ohledu na prakticky
•st.opovc obsahy molybdenu (0,08 až 0,11 %) se nejvyššími hodnotami meze
puvnost.i při tečení vyznačují tavby CA,CB a CC s výrazně hrubozmnou
strukturou po rozpouštěcím žíhání (tabu II). Příklad závislosti hodnot
meze pevnosti při tečení za 10 a 10 h pro teplotu 650 °C je uveden
na obr. 1. Ukazuje se zde, že s výjimkou tavby AA, jejíž parametry
řárupevnosti neodpovídají uvedené závislosti, můžeme citlivost hodnot
R /10 a R „/10 k velikosti austenitického zrna d /mm/ popsat lineárními
regresními vztahy

R m T/10
4 = 70,1 + 703,6 d (1)

R m T/l0
4 = 36,7 + 601,7 d (2)

jejichž koeficienty korelace 0,956 a 0,957 jsou vysoce vý?xiamné i na
hladině významnosti <X>- 0,001.

Příčina významné odchylky žárupevnosti tavby AA (v obou alternativách,
t.j. AAR i AAV) od středního průběhu závislosti (1) a (2) (obr. 1)
souvisí s netypicky nízkým stabilizačním poměrem Ti/(C+N) = 3,5, kombino-
vaným s přísadou 2,3 % molybdenu. Za této situace jsou vytvořeny příznivé
předpoklady pro precipitaci karbidu Mo-Xe v průběhu, creepové exploatace
/.10,18/. Účinkem uvedeného precipitačmno zpevnění pak dochází ke zvýšení
žárupevnosti tavby AA, a to na úroveň vyšší, než by bylo možno očekávat
podle středního rozměru austenitického zrna.

Vliv velikosti zrna při současném uplatnění vlivů molybdenu a
stabilizačního poměru lze tedy vyjádřit násobným regresním vztahem

Ti
RmT = A0 + Al • d + A2 ( % M 0 ) + ^3 ( 3 )

Jednotlivé konstanty rovnice (3) jsou pro časové horizonty 10 a 10 h
a oblast teplot 550 až 700 C uvedeny v tab. III. Koeficienty korelace
jsou ve všech případech významné i na hladině významnosti C0= 0,001
a z jejich hodnot (tab. Ill) je zřejmé, že variabilita hodnot meze
pevnosti při tečení může být z 85 až 92 % vysvětlena změnami zvolených
veličin, t.j. velikosti zrna, obsahu molybdenu a stabilizačního poměru

)

Z výsledků, uvedených v tab. Ill je zřejmé, že možnosti zlepšení
žárupevnosti CrNiTi oceli AISI 321 přísadou zhruba 2,5 % Mo jsou teplotně
i časově omezené. Stejného efektu může být dosaženo zvětšením středního



lineárního rozměru zrna o 0,01 až 0,035 rnm. K tomuto účelu je nutno
volit optimální podmínky tepelného zpracování, zejména pak vhodnou
teplotu rozpouštěcího žíhání.

Analýza výNlnlku crvopnvýoh zkoušek s (nořenou deformací, pnwedených
u l.ivhy CM, muže pri spot, k identifikaci vlivu velikosti zcníuna žáru-
I»>VIK)KI. studovaných ocelí. .V oblasti ,- £ nižších než 10~ s~ , které
odpovídají doby do lomu 1.0 . až 1,3.10 h p^i 600 až 700 C /16/, můžeme
pop;jat napětovou citlivost £ parametrem

3 c' s

John/, velikost klesá z n =4,5 při 600 °C na 3,5 při teplotě 700 °C.
Interpretace napětové citlivosti £ není jednoznačná, pravděpodobně
:-«> Jedná o mechanismus creepu pokluzy po hranicích zm, kontrolovaný
'Ji fúzí podél dislokací s teoretickou hodnotou n = 4 /li/. Současně
však nelze vyloučit ani nezávislost žárupevnosti na velikosti zrna,
a to za předpokladu, že zvýšení, teploty rozpouštěcího žíhání, jehož
projevem je růst velikosti zrna, povede k dokonalejšímu rozpuštění
karbidických částic a následnému zvětšení rozsahu precipitace v průběhu
ereepové exploatace. V tomto případě by se jednalo o mechanismus dislo-
kačního creepu disperzně zpevněné slitiny, kontrolovaného mřížkovou
difúzí /U/, s překonáváním částic Mp„Cfi a Ti(C,N) šplhem nebo příčným
skluzem dislokací /4,11,19/.

Creepová plasticita hodnocených ocelí významně souvisí s mikro-
struktumími změnami a charakterem porušování při creepové exploataci.
Kromě primárních částic Ti(C,N) dochází na hranicích z m u oceli A
k precipitaci částic ^, - Lavesovy a G - fáze, v obou ocelích (A i
n) pak především k vylučování hrubých^ částic ff - fáze (obr. 2). Pří-
Uxrnost těchto částic výrazně usnadňuje nukleaci creepových defektů
na hranicích z m a vytváří předpoklady pro vznik intergranulámích
lomů (obr. 3) s poměrně nízkou úrovní creepové plasticity, mírně klesající
s rostoucí velikostí zrna (obr. 4). V souladu se závěry Sinhy ,'9/ je
Lento pokles výraznější při kratších dobách do lomu, t.j. při vyšších
úrovních aplikovaného napětí, což souvisí s rozšiřováním oblasti inter-
granulámích lomů ke kratším časovým horizontům /2,20-22/. Úroveň lomové
tažnosti za 10 h 5 až 15 % však nasvědčuje tomu, že v oblasti středních
lineárních rozměrů austenitického zrna 0,01 až 0,1 mm nebude v oblasti
reálných provozních životností creepová plasticita CrNi(Mo)Ti ocelí
významně závislá na velikosti zrna.

Seznam literatury: /!/ MARSHALL,P.: "Austen. Stainl. Steels", Elsev.
Appl. Sci. Publ., New York - London, 1984 /2/ SWINDEMANN.R.W.-SIKKA.V.K.:
Met. Trans., 14A, 1983, 581 /3/ KAWABE.Y. aj.: Trans. Nat. Res. Inst. for
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Steel and High-Temp. Alloys", Met. Society, London 1974, 91 PI SILCOCK,
J.M.-WILLOUGHBY.G.: viz /6/, 122 /8/ CADEK,J.: "Creep kovových materiálů",
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OBR. 1 - Závislost hodnot4meze
pevnosti při tečení za 10 a g
lOii při 650 °C na středním 2?
lineárním rozměru zrna

OBR. 2 - Příklady intergranulámí precipi-
» táce částic C- fáze (a,c) a "]J- Laveso-

vy fáze (b) po creepu:
• ^ a,b) 600 °C/12O MPa/19510 h (tavba ACR)
^ c) 650 °C/1CO MPa/7297 H (tavba BC)



OBR. 3 - Příklady vzhledu lomových
ploch po dlouhodobé creepové explo-
ataci
a) 600 °C/120 MPa/19510 h, A=16,8 %

(tavba ACR)
b) 650 °C/100 MPa/25740 h, A=3,5 %

(tavba BB)

OBH. A - Závislost lomové tažposti g 20
při cn-epu za 10 , 5.10 a 10^ h 5
na středním lineárním rozměru zrna
v oblasti teplot 650 až 750 C 10-

20 CO 60 80 100
d(ju,m]



Tabulka I - Údaje o rozaezí chemického slo2ení hodnocených ocelí

i
IOCELI

i
EXTRÉMNÍ OBSAHY PRVKO {h».%)

T
IEXTRÉMNÍ HOD-

POMERO

I C I MR I Si I P I S I Cr I Ni I HO I Ti I N I Ti/C |Ti/(C+N)
•I- -I- I -I- -I- I •r •i- -i-
10,06611,4310,5610,02510,010116,44111,0312,2310,3610,

A 10,08611,8710,6610,03410,013118,09111,9412,3810,6410,

10,06011,2410,4910,02910,013117,171 9,2210,2310,4110,
B 10,08311,4210,5910,03810,019118,24(11,4110,3610,6410,

0121 4.191
0171 9,411

1 1-
0091 4,941
017110,671

I I

3,50
7,75

4,14
8,31

10,06011,4610,4710,02010,006117,71110,9210,0210,3910,0071 5,571 4,78
10,08011,7410,6210,02810,016í 18,82112,62f 0,2510,5510,0191 8,831 7,26

Tabulka II - Výsledky vyhodnocení dlouhodobých nezi pevnosti
při tečeni jednotlivých taveb

1 0 1
1 C 1
1 E
1 L

1 A
1

1

1
1

1 B

1 C

1
TAVBAI

1
.

AAR 1
AAV I
ABR
ABV
ACR
ACV
ADR
ADV

1 BA
1 BB
1 BC
1 BD

1 CA
1 CB
í CC
1 CG
1 CH
1 CJ
1 CL
1 CM
t CN

STREDNÍ 1
LIN. 1

ROZMER t
ZRNA 1
tmu] |

0,016 1
0,014 1
0,015 1
0,013 1
0,011 1
0,011 I
0,011 1
0,010 1

0,014
1 0,026
1 0,027
1 0,010

t 0,092
1 0,063
1 0,065
1 0,031
1 0,031
1 0.031
1 0,062
1 0,048
1 0.070

Rrtr/10* [MPa)
pri

550 1

276 1
281 1
242
250
237
232
234
244

183240
216
188

1 250

i T [°CJ

600 1

190 1
184 1
148 1
152 1
139
143
142

t 143

1(107)
1(141)
1(137)
1(118)

1 201
1 193
1 188
1 138
1 140
1 147
1 159
1 155
1 177

650 1

121 1
110 1
85 1
82 1
81 1
85 1
84 1
80 1

63
1 88
1 87
1 72

1
1 1351 128
1 124
1 87
1 89
1 98
1 109
1 104
1 118

700 1

i

i

I

38
58
57
42

1 84
1 71
1 77
1 53
1 55
1 65
1 7 2
1 6 7
1 7 5

Ruff/
pri

550 1

194 1
192 1
151 1
153 1
141 1
148 1
150
152

(114)
171
138
120

1 160

'109 [MPa) 1
T [«

600 1

121 1
112 I
84 1
79 1
80 1
81 1
(86)1
82 1

(66)
(102)
1 (86)
1 (70)

1 144
1 138
1 134
1 84
1 88
1 94
1 110
1 105
1 125

•C) 1

650 1

69 1
60 1
(45)1
36 1
46 1
45
48
42

(38)
65
55

R.ff/2 •100 [MPa) l
pri T íOCJ í

550 1

173 1
169 1
129 1
128 1
120 1
121 1
131 1
131 I

(99)
154

1(121)
1 (40)1(104)

1 88
1 87
1 81
1 51
1 53
1 60
» 72
1 6 6
1 7 8

1

1 140

600 I 650 1
1 — ~™"l

(104)1 (57)1
(96)1 (49)1
70 1 (35)1
63 I 27 f
(6e)l 39 1
(68)1 36 1
(74)1 40 1
(69)1 34 1

(57)1 (33)1
(93)1 (59)1
(76)1 (48)1
(61)1 (34)1

1 130 1 77 1
1 125 1 77 1
1 1 1 9 1 7 1 1
1 7 4 1 4 3 1
1 7 2 t 4 3 1
1 7 8 1 ( 4 9 ) 1
1 9 9 1 6 3 1
1 9 4 1 5 8 1
1 107 1 (67)1

t-fj



Tabulka III - Specifikace konstant násobného lineárního regresního
vztahu R w T = A o + A i d + Ae. (XMo) + AaTi/(C+N)

i Rurt1

1 l ( X h

1 ICh

T
I°C)I

550
600
650
700

550
600
650

550
12 10»hl 600
1 1 650

Ao

205,1
146.1
97,5
62,0

160,6
102,1
65,2

148,5
1 90,3
1 57,1

At I

2016 1
971 1
725
451

1342
635
524

1189
1 774
1 467

Az

27,9
15.6
7 , 0
3 , 3

16.6
7 ,2
1,2

13.5
5 .4

1 0,0

Aa
1

-7,3
-6,6
-5.1
-3,1

-9,0
1 -6,1
1 -4.1

1 -9,0
1 -5,7
1 -3,7

KO£PICIENTI
KORELACE 1

0.961 1
0,933 1
0.996 1
0,934 1

0.922 1
0,956 1
0.958 I

1 0.914 1
1 0.954 t
1 0.956 1

Ing. Jaromír Sobotka, CSc.
lne. Vlastimil Vodárek, CSc.
lne- Marie Sobotková
lne. vladi»ir Kupka

Výzkumný ostav strojírenský a Betalurgický, VÍTKOVICE s .p . , 706 02 OSTRAVA



B. štafan, V. Jurko

«TRUKTOR ZVARITECNtCH VVBOKOPGVNVCH

Zdanlivo jednoduchá štruktúra s akou sa u ZVPO
•atrelávame, ma mnoho veľmi zložitých aspektov. Narazíme na
H L ukmer vždy, ketf reálnu štruktúru chceme dôsledne
ivani i lati viic pap-isaĽ. Aj najznámejšia a najpoužívanejšia
char .-jktriíjtika, akou je stredná veľkosť zrna, je pri hlbšej
an..! vzia I'm veľmi hrubá a často nedostatočná. Nehovorí nič o
nut vt o'3<>ni i.u veľkosti zrna, morfológii jeho hraníc, metalo-
Hrancľnj textúre. Metodické otázky a kvantitatívne stereo-
io'txr.l-é vyjadrenie štruktúry sú pritom len jednou stránkou
<j r nu i <•.:>«« i. Narážame aj na problémy hierarchicky vyššieho výz-
nam" . /asanujúce až do podstaty pojmov, alebo ich vyme-

!->'ií;:e štruktúru chápeme ako nositeľa vlastností oceli
ui-'-t i nujihĽf si najprv, ktoré základné parametre štruktúr je
tr'jni kvantitatívne hodnotiť. V zásade ide o dve skupiny a
'o; O Marametre matrices bi parametre štruktúrnych zložiek
j <.••«) undárnych fáz.

Hi-i hodnotení matrice treba definovať najmä typ štruk-
ĽMI y. rozdelenie štruktúry P O priereze, veľkosť, homogenitu
•< meralogratickú textúru zrna a subzrna, charakteristiky
h.-.i. Kát:i i a iných mriežkových porúch, krystalograf ickú te:<-
iu'i; ,:, m é . štruktúrne zložky a sekundárne fázy môžeme v
zásad*? členit ni tri kategórie a to: a) vlastné štruktúrne
.•].oél.v (perlit, bainit, martenzit a pod.), b) disperzné fázy
(obvčíjne karbonitridické precipitáty) a c) inklúzie. Vo
v'4.etl:%'ch prípadoch je treba definovať typ štruktúrnej zložky
,i ,(=>! undárnej +ázy- morfológiu, veľkosť, rozloženie veľkosti
• i > i' t-.i J «•> i e K v a n 1 1 1 at í v n e p ar- a m e t r e .

v schéme na obr. 1 sme znázornili hlavné kritéria hod-
not-M-ua štruktúr a základné členenie podľa týchto kritérií.
7 ' liVJiíikncii štruktúrnych zložiek sme využili vlastné
••ikusenosti konfrontované s literatúrou. Klasifikácia je
lerinoduchá a spracovaná tak, aby sa čo najmenej odchyľovala
od vžitých preostáv. V našich prácach sme väčšiu pozornosť
venoval i ncnol yedr J cl:ým a zmiešaným štruktúram Cl,23. Vnú-
torné členenie klasifikačnej stupnice má rad pôvodných
prvkov a opiera sa najmä o práce japonských a belgických

Hodnot«ni« valkosti zrna a mubxrna

Stredná veľkosť feritového zrna je jeden z mála ětruk-
túrrwch parametrov, ktorých stanovenie je normalizované (ČSN
420463). Predpísané postupy sa vhodne aplikujú v rovnorodých
nuiv.-i.jr-iL.kyrh štruktúrach. Nerovnorodé štruktúry vyžadujú
iii f FT oncuvané prístupy C5,63.

my. Blaže i Šte+an, CSc. - ÚEM SAV, 043 53 Košice
hMDr. Vladislav Jurto, CSc. - DEM SAV, 043 53 Košice



Ĺ pohľadu feritového zrna sa vyskytujú heterogenity
vuľl-osti, metalografická textúra zrna a odklon ad
pľjvide?lnej pulyedričnosti. Pri každom odklone od regularity

prísne .• vaioval", či je potrebné siahnuť pa špeciálnych
hodnotení a.

Problém heterogénne.) veľkosti možno zvládnuť
r:).ii.ovanim rozdelenia velkosti, vlastným vyjadrením rozde-
fc-iiiu * charakterizováním vnodných kvant i lov veľkosti zrna.

i r t? POPI'J rozdelenia veľkosti zrna d je najvhodnejšie loga-
i ,'„micku-normálne rozdelenie C5], dané funkciou pravdepo-

1 (in d - JJ)

a a /2n

t Oe paramutyr /J vyjadruje aritmetickú strednú hodnotu In d,
a nt i v met iCKU štandardnú oddehýlku veličiny In d. Pri popise
IH...-1 t.r cmciifiej, resp. anomálne zhrubnutej štruktúry je vnodné
oi:r cíti tých tu parametrov využit a.i kvantil d « a K l Platí, že
V.i/. na priemer menší a 5"/. väčší ako d<»ssx. Piati: d*atc
Ľ :i-' \Á \- 1 . 6'KJ a) .

VýrjĽná heterogenita veľkosti srna môže mat závažný
Ui.iPrAu I M vlastnosti. Napr. v konglomerátoch s hrubými zrnaini
ĽČI mt...'u ídhšie nukleovaC štiepne mechanizmy porušovania, čo
múre -ipói3abiť vyrasny posun tranzitne.1 teploty pri relatívne
m; i í. o m vplyve na med.'u sklzu.

"lutaiagra+ickc* textúra zrna je známa u hlbokotažnvch
PI (•••c.nov, no stretávame sa s riou aj u plechov valcovaných za
tťtJl.í. N<A.ima pri štúdiu anizotrópie vlastností treba de-fi-
ntiviiť veľkosť zrna v troch smeroch ako to doporučuje Richter

t l.cix.C/J. špecifický problém v tomto smere je plasticky
deformovaný materiál. Ako sme to ukázali v práci C&],
.nor činini :rna v dvoch, pripadne v troch smeroch možno určit
/cJ"I osi plastickej deformácie p, za použitia vzťahov typu:
p - In (a*M/d; . Ide d M» je stredná veľkosť zrna v smere
tlĽfui-mánp; d je stredná veľkosť zrna pred deformáciou.
CJi'.rem heterogenity veľkosti zrna v mikroobjemoch sa vo vý-
/ M H O L I I clasto stretávame s heterogenitou veľkosti zrna P O
itruľi'.K. V týchto prípadoch .je treba zvážiť lokalizáciu mera-
ní alebo • cali.ľovaí meranie po priereze, ako to dokumentuje
obr. J, na ktorom je vynesený priebeh veľkosti zrna po
hrúbip riaclent valcovaných plechov z ocele mi krolegovanej Ti
IA J ocele mi krolegovanej V—Nb.

Itaz. u odklonu od pravidelnej polyedrickej štruktúry
noinaiue (Jo<=itcttoLne vyriešenú. Pokiaľ je to možné, pri vlast-
nom meraní sa vyhýtiame ťažko definovateľným lokalitám. Keď
K o ino;:r.ŕ nie je. pre meranie veľkosti zrna takýchto štruktúr
iMJii,:.i vanie f r aktograf íckú metódu spôsobom akým je popísaná v
lial ki(n.

Problematika kvantifikácie zmiešaných štruktúr má tak-
t.cľ ivote špecifiká, ftk je nepolyedrická štruktúrna zložka
minoritná (napr. DP ocele), potom spravidla postačuje defi-
novať. veÍKOsC POl/edrického feritu a objemový podiel nepoly-
edrirkej štruktúrnej zložky. Pri väčších objemových podie-



'(tin iiťpaJ yedf irlíej štruktúrnej zložky a v nepol yedrických
si .f-ul túrach, je kvantifikácia veľkosti srna nepoměrné zloží-
te iva a, nr t.M..o láme sa & ňou podrobnejšie zaoberali C93. Za
m.M.alovjra-fické zrno je tretia považovať štruktúrny útvar
tihr .•.Jiiiceriý veľkouhlovvmi hranicami. Metalografické metódy
•icanavenu takto definovaného zrna však zlyhávajú. Problema-
•11 ké ie predovšetkým selektívne leptanie v^ľkouhlových hra-
nu., resp. odlíšenie malouhlových a veľkouhiových hraníc.
,,..i(i..a" jedinou spoľahlivou metodou je fraktografické stano-
••••.?iiJL«.» veľkosti srna. Zakladá sa na poznaní, že štiepne
iMilny na veľkouhlových hraniciach menia smer. Preto veľ-
kú .i ŠLiepnych fazist viac-menej odpovedá veľkosti metalo-
•tr .vi i c kého zrna. Metodiku používajú viacerí autori, nie je
vr»«u ujednotená. V práci C1Q1 sme ukázali, že medzi
v« í H o*. C au zrna d a veľkosťou štiepnych faziet d* je p n -
LI1IJ.IH:> lineárna závislosť.: d~2.d«-s (obr. 3 ) . Jedným z do-
.•ulov takejto závislosti je rozmerový •faktor. Pri hrubých
.•riiřx.ii <:,c\ pri sířeni lomu premostenie trhlin v susedných
.'ni.i'.li realizuje štiepením - dochádza ku f ragmetáci i , obr.
4i. , i->r.i jsmnoirnnej štruktúre sa premostenie trhlín v su-
(•(invcli zrnách môže uskutočniť plastickou de-formáciou,

šmykom, obr. 4a. Kvantitatívna rraktografická analýza vyža-
duje znalosť mikromschanizmov lomovýcn procesov a skúse-
:ic.ifoi i . í n t* k maze byť zaťažená chybou vyplývajúcou zo
auojoktívneho faktora. Naše skúsenosti ukazujú, že metóda sa
tiuLii pre širokú skálu nepol yedrických a zmiešaných štruktúr.
SPÓ<SOD vyhodnocovania veľkosti štiepnych faziet na -frakto-
qr at i c. kýcd snimkach lámov ilustruje obr> 5.

t\iepol yeat ícké mikroštruktúry sú charakteristické rozvi-
rutrou subzrriovau stavbou. Jednotlivé subzrná sú najčastejšie
lallkuvého tvaru (bainit, martenzit), alebo oválneho, pripad-
ne nepravidelného tvaru (acikulárny -ferit, papúšťané struk-
!:ui v/. Násorv HA meranie charakteristického rozmeru subzrna
•áu r usne C .:••; 111. Nám sa osvedčil jednoduchý spôsob hodno-
tisma strednej hrúbky latiek di lineárnou metódou na tenkých
•f ol i ach v smer" c kolmom na dľžkový rozmer, obr. 6. E+ektiv—
n' .itrndnv rozín^t latiek je väčší než takto nameraná stredná
lir úbkri laťky, lo sa však pri výpočtoch spevnenia zohľadní v

konstantách.

Marani* pr«cipit*čnych pmrmmmtrav

Oťfinicie precipitačných parametrov nie sú ustálené, a
preto je otázka merania problematická. Ak vychádzame z Qro-
wanav/ch predstáv, interakcie dislokácií s disperznými
časticami sekundárnych -fáz v rovine sklzu, treba hodnotiť
strnímu plošnú nied̂  i cast i covú vzdialenosť X v rovine sklzu.
MH>totli._k> :a najvhodnejší spôsob určenia precipitačných
par anietr <JV pokladáme stanovenie počtu disperzných častíc
precipi tatov na jednotku plochy repliky N a určenie strednej
veľkosti v v f.?K t r .citovaných častíc 2r. Parameter X je daný
\'::ťc»! -cjni: 1 ,̂ ,

X - k . N

'A-ft:ď-:,ľ konštanty k závisí sa spôsobe usporiadania častíc a
uiiži sa hodnote 1. Takáto definícia strednej plošnej
iiitM.,1,- j Ĺdsticijvej vzdialenosti je spojená s niektorými stereo-
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logickými problémami. Metoda dáva reprodukovateľné výsled-
ky, najmä v pripadá rovnomerne distribuovaných rovnoosých
kar tndických a kar bom tridických pr«cipitatov. Vyvinuli sme
trojstupňovú metódu merania precipitačných parametrov C121.
Na základe rozsiahlych štatistických meraní sme preukázali,
že veličina \ vykazuje repradukovatefné hodnoty nielen
vtedy, keď je výbrus správne naleptaný, obr. 7 (oblasť C),
ale aj keď je mierne nedoleptaný (oblasť B) , alebo mierne
preleptaný (oblasť D). Hodnota stredného rozmeru častíc 2r
je menej citlivá na dobu leptania. V prípadoch, keď precipi-
táty majú nerovnoosý tvar, alebo sú v zhlukoch, treba postup
vhodne modifikovať. Metódy stanovenia hodnôt X. zakladajúce
sa na výpočte vychádzajúcom z objemového podielu častíc
pokladáme sa menej presné.

Bekundárne fázy a štruktúrna zložky

Keďže otázku nepolyedrických štruktúrnych zložiek sme
už analyzovali, treba ešte spomenúť perlit, cementit
(pripadne špeciálne karbidy) a rozmerné nitridy, ktoré
významnou mierou môžu ovplyvňovať vlastnosti. Tak napr. v
práci C133 sme v zhode s prácami Almonda C143 a Holzmana
C15] preukázali výrazný skrehujúci účinok rozmerných častíc
štruktúrne voľného cementitu, ako vyplýva z porovnania
tranzitných kriviek pôvodného a oduhličeného stavu, abr. 8.
Podobné skrehujúce účinky má aj degenerovaný perlit s hru-
bými obálkami eutektoidného cementitu. Skrehujúci mechaniz-
mus spočíva v iniciačnom účinku masívnych častíc na štiepe-
nie feritu, obr. 9. Zárodočné trhliny vznikajú praskaním
častíc alebo ich dekohéziou. Výrazný nukleačný účinok na
štiepenie sme zaznamenali aj u masívnych častíc nitridov
titánu a zirkónu.

Z týchto poznatkov vyplýva, že tuhé masívne karbidické
a nitridické častice sú spravidla nevhodnou štruktúrnou
zložkou ZVPO, ktorú treba eliminovať alebo kontrolovať. Pri
kvantitatívnych štruktúrnych rozboroch ich treba definovať
stereologickými parametrami. Vhodná je napr. metóda ich
určenia [6] vychádzajúca z nasledovných veličín; N* - počet
častíc pozorovaných na jednotke plochy výbrusu, Ni_ - stredný
počet častíc preťatých náhodnou priamkou jednotkovej dĺžky,
Pp» - plošný podiel skúmanej -fázy v mikroštruktúre. Obecne
parciálna kontiguita Ni_ je daná vzťahom:

Ni_ - (2 Ni_otx • NuOÍO / LT

kde Ni_«y je počet priesčnikov náhodnej priamky s medzi-fázo-
vým rozhraním matrice a skúmanej -fázy a. Ni_owt je počet prie-
sečníkov priamky s rozhraním ot-a, L T je celková dlžka náhod-
nej priamky. Pre určenie strednej veľkosti priemeru častíc d
a počtu častíc v objemovej jednotke N*, potom platia nasle-
dovné vzťahy:

d a = K
IM r- n

kde Ks a K v sú konštanty závislé na tvarovom faktore částic.
V prvom rade je však nutné testovať fraktografickou metódou.

101



či nenukleujú štiepne mechanismy porušovania.

Perlit má spevňujúci a skrehujúci účinok. Pri kvanti-
tatívnych štruktúrnych analýzach častíc stačí poznať jeho
objemový podiel, eventuálne doplnený o stredný rozmer perli-
tuvého zrna. Samotná štruktúra perl i tu sa v ZVPO môže meniť
v širokom diapazóne od ostrovčekov eutektoidného cementi tu
cez jemnoiamelárne, hrubalamalárne až po globularne tvary.
Okrem toho štruktúra perlitu môže byt metalogra-ficky textu-
rovaná a vytvárať známu "riadkovítosť perlitu" £163. Okrem
štandardizovaného vyjadrenia riadkovítosti kvantitatívny po-
pis rôznych štruktúrnych nuansov nie je zavedený, preto sa
otázky musia riešiť individuálne.

Väčšina známych používaných metalografických stupníc
znečistenia (podl'a Jernkontored, DIN, C3QST) je pre hodnote-
ní e čistoty valcovaných ZVPO nevhodná. Mnohokrát sa už uká-
zala, že podľa stupníc výborne hodnotené ocele majú vysokú
anizotrópiu a náchylnosť k lamelárnej praskavosti z titulu
veľmi tenkých rozvalcovaných vmestkov. Boli preto vyvinuté
nové metalogra-fické metódy, pri ktorých sa hodnotí tzv.
stredná pnemetová dĺžka vmestkav, resp. projekčný para-
meter C173.

Inklúzie predstavujú degradačný •faktor v štruktúre
materiálu. Preto sa domnievame, že ich treba hodnotiť nielen
na základe rozmerových veličín, ale ne základe miery ich
deštrukčného pôsobenia počas plastickej deformácie a pri
-formovaní lomu. Týmito otázkami sme sa podrobne zaoberali,
Mierou degradačného pôsobenia inklúzie môže byť veľkosť
plastickej de-formácie, pri ktorej inklúsia nukleuje vznik
tvárnych mikroporúch, alebo relatívna veľkosť jamky na
povrchu lomu. V práci C1S3 sme navrhli postup integrálneho
hodnotenia vmestkov f raktogra-f ickou metódou. Ako kritérium
bolo navrhnuté kvantitatívne hodnotenie plošného pocJielu
vmestkov na priemete lomovej plochy. Na tomto základe bola
neskôr vyvinutá -f raktogra-f i c ká stupnica hodnotenia čistoty
C193.

Zavary1

Pre hodnotenie štruktúr konštrukčných zvariteľných oceli
po riadenom valcovaní autori doporučujús

•) Hodnotiť veľkosť polyedrického zrna známymi_ metalogra-
fickými metódami doplnenými o meranie distribúcie a ani-
zotrópie. Zrno nepolyedrických (a zmiešaných) štruktúr
hodnotiť -f raktogra-f ickou metódou založenou na meraní veľ-
kosti štiepnych faziet na štiepnych lomoch.

b> Hodnotenie veľkosti subzrna najmä v prípade laťkových
štruktúr realizovať pomocou transmisnej elektrónovej
mikroskopie tenkých -fólii parametrom "hrúbka laťky".

c) Disperzné -fázy - precipitáty kvantitatívne hodnotiť pomo-
cou strednej medzičasticovej vzdialenosti X a stredného
rozmeru častíc 2r meraných popísanou trojstupňovou meto-
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dou na uhlíkových extrakčných replikách.

d) Vmestky a sekundárne fázy okrem známych metalografických
metód doporučujeme hodnotiť tiež metódami fraktogra-
fickými zameranými na nukleárnu schopnosť častíc na štie-
penie feritu, alebo na plošný podiel sekundárnych fáz a
mklúzii na tvárnych, jamkových lomoch.
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1. Schindler, J. Kliber, J. Boŕuta

HOLiNUCENl STRUKTURY ftíŽENĚ VALCOVANÉ NÍZKOLFGOVANÉ OCELI

Byl proveden poloprovozní experiment, při němž se kombi-
fiacť rôznych re»imO řízené válcovala nízkolegovaná ocel zá-
padního chemického složeni 0.10C-1.45Mn-0.07Nb-0.05V. Měnily
•ic? úborové plány, teplotní, rychlostní i Časové parametry
tváření. Dovalcování probíhalo většinou ve dvoufázové obla-
sti, s vyloučením rekrystalizace. Tradičními metodami optické
iiRtalografie se hodnotily výsledné strukturní stavy, dosažené
volným chlazením vývalkO (celkem 24 plechá o tloušťce cca 7
mm i na vzduchu. Pozornost se venovala velikosti a tvaru fen
tického zrna i homogennosti konečné struktury.

Na obr.l jsou shrnuty výsledky provedených mechanických
zkoušek (tahem, resp. rázem při pokojové teplote). Ačkoliv
podmínky tváření se značné měnily, z výsledků vyplynulo, že
pevnostní i plastické vlastnosti zásadním zpásobem závisí ví-
ceméně jen na doválcovací teplote T - ostatní vlivy jsou méně
podstatné. Ve zkoumaném intervalu hodnot T vrubová houževna
tos1: i tažnost rostou s doválcovacl teplotou, naopak mez k lu-
zu i pevnosti klesají. Při vyšších teplotách T jsou tyto roz-
díly menší, klesá i anisotropie mechanických vlastností.

Tyto závěry byly potvrzeny i metalografickým hodnocením
strukturních stavo. Vlivy deformační rychlosti či změny mezi
úborových časů v rozmezí 7 až 30 s nebyly významné. Po vyš-
ších dovalcovaclch teplotách (cca nad 750°C) se získalo rov
nuosé, relativně hrubší smíšené zrno (obr.2). Dovalcování
v oko!i teploty 700°C mělo za následek zrno velmi jemné, pro-
Tníené ve směru válcování. Správným režimem tváření (obr.3)
r,e získala struktura s přijatelnou řádkovitostí. Naopak po
dílčím přerušení válcování a kumulaci značné deformace při
teplotě ZOO0Ľ vznikla struktura s mimořádně výraznými řádky
(obr.4). Někd/ byl patrný vliv segregačních pásO (obr.5).

Celkově lze konstatovat, že regulaci teploty, při niž
:ahájime druhou etapu řízeného válcování, lze získat širokou
skálu strukturních stavo a tím i mechanických vlastností
tlustého plechu. Po nejnižších aplikovaných teplotách doval-
cování dominují pevnostní vlastnosti, s rastem hodnot T se
zvyšuji vlastnosti plastické. Jednotlivé uber y při doválcová
ni 18 vhodné rozdělit do širšího teplotního intervalu a vyu
fit ta1- při vyšších teplotách dílčího uzdravování struktury
k jBjímu zrovnomérnění s následnou možností deformačního
zpevnění při nízkých teplotách. Znovu se ověřilo, že ve druhé
etapě řízeného válcování je vhodná celková redukce tloušťky
min. o t»7 X . Vyíilo vsak najevo, že značný význam má i před-
válcovacl fáze (v našem případě při teplotách 1150 až
1050uC). Dostatečné protvářenl v této etapě při spolupôsobení
rekrystalizace má mimořádný vliv na jemnozrnnost, ale přede-
vším na homogennost struktury.

Jng. Ivo Schindler, CSc. a Doc. Ing. Jiří Kliber, CSc. -
katedra tváření kovO VSB, 708 33 Ostrava
Ing. Josef Boruta - VÚSM VÍTKOVICE, 706 02 Ostrava
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Mikrostruktury vybraných plechů po volném chlazeni na vzduchu

'; 0.1 mm

Obr.2 pauzy 20 s
doválcováni 928 -> 783 C
rovnoosé smíšené zrno
G = 11(10)

Obr.3 pauzy 20 s
doválcováni 770 -• 715 C
mírně protažené zrno
G = 12(11)

mm
Obr.4 pauzy 15 s

á l á i
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K. M i t u r a , V. Jáchym

VLIV TiiPliĽNŽHO ZPRACOVÁNÍ DRÁTU KA MlSZILAkůLÁRNÍ VZDÁLEKOST
PĽRLITU

Úvod

Řízené ochlazování drátu s vyšším obsahem uhlíku, které
nasleduje těsně po doválcování v toku tratě přineslo zestej-
noměrnění struktury po průřezu a po délce. Proto dráty mají
stejnoměrné vlastnosti jak ve stavu dodávky z hutě, tak i po
tažení v drátovnách. Pro mnohé účely dostačuje řízené ochla-
zený drát následovně tažený na požadovaný průměr, pevnost a
další vlastnosti.

Ovšem pro vysocejakostní zpracování drátu pro speciální
účely dává patentování stále lepší vlastnosti hlavně směrem
k plasticitě o Souvisí to s tím, že u nás používaný systém ří-
zeného ochlazování - Stelmor - nezabezpečí tak malou mezila-
melární vzdálenost perlitu jako patentování. Při stejné úrov-
ni obsahu^uhlíku zmenšení meailamelární vzdálenosti^perlitu
vede k vyšším hodnotám meze kluzu a pevnosti zároveň při men-
ší tlouatce křehké cementitické lamely. Tenší lamela po prask-
nutí působí menším vrubovým účinkem, navíc snadněji se defor-
muje při tažení než tlustá* Při menší mezilamelární vzdálenos-
ti nedochází tak snadno ke kritickému nakupení dislokací u pře-
kážky - cementitické lamely, nebot se dříve generuje nový zdroj
ve feritické lamele.

Drátovny ovšem potřebují drát homogenních mechanických
vlastností. U řízeně chlazeného drátu nepříznivě vystupují
do popředí středová V vycezenina, která u ingotové oceli se
odstraňuje pro kvalitu drátu dostatečným odatřihem ve vál-
covně. Otázka středových vycezenin vystupuje do popředí zvláš-
tě u oceli odlete plynulým litím. To je předmětem zájmu oce-
lářů. Ovšem při závadách v řízeném ochlazování drátu mohou na-
stat makrostrukturní nehomogenity, které připomínají vycezeni-
ny a vyvolávají velký rozptyl v mechanických hodnotách. Ka
druhé straně zase závady při patentování přinesou rozptyly
v mechanických hodnotách. Všechny tyto provozní nedostatky
pomůže odhalit, vysvětlit a zjednat nápravu komplexní metalo-
grafický rozbor.

Případ s nepravou vycezeninou

Drát t 6 mm jakosti C74 ve etavu po řízeném ochlazování
vykazoval u jedné tavby značné rozdíly v pevnostech Rmt která
se výrazně zmenšily po patentování - viz tab. 1.

Tab. 1
Označení

1a
2a
1b
2b

Tepelné zpracování

ŘOVD
ROVD

patentováno
patentováno

Rm /MPa/

1130
947
1195
1128

Z /W
35.3
40.4
40.1
40,5

U všech čtyřech vzorků byla zjištěna makrostruktura. Vzo-
rek 2a vykazoval na příčném řezu nehomogenitu strukturní, kte-
rá upomínala vycezeninu (obr. 1). Ovšem na Baumannově otisku
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vuech vaorků nebyla zjištěna žádná větaí koncentrace sulfidů,
k t (.Tá bj poukuzovřila nu původ z vycezeniny (obr. 2). Hodnocení
mikrostruktury včetně mezilameléraí vzdálenosti perlitu je
v tab. 2.

Tab. 2
vzo-
rek

1a
2a
1b
2b

základní materiál

ritu
5
5
3
3

vel.
zrna

7(6)
7/8
8/9
8/9

Hm20

307
307
364,4
364.2

nm
130
130
110
110

středová nehomogenita
V* fe-
ritu

7

vel.
zrna

7/5

Hm20

266

nm

160

Z uvedeného je vidět, že pokles hodnoty pevnosti byl u
vz. 1b způsoben menši mezilamelámí vzdáleností perlitu ve
středové partii. Na okraji vz. 1b byla stejná mezilamelámí
vzdálenost perlitu jako u vz. 1a • celém průřezu. To svědčí,
vedle přítomnosti hrubého zrna u vz. 1b, že tento úsek drátu
byl nedostatečně chlazen ve vodním cyklu po doválcování. Zá-
vada byla skutečně v tomto úseku ve válcovně zjištěna. Sním-
ky budou promítnuty na konferenci.

ľehomofienita vlastností po patentování

Drát 0 6 mm jakosti C78 vykazoval běžný malý rozdíl
v mechanických vlastnostech ve stavu po řízeném ochlazení
na zařízení Etelmor. Ovšem po jednom režimu patentování za-
se naopak se dosáhl neočekávaný vysoký rozdíl v mechanických
hodnotách. Zde uvedeme jen typické případy.

vzorek
11
22
33

tepelné zpracování

ŘOVD
patentováno
patentováno

Rm /MPa/
1050
1050
1230

Z hJ
43,6
40,2
26,8

U výše uvedených vzorků byla uvnitř zjištěna makrostruk-
tura na příčných řezech. Homogenní strukturu vykazují vzorky
11 a 33 (obr. 3, 4). Nehomogenitu, projevující se skvrnami
na celém příčném řezu, vykazuje vz. 22 (obr. 5).

Llikrostruicturní rozbor

vz.

11
22
33

základní
t

feri-
tu

5,0
7,0
1,0

vel.
zrna

7/6

materiál

Hm20

264
316
394

nm

143
124
109

7°
feri-
tu

2

skvrny
vel.
zrna

Hm20

374

S
nm

113

Peritické sítoví je naprosto nesouvislé a proto velikost
zrna zvláště u patentovaného drátu se stanovuje ^en velmi
přibližně. Drát řízeně ochlazený má perlit lamelami doko-^
nale vyvinutý. U drátu patentovaného je perlit lamelami pře-
vážně dobře vyvinut u vz. 3. U vz. 2 jsou v některých úsecích
oblasti "degenerovaného perlitu" (obr. 6), které jednoznačne
naznačují, že některé oblasti austenitu před patentováním ne-
byly plně homogenní a proto se vyskytuje oblast jakoby hrubých
feritických lamel v sousedství "lamely11 sestávající z podélného
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úseku jemného lamelérního perlltu, který na svých koncíchveerozvětvuje. 0 nerovnovážnosti tepelného zpracování zároveň
svědčí přítomnost"skvrn"t tj. kulovitých útvarů (podle po-délného i příčného řezu mají kruhový průřez), s podstatně
menším obsahem feritu, větším zrnem menší mezilamelární
vzdáleností perlitu a podstatně menším obsahem "degenerova-
ného perlitu". Mezilamelární vzdálenost perlitu i mikrotvr-
dost se v této oblasti již blíží hodnotám správně patentova-
ného drátu obdobně jako obsah feritu*

Dobrou závislost na mezilamelární vzdálenosti perlitu
ukazuje mikrotvrdost perlitu - viz obr. 7, a to i pro před-
chozí případ.

K odstranění zmíněných závad při patentování došlo úpra-
vou podmínek austenitizace (teplota, doba průchodu pecí).
Závěr

Metalografický rozbor klasické i elektronové metalogra-
fie spolu s měřením mikrotvrdosti dovolí celkem dobře a rych-
le činit opatření ve výrobě. Při větších zkušenostech pak
stačí soustředit se na mikrotvrdosti.

Ing. Karel Mitura, CSc. - VtfHŽ Dobrá, 739 51 Dobrá
Ing. Vladimír Jáchym - VUHZ Dobrá, 739 51 Dobrá
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K. ľlacek

'.laniTOCEMf FÁZOVÝCH FREKSN V TUIlál.I STAVTI A JEJIS- KIIľiEľlKY

Při hodnocení fáaových přeměn se zajímame o je.jic3- ~
termodynamiku a k inet iku, I.ľochanicnue fáaov/C:'.

v klnoickám poj c t i pomoc:' rych los t i rwklet-.Ľe
rúatu nové fáze.
ňláuku Je informovat o vyorsnýc'; cô ísn::-*?.':-. scú-

Í:..'i/co!i. liodDocen."!' kinetik.v fázových přeměř, v tuhírn ctnvu. Vel-
ľ:íl voainanitoat přístupů k hodnocení fázových pí-e.iěr. ,io :\:bu.
p'''.;!(lnvMÚi joj ich rozdílným mechanismem (dii'-jzri..' a brjzdiiľí'̂ -
r')f^rilu takó rozdílnými podmínkami (isotermic>á s. ani act e r-
nic;!!:íj) a suu3ob,y poznání (steroologioké a fvzikáln:', e"".ori-
nor.l.uli'i a* tcjoretická).

ä DŽJiS
;'Moreo3.or:icl:ó hodnoceni

Obvykle vychází ze stanovení rychlosti nu'.rleace a rast-
ri:' rychlosti růstu. Rychlost nukleace muče být vypočtena s
e.L-.crijnentdlně zjištěné čtisové závislosti poštu útvarů novoj p
"ľtíze v objemové jednotce NyCt). X jejír.u jednozr-aťínému arcG-
ní jo v obecném případě třeba použít jr.etočy následných řesů
/1/» Pokud včak jcou útvary nové fáze pedobne a mají ječne-
diicVý konve::n.í tvar, může být N^ stanoveno z rozdělaní neja-
ké ^coiTietrickó charakteristiky rezu strukturního útvaru (nr,-
pi*. s rozdělení průměrů, tětiv čii ploch) v rovině výbrusu/2/
\:;:^o'":l&n-5 hodnoty ITy jsou vsak v tento přípačo vysoce cit-
livo k mořenému rozaělení geometrických charakteristik řezu,

zmařen:' nebývá snadná.

Jj.nou možností jak urči t rychlost nukleace I!y a rychloci
runt\i L je vytvořit model, který dovolí predikci časové zá-
viiJlorti nějaká Globální nikro strukturní' charakteristik;:

IJocIn-. Karel 1'iacek, DrSc. - Fakulta s trojní ČVUT v
121 35 Praha 2, Karlovo n.13
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(např. objemového podílu Vy). Rychlosti fly a i jsou pak vy-
počteny na základě experimentálně stanovených hodnot parer.ie-
trů příslušné fukční závislosti. llicméně.v tomto postupu mu-
sí být učiněny určitá předpoklady jak o l!y, tak i o f," tak-
že nezávislé zjištění obou rychlostí není možné. Práce /4/
dovoluje určit lokální L bez jakýchkoliv předpokladů a pak
z časové závislosti vybraných globálních mikrostrukturnľch
charakteristik (objem.podílu Vy, měrného povrchu Sy a něrnc'
křivosti My) nové fáze i její rychlost nukleace. Tento pos-
tup oe ooírá o oo.iem "rozšířená struktura", což ie nndoí ;->v??

zvýšeným indexem ex-extended ) jsou

a dále sfx(Sy, Vy) a My^íMy, Sy, Vy). Zobecněný vztah mezi
rozvířeným a reálným objem.podílem, který platí když dotyk
rostoucích útvarů nové fáze není náhodný, iaá tvar /5/

v v
0

Jv J d - v 7 )
n

kde n>1 když se nukleační místa shlukují a n<l když jsou
uspořádána. Hodnota n=2 byla použita při analýze rekrystali-
zace slitin titanu /6/ a austenitizaco uhlíkových ocelí /4/.

Obvykle se předpokládá, že místní L daného strukturní-
ho útvaru ;je nezávislá na nukleaci a růstu ostatních útvarů.
V tomto případě a je-li nukleován útvar v čase T , je níst-
ní L pouze funkcí (t-f). Pro útvary kulovitého tvaru^s po-
loměrem R platí pro R(t-T) na základě vztahů nesi S,j a

ŕ ŕ
0J [R(t-T)]

3.Sv

x(T).dTT= 3J[R(t-T)]2.v5x(T).dr ,2)^
a podobné rovnice lze formulovat na základě vztahů mezi VL?/'
a SSX. K získání hodnot R(t-T) pro různé hodnoty argumentu
lzo kteroukoli z těchto rovnic řešit numericky. Řešení nůžo
být kontrolováno dosazením vypočtených hodnot H(t-IT) do
zbývajících rovnic.

Při praktické analýze experimentu, pokud můžeme předpo-
kládat náhodné rozložení zárodků nové fáze, postačí pro ur-
čení vfA a Sfx změřit Y v a S v (viz též rovnice (1))." Je-li
závislost Sy vs.Vy lineární, jde o jedno či dvojrozměr-
ný růst, nelinearita této závislosti je svědectvím trojroz-
merného růstu lil, Pokud se prokáže lineární závislost

vs. V v pro více izoterm, lze psát vztah

J v . d t =«<.VV (3)
kde parametr ©< nezávisí na čase, ale klesá s rostoucí teplo-
tou. Potom lze odvodit /8/, že

COĽ je rychlost pohybu fázového^rozhraní zprumerovana podle
plochy povrchu. Pro trojrozměrný růst platí
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V(t-t) = Ky.Rít-T)3 (5a)
S(t-T) = Kg.R(t-T)2 (5b)

kde Ky a K<j jsou faktory tvaru, Z rovnic (4) a (5) vyplývá
pro lokální rychlost růstu

Faktor 1/«< je mírou rychlosti růstu. Pro kulovité útvary je

Pro stanovení rychlosti nukleace N v je významná časovázávislost Sj Ä(t). Máme-li tvar v

S^ x = t2.(a1+a2,t) (7)
jak je tomu např. při austenitizaci uhlíkových ocelí /4/,lze
odvodit pomocí Laplaceovy transformace

H y = - ^ .oC2[ar<f(t)+3.a2] (8)
KS

Při .jednorozměrném růstu, ke kterému může dojít např.
gři proeutektoidni přeměně austenitu na ferit, lze pozorovat,
ze (a) přeměna začíná na hranicích zrn Důvodní fáze a záhy
dochází k saturaci nukleačních míst, (b) u£ v počátečních
stadiích přeměny se růst nové fáze uskutečiiuje ve směrech
kolmých k hranicím zrn původní fáze. Před^okládáme-li para-
bolitický zákon růstu válcovitých zrn nové fáze, která*v ča-
se t Q maJí/Roloměr R n takže jejich další rozměr L = 2OC.
.(t - t o )

l / z , dostaneme pro Cahnovu-Hagetovm střední rychlost
růstu

I 1 d V R 0 (c,.

Tato rychlost růstu xedy závisí na čase hyperbolicky, ale
při dlouhých časech nezávisí na teplotě. Kontrolou platnosti
modelu jednorozměrného růstu,je linearita závislostí V.,/(1-Vv)
vs. (t-tn)1/2 a 1/ L(t-t n)V2 vs. (t-t n)V2. Z první

vzávislí
losti lze zkusmo stanovitudobu t n, z druhé závislosti kon-
stanty Rr - ~*g
Fyzikální hodnocení

Tradičné popisuje kinetiku fázové přeměny s tegelně ak-
tivovaným růstem rovnicí Avrami-Johnson-Mehlovou (dále AJM)
/9.10/

f v = 1-exp(-a.t
n) (10)

a z experimentálně stanovených hodnot n se pak zpětně usu-
zuje na způsob nukleace anebo růstu /11/. Podle AJM analýzy
fv«*l jen když t ŕo« , ale ve skutečnosti fv=1 v konegném čase
pri dostatečně vysoké teplotě. Počátgční podmínka fv=0 pro
t=0 rovněž nemusí vyhovovat, nebot fy nemusí být nulové(zbyt-
kový austenit při následné austenitizaci). Je tedy vhodné
rozšířit (10) o předexponenciální konstantu a . Hodnota moc-
nitele n je určena sklonem závislosti log \In[a /d-fy)!}
vs.log t. Příklad analýzy experiaientů /12/ podle AJM vzta-
hu /13/ je uveden na obr.1. Zjištěné hodnoty n (1,0 až 1,3)
dovolují při austenitizaci klasické oceli maragins předpoklá-
dat nukleaci na fázovém rozhraní po saturaci nukleačních míst
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/11/. Korelace mezi transformovaným objemovým podílem fv
austenitu na konci izotermické přeměny a poměrnou teplotou
přeměny v teplotním intervalu (A|z, Afz) je velmi těsná a
lineární (obr.2. /13/).

Současné teoretické fyzikální studie usilují a jednot-
ný model kinetikv vyjádřené rychlostí pohybu fázového roz-
hraní pro difúzni i bezdifúzní fázové přeměny /14.15/.

V principu lze výpočet rychlosti pohybu v fázového
rozhraní v nerovnovážných podmínkách uskutečnit podobně ja-
ko při lokální termodynamické rovnováze (LTR) s těmito úpra-
vami : a) ke Gibbsově energii nové fáze se přidá člen p*.V ,
v němž je obsažena mobilita m, měrná povrchová energie1^,
hlavní poloměry křivosti Q* a § 2 a měrná elastická energie
e :

" h e (11)

b) namísto rovnováhy hmotností se uvažuje rovnováha toků
termodvn.komponent; c) předpokládá se určitý mechanismus po-
hybu fázového rozhraní jako vlečení rozpuštěné komponenty
(solute drag)/14/ či tepelně aktivovaného dislokačního pohy-
bu, který překonává odpor částic /15/.

K objasnění postupného přechodu od difúzí řízených k
bezdifúzním fázovým přeměnám na základě solute-drag efektu
bylo použito zjednodušeného řešení difúzních jevů. Hybnou
silou difúze uvnitř pohybujícího se fázového rozhraní je gra-
dient difúzního potenciálu, kterým v binární substituční sli-
tině A, B bývá zvolen rozdíl chemických potenciálů ne z i obSna
komponentami Q^u-ŕOt v inters t iciální slitině A, I je za od-
povídající veličinu pokládánAUj/16/. Pro slitinu Pe-C lze
použít výraz

Jc • -cc^r
m

v němž L c c představuje mobilitu uhlíku uvnitř fázového roz-
hraní. Spojením se vztahem

m
je možné vypočítat rychlost pohybu fázového rozhraní (obr.3).
Při malých přesyceních (ufí>0,025) jsou odchylky od LTR,růst
je řízen fifúzí a je pomalý. Existence maxim( čárko vaně) je
způsobena protichůdným vlivem rostoucího zakřivení a povrcho-
vého napětí na gradient difúzního potenciálu. S rostoucím
přesycením se objevuje pro u«< 0,025 další skupina křivek od-
povídajících velkým rychlostem růstu při sníženém podílu di-
fúze. Dosažením kritického přesycení (u„ ** 0,075) se oddělu-
je růst řízený solute drag efektem, jehož v odpovídá plo-
chému fázovému rozhraní (levá větev) od plynulého přechodu
růstu difúzního v bezdifúzní, jehož rychlosti jsou vynoké.

Alternativní model spojení difúzních a bezdifúzních
transformací /15/ předpokládá, že rychlost pohybu fázového
rozhraní závisí jak na jeho vnitřní mobilite (vztažené k
strukturním změnám v oblasti, kterou prošlo fázové rozhraní),
tak na schopnosti každé rozpuštěné komponenty difundovat v
průběhu přeměny před pohybujícím se rozhraním. Protože jsou
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oba děje spjaty, pak rychlost fázového rozhraní v r vyDočtená
a jeho mobility se rovná jeho rychlosti v<j vypočtené ha zá-
kladě difúze rozpuštěné komponenty, pro která platí

v r = vo.exp(-Q*/k.T) (14)

^ £ ( > (15)d ^
kde Q* je aktivační volná energie, D je difuzivita a (Pe) je
Pecletovo číslo, které lze uvést do souvislosti s koncentrač-
ními změnami vyvolanými difúzí. Řešení pro vr=v,j=v v závislo-
ati na obsahu uhlíku jsou na obr.4. Za všech okolností je v
během nukleace menší než během růstu* Za předpokladu, že k
přeměně dochází při Xg" odpovídající v m a x, rychlost přeměny
roste s klesající teplotou.

AIUZOTERMICKÉ DĚJE
Vyjádření kinetických parametrů včetně aktivační energie

může být uskutečněno sledováním změn fyzikálních vlastnosti,
které odrážejí sled fázových přeměn v tuhém stavu. Z těchto
vlastností jsou nejčastější merný objem sledovaný délkovými
změnami dilatometricky a entalpie sledovaná kalorimetricky
(DSC).

Transformovaný objemový podíl může být vyjádřen poměrnou
změnou fyzikální vlastnosti P vzhledem k její hodnotě v počá-
tečním 3tavu Pn a v konečném stavu Pí:

P-Po

Aplikace AJIJ-rovnice (10) pro anizotermický ohřev není přímo-
čará, ale její exponenciální člen lze při stálé rychlosti
ohřevu T upravit takto /17/

F(t)=fa(t).dt
Povšimněme si, že teplota T e tím i člen a(t) závisí na čase,
naproti tomu člen 2R.T/Q4M a může být zanedbán. Jestliže

P(t) = b.exp(-Q/R.T).tn (18)
je spojením vztahů (16) až (18) možné stanovit kinetické pa-
rametry b, n, Q.

Snadno experimentálně zjistitelnou veličinou je teplota
Ti odpovídající inflexnímu bodu závislosti P vs. T(T~t).By-
lo prokázáno, že 2

r - A + l n Ä + Res-
kde Res. značí zanedbatelný zbytek výrazu (19). Potom lze ur-
čit aktivační energii ze závislosti ln(Tf/T) vs.(1/Ti) pro
různé hodnoty T.

ZÁVĚR

atruktuřx a il charakterizujících rozšířených globálních ve-
ličin mr, Sy a Vy . Pomocí těchto veličin lze vyjádřit ob-

Kový přístup ke stereologickému hodnocení kinetiky izo-
termických fázových přeměn je založen na pojmu rozšířené

íxcxn my , oy a vy • romoci Tiecnuo veiiuui j.z.e vjfjouiii uu-
vyklé kinetické parametry a testovat charakter růstových dějů.
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iuuuuimú ijíDaáLiii Leuriu ujj^ukuj ivě vyavétlují přechod
kinetiky difúzních fázových přeměn v bezdifúzní přeměny na
základě vyjádření rychlosti pohybu fázového rozhraní proza-
tím pro binární soustavy s intersticiální nebo substituční
komponentou*

V poslední době je věnována pozornost analýze transfor-
mační kinetiky při anizotermických dějích. Po úpravě AJI.I rov-
nice je možné pro konstantní rychlost ohřevu stanovit kine-
tické parametry sledovaných dějů včetně jejich aktivační ener-
gie* Vhodnými experimentálními metodami pro tento účel jsou
zejména dilatometrie a kalorimetrie (DSC).

Seznam literatury ; /1/ RHINES F.lí. - Lietali.trans. 8A.1977,
127* /2/ UNDERV/OOD E.E. - Quantitative Stereology.ReäcTing
MA., Addison-Wesley 1970. /3/De HOPP R.T. - Metali.Trans. 2A,
1971, 521. IM GOKHALE A.M. - De HOPP R.T. - Lietali.TransT"
16A, 1985, 559. /5/ HILLERT U. - Acta Lietali. 7, 1959. 653.
7ŠI ISWARAN C.V.-De HOOP R.T. - Metali.Trans. T1A, 1980,1229.
lil CAHN J.W.-HAGEL VV.C. - Acta lietali. 11, 19537 561. /e/
GOKHALE A.M. et al. - Metali.Trans. 11A,"T980, 1377. /9/
AVRAMI M. - J.Chem.Phys. 7, 1939, 11037 /10/ JOKNSOU W.A.-
MBHL R.P. - Trans. AIME 13*5, 193.9, 416. /11/ CHRISTIAN J.V/.:In m Physical Metallurgy. Ed.Cahn R.W., Amsterdam, Nortl-Ho-
lland Publ.Comp. 1970, s.525. /12/ BELJAICOY L.I.I. - MT01.I 1976,
Ho 8, 2. /13/ MACEK,K. - Dokt.dis.práce. Praha, ČVUT 198S,
195 s. / H / AGREN J. - Acta Metali. 37, 1989, 181. /15/ OL-
SON G.B. et al. - Acta Metali. 37, 1989, 381. /16/ AGREII J.
- J.Phys.Solids 43, 1982, 421. /Ť7/ MITTEMEIJER E.J. et al.
- Metali.Trans. T^A, 1988, 925
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Obr. 1 Linearisovaná AJLí závislost (u izoterm jsou uveáe-
ny'hodnoty kinetického mocnitele n) /13/

Obr.2 Závislost objemového podílu austenitu v čase t=oo
na poměrné teplotě izotermicke přeměny /í3/
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Obr.3 Vypočtená rychlost čelního růstu fáze v závislosti
na zakřivení čela fázového rozhraní a na výchozím
složení fáze^ v soustavě Fe^C /14/

Obr.4 Závislost součinu rychlosti čela fázového rozhraní
a jeho zakřivení na molárním zlomku uhlíku ve fáziOC
při dané teplotě přeměny X~>OC v soustavě Fe-C /15/
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Z.Krhutová, K,Mazanec

HODNOCENI RYCHLOSTI NUKLEACE MARTENSITICKÝCH DESEK VE SLITI-
NÁCH Fe-Ni-C NA ZÁKLADĚ METOD STEREOMETRICKÉ METALOGRAFIE

Úvod.
Při studiu fázových přeměn v kovových soustavách je mož-

né využít metod kvantitativní metalografie,které poskytují
základní údaje o strukturních parametroch sledovaných fází
(např.objemový podíl,velikost a počet částic hodnocené fáze
v rovině výbrusu a jejich převedení do prostoru).Tato meto-
dika byla zvolena pro hodnocení kinetiky martensitické fázo-
vé přeměny u slitin soustavy Fe-Ni-C s odstupňovaným obsahem
uhlíku a niklu,aby bylo možno definovat např.vliv výchozí
austenltické matrice s různým stupněm plastické deformace na
dosahovanou strukturu a mechanické vlastnosti martensitu.

Rozbor problému.
Za předpokladu,že kinetiká martensitické fázové přeměny

je kontrolována,nukíeací,je možno rychlost vzniku martensi-
tických desek -N- vyjádřit/1/:

Ň =/Í/(i-f)7.dNv/dt (1)
kde -f- je objemový zlomek martensitu, (1-f) je objemový zlo-
mek netransformovaného austenitu,-Nv- je počet desek marten-
situ v Jednotkovém objemu,(dNv/dt)počet zárodků martensitu
aktivovaných v jednotkovém objemu za jednotku času.

Rychlost fázové přeměny je možno vyjádřit vztahem;
df/dt = (dNv/dt).v (2)

kde -v- je objem desky martensitu vzniklé v čase -t-.Po dosa-
zení výrazu v rovn. (2/ do rovnice (i)se obdrží vztah:

Ň = (df/dt)./!/(1-f).v/ (3)
Objemový zlomek martensitu -f- lze jednoduše vyjádřit takto:

f = N v.v (4)
kde -P - vyjadřuje střední objem martensitické desky stano-
vené z hodnoceného souboru desek.Vzájemný vztah mezi okamži-
tým objemem -v- martensitických desek^vzniklých v čase -t-
a středním objemem desek martensitu - v -, určeným ze souboru
všach desek existujících v daném okamžiku,lze odvodit z po-
rovnání vztahů v rovn. (2) a (k) po derivaci:

V= V + N v.dv/dN v (5)
Ke stanovení středního objemu martensitických desek - ľ - lze
použit i vztahu odvozeného Fullmanem/2/,za předpokladu,že
tvar martensitické desky je aproximován diskem o poloměru
-r- a tloušíce -t-(pro t<^r)

v =4ťf/8 E.N, (6)
kde -E- je střední reciproká nodnota délky martensitických
desek,určená na ploše náhodného řezu vzorkem,-Na- je počet
martensitických desek,protnutých jednotkovou plochou náhod-
ného řezu. Ze vztahů v rovn.(4)a(6) lze odvodit výraz pro-
výpočet počtu martensitických desek v jednotkovém objemu-Ny,
který za předpokladu konstantní velikosti desek martensitu
lze podle /3/ dále zjednodušit do finálního tvaru:

Nv= 2N| /3ť .NL (7)
kde -Nĵ -je počet martensitických desek, pro tnu tých jednotko-
vou úsečkou náhodně zvolenou na jednotkové ploše náhodného
řezu.Na základě této analýzy lze určit rychlost nukleace mar-
tensitu -N- při znalosti hodnoty-Nyi-a^stanovenými metodami



kvantitativní
Použitý mater

Chemické alr.žiuí al it.!.u Fa-Mi-C Je uvedano nr. obr. 1 „L;.-
boratornč vyx-obdno ingoty tyly po hcniog-enlzačním žíháni pře-
kovány n.s tyčíc , ; ' ••> ró byl/ T.prnotr-rhx/ 'Jvo jn^sobnon uustenit i-
zaoí IO5O°G/2ht',i, \ad.. s uo3iop>řr;ic.tTÍtó podol^lazenim v tekutém
duaiUu(-196°C/J0trin/vnd^) .Zííuäabjií vzorky pro studium struk-
tury byly odebrány ss tahových akoušek po předb&žné plastické
tahové defomaai 1C, 20 a 30%, dalo byly přš praveny skuSební
vzorky o prsiraSru 10x1Gnra( nedeformovaly ťvý jhozi stav) .Struk-
turní parametry mart^nsitu byly hodnoceny xia připraveném me-
talografickém výbrusu ýprov6dani6ra v koi.it-4:» isašru ke směru pů-
sobiclho tahového napít i po rtaleptáni atruktury ř^"HN03.Pro
hodnoceni sledovaných dva rak ta r i s t ik zaartusasitu byly vzorky
podchlazony v ianterm.iolsýoh JLázuíoh o teplotách 5-iO°C niž-
Sioh nož byly metalograficky urôené toploty M.j pro porovná-
vané varianty Í: výdril 60 3 v lazui.Kvantitato.VDi. -^Thodnoco-
váni bylo provedann aouřadr.incvou tuotodou./5/ na. poloautoma-
tickém vyhodnonovacíia aaři.fxen:í a vy alt. dis-y nxSřoni. ř>yly zpraco-
vány výpo6etn£ fcechniU«íu.ya 2:6kladě souboru dat /Který tvoři
souřadnice 5tyř bodá chr.ralcte:ri.zu,jXoícVi kašŕdon K .na r tona i-
tickýoh desek ,ieo'n.otíí«vr plcohy ncctoooenóho v ý br u au, byly
podle připraveného progi-amu vypočteny:
1.délky a šifícy mart«a.siticlcýoh rir»aek a je.iicV'. roztrídeuí. do

rozmôravých skupin pro hoťhxoc r̂iý soubor
2.střední hodnota délek ÍI Šířek mertensitických do«eK jed-

notkové plochy a celého souboru
3.objemový .̂loatek n3ftrt.ens:.t4 -Jf-
k.průměrný počat inartensiticicých desek protatýoh jednotkovou

úsečkou -M̂™.
5.průměrný poôat dss«k mrirtsasitu T jednotkoví ples© ~w

aT
6.rychlost vzniku mart.ersťitiofcíýoh dů.nek celeno eouborts -N~
7.středili objem ;<3jartňJXř.itic;kvc!h deaal-K' souboru -v~
Do sazené výsis

Ze strukturná fáKová easalýzy hodxiccených variant vyply-
nulo,ase v dů?lodku plastické deforraa.ee austerd.tická ca trice
10-30^ d o š l o k "sýrarxiémn avJ.%ení[rzj&vm,&rl.í)\-Blxy:cntÍ i d é l e k
a S£rek)inartansitickýcli desek při soužSasnén* aivýšení Jejich
počtu v jednotkové ploSe(vis obr„2aPb).Výeledky analýzy střed-
ního objemu martonsitiekýah desek v potvrdily,že pro daný
rozsah martensiticlcé přeměny(f< 0,50) j© okamžitý objem -v-
martens i t ických desek (vaiwiklýoh v daném časovém intervalu
praktioky shodný s hodnotou st rodního objemu desek martens i-
tu v.Ze vzájsnného porovnání výsledků statistické analýzy
u vzorků tavby A bez přeidbSžnó deformace a po deformaci 25$
(viz tab,i)jů z?0.j»?éřéo pro daný rozsah přemSny(f <0,50)jsou
v obou případech určené hodnoty středního objonaa martensi-
tických desek v konstantní,což je v souladu s výsledky práci
/3/.balšíxn významnýni vlivem plynoucím z aplikace předbSžné
plastické deformaco austenitu na kinetlku martensitické fá-
zové přímeny je zvýáení rychlosti nukleace martensitickýon
desek(obr.i) ,oož zřojmě souvisí se zvýäenou četností zárod-
ků martexisitLí v důsledku zvýšené hustoty dislokací v před-
běžně deformované austenitické matrici /'+/.
Závěr.

V práci byl sledován vliv předběžné plastické deformace
10 až 30# austanitu s l i t i n Fe-Ni-C na ktnetiku a. strukturní
charakteristiky martensitické fázové přeměny metodami kvanti-



tativnl metalografické analýzy.Bylo zjištěno,že se vzrůstem
stupně předběžné deformace austenitu(zvýSenim hustoty dislo.
kaol)v důsledku zvýšené četnosti potenciálních nukleačnlch zá-
rodků ae zvyšuje rychlost vzniku desek martensitu,Současně
dooházl ke zjemnění výsledné martensitioké struktury(zmenše-
ní délky a šířky martens it iokýoh desek, sníženi jejioh střed-
ního objemu).

Zvýšená rychlost nukleace narteasitu vznikajícího v před-
běžné* deformované austenitické matrici Je bezesporně závažným
faktorem ovlivňujícím dynamické účinky martens it ických desek,
což se projeví omezením defektnosti vzniklé struktury.

Seznam literatury; /I/ PATI R.J.,COHEN M. - Aota Met.,17,1969,
189./2/ FULLMAN R.L.-J.of Met. ,5,1953,447. /3/ McMURTRIE D.G. ,
MAGEE C.L. - Met.Trans. 1,1970,3185./V KRHUTOVÁ Z. .MAZANEC K.-
- Kov.mater. ,4,197^,442. /5/ KHHUT0VÄ Z.,M0LÍNEK J. ,BURf A.,
MAZANEC K. - Hutn. listy,11,1975,800.
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A - Pe-24,10Ni-0,37C
B - Fe-21,68Ni-O,55C
C - Fe-23,2ONi-O,38C
D - F«-23,6lNi-O,4OC

Obr.2a Obr.2b
Obr.2a,b Analýza geometrie
martensit. desek - tavba A
(a - délka, b - šířka ).

Tab.l Vliv předběžné deformace austenitu na střední hodnoty
objemu martens i t ických desek -v- pro vzorky tavby A

% tahová deformace

teplota podohlazení
doba podchlazení

objemový zlomek
martensitu -f-

stredni hodnota
objemu desek -v-

0 $

- 35°C
30 s

0,200

1,40

o H
-45°c
30 s

0,403

1,20

25 Í>

-30°C
30 a

0,325

0,60

25#
-42°C
30 s

0,í»l4

0,69

Ing.Zdenka Krhutová, Akademik Karel Mazanec
Vysoká škola banská,fakulta hutnická,Tŕ. 17.listopadu,708 33
0 s t rava- Po ruba
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J.Kudrman, J . H o l u b

WUSCIiUTAONÍCH

Míra vytvržení tuhého roztoku sekundárními částicemi je
dána jejich tvarem, velikostí, množstvím, mechanickými a fy-
sikálními vlastnostmi. Kvantitativní hodnocení mikrostruktu-
ry je pak snahou vyjádřit stupeň vytvrzení numericky, pomocí
strukturních parametrů. Určeni strukturních parametru je sta-
tistické zpracování souboru naměřených hodnot a jejich pře-
vod z plochy do objemu. To vyžaduje určitá zjednodušení sku-
tečnosti. Hodnocené objekty je nutno vyjádřit jednoduchým
geometrickým tělesem a předpokládat j istou homogenitu rozlo-
žení* Nutné jsou i určité predpoklady rozdělení velikosti
částic. Např. je důležité rozhodnout, zda hodnotíme objekty
stejné vel ikosti, t j , vzniklé ve stejnou dobu a rostoucí s te j-
nou rychlostí, nebo objekty různých velikostí, tj„ vznikající
postupně nebo rostoucí různou rychlostí*

Základní údaje pro kvantitativní hodnocení získáváme na
ploše. Může to být plocha výbrusu, replika nebo fo l ie . Ve
skutečnosti však jde o údaje z tenké vrstvy. Její tlouštka
je dána vrstvou odleptaného objemu (obr.l) nebo střední
tlouštkou fol ie (obr.2). V případě Že nesledujeme homogenitu
rozložení, zjišťujeme z plochy pouze údaje o počtu a ve l i -
kosti část ic. Je to počet řezů částicemi na jednotku délky
testovací úsečky nebo na jednotku plochy a údaj o velikosti
částic. Ten můžeme získat třemi způsoby:
- měřením vrtnutých úseků na testovací úsečce,
- měřením maximálního rozmeru částice,
- měřením plochy částice (obr.3). -

Pro reprodukovatelnost výsledků je při praktickém měře-
ní zapotřebí respektovat určité zásady. Zjednodušující pohled
vede někdy i ke značným ohýbám a je nutné, aby tato onyba by-
l a systematická a pokud možno neovlivňovala sledované závis-
l o s t i strukturních parametrů např. na teglotě, čase apod.
Postup by měl být na každém vzorku stejný; vzorky, stejně na-
leptané, na dané ploše nebo úsečoe měřit rozměry všech částic,
do počtu zahrnovat částice protnuté dvěma stranami hodnocené
plochy (obr.4) a jednotně hodnotit konglomeráty částic (obr,5).
Měřeni serie vzorků by mělo být prováděno jednou osobou, t j .
zachovat stejnou subjektivní chybu* Při použití automatického
analysátoru objemu se zvyšují nároky na srovnatelný stupen
naleptání výbrusů. Měření je vždy zatíženo určitým počtem ar-
tefaktů, které analysátor nedokáže od l i š i t . To zatěžuje zj iš-
těnou hodnotu systematickou chybou zejména při malém počtu
hodnocených objektů v jednotkové ploše*

Přecipitáty je možno kvantifikovat v polykrystalickém
materiálu jako celek nebo odděleně uvnitř a na hranicích zrn.
Při hodnocení částic na hranicích zrn je možno použít pouze
průsečíkové metody*. Testovací úsečkou je stopa hranice v ro-
vině výbrusu (obr.6).
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Ze čivou zákiŕáaích parametrů valených v ploše můžeme
vypočítat pea-arcairy charakter!sující sledované objekty v
objemu. Je to ntřední průměr částice D t počet čáBtic v jed-
notce objemu 5! ,, střední Bieaicásticové vzdálenosti s nejbliž-
šími sousedy v place nebo prostoru X nebo na přímce L
(obr.7) a obje: y >ý podíl fáze V Mezlčáaticové vzdálenosti
le možno určit ^eko volné X nebo jeko vzdálenosti etředů A
(obr.8). Při měřerí objemového podílu je nutno zvážit, zda
v daném případě není vhodnější aplikovat bodovou analysu*

liro přavcdfcíií údajů a plochy do objemu existuje rada
metod statistického apracování z oblasti stereologické ana-
lysy. Nejjednodušší je metoda převrácených hodnot (momentové
metoda), která statist icky opracovává polydispersní systém
jako celek /!/... Vyšší přesncat zpracování je dosahována roz-
dělením polydiapersního systému na několik monodispereních,
podlá zvolené xet.-dy na 8 - 15 tř íd /l«3/„ V tomto případě
vycházíme z, re,;*-ro ! ^í ^aněřoní1! velikosti objektu a tón pak
dělíme do 1:f.' • . :í:jr pži n es o. t i třídách po 0,1 max ..hodnoty.
Pomocí koef ici\:.:.-vu •;..-• D- .-., &uycb. pro každ^ postup zpracování
dat pak s j iá íc; cr/ •»•--> •• c

 :n;-„c v příslušně velikostní t ř í -
dě. Součet po" ŕu v ý;.jv.c i l /ých třídách dává celkový počet
částic Y jedaotce ';;.;;eir:u.

Určitým pi (..bľ.iíuem jo aštekes objektů velmi malých roz-
měrů* Zjištt'nó v\;] i>ow;ní loadělení je pak neúplné {obr<9)«
Podhodnoceni v oblasti malých rozměru muže vést i k zápor-
ným hodnotám poctu ěáBxii,; v nejnižších třídách při stareolo-
gickém zpracování* Mošnou cest iu i-z překonání těchto nesnází
je užití relatj.mích četností a• aproximace experimentálních
hodnot vhodným, např„ logaritmicko-normálním rozdělenímo

Předchozí postup byl určen pro nejjednodušší případj
sférické částice* Jestliže hodnotíme objekty jiného tvaru,
tj. jsou aproximovány jiným geometrickým tělesem, je situa-
ce složitější o Možným poatupem je v tomto případe aproximace
kulovou plochou opsenou hodnocenému objektu /!/* Měříme na
ploše největší rozaněr řezu částicí (obr*10)0 Zpracování ste-
reologickou fjialyoou vedw k urSení průměru střední kulové
plochy opaané sledovanému objektu (obr«ll)„ Parametr H je tedy
největším rozmerom v aproximoveném geometrickém tělese, např,
tělesová úhlopříčka v kvádru, délka tyčinky, hlavní poloosa
elipsoidu a pod. Pro kvantitativní zpracování je nutno určit
další doplňující údaj. Postup jeho měření je pro každý tvar
tělesa specifický a při tělesech určených více rozměry (např.
kvádr) značně obtížný. Určitá možnosti skýtá zavedení dalšího
předpokladu podle něhož je provedena volba dalšího měřeného
parametru a spůsob statistického zpracování. Jako příklad
může sloužit rotační elipsoid, U tohoto tělesa je poměr poloos
minimální v osovém rázu a současně poloosa a mé maximální
hodnotu. V praxi na řezech elipsoidem měříme poměr poloos
a/b a hledáme minimální hodnoty tohoto poměru při maximální
hodnotě ao Podobný postup možno aplikovat u rotačního disku*

Kvantitativní stereoiogická analysa umožňuje hodnotit
i tendence objektů ke shlukování nebo nehomogenitu joj ich roz-
ložení v objemu /495/. Je však nutno měřit další údaje, počet
styků částic a rozměr těchto styků (obr.12)e Tendence ke shlu-
kování bývá u polylcryataliokých kovových materiálů především
u částic na hranicích srn. Vyjadřujeme ji styčností, což je
podíl dvojnásobku počtu styku ku počtu částic /6/c Určení poč-
tu styků je shodné*s poatupem pro určení počtu Částic,
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Nehomogenitu rozdělení strukturního parametru můžeme
vyjádřit pomocí kvadratické odchylky. To je patrno z obr.I"3,
kde pro stejnou střední hodnotu má dvě odlišná rozdelenie
Větší hodnota <* odpovídá většímu rozptylu* tj„větší nehomo-
genitě. Určujeme stupen rozdělení:

kde d je aritmetický průměr hodnot sledovaného parametru.
Ze statistického hlediska Je poměr 6"/d koeficientem vari-
ace. Nižší hodnota v znamená větší nefiomogenitu.

Na následujících příkladech můžeme demonstrovat využití
kvantitativní analysy při hodnocení precipitaoe v běžně pou-
žívaných materiálech. Velmi jednoduchou strukturu vykazuje
auatenitická ocel lSCrlONi (AISI 304 L) /9/, kde precipitují
pouze karbidy typu Mô Og po hranicích zrn*, Strukturní stabi-
l i t a byla studována "poměrně širokém teplotním rozmezí
(450-750 C) a náš hlavní zájem byl orientován k urSení vlivu
aplikovaného napětí na precipitacní kinetiku. Vzrůst počtu
částic v jednotkové ploše hranice reep.pokles mezičásticové
vzdálenosti byl pozorován j iž po velmi krátkých dobách expo-
sice, t j . aplitované nagětí v této fázi podporuje především
nukleaci částic. Po delších dobách je zase dobra patrné urych-
lení růstu částic (obr,14 )• S rostoucí exposicí klesá počet
styků částic v jednotkové ploše hranice zrna (růst a koagula-
ce precipitátů)i střední počet styků připadající na jednu
částici se mírně zvyšuje a při 600 C dosahuje po 10* h hodno-
ty 1,3. Ta je však stále niže í než je hodnota udávaná pro
tendenci k tvorbě řetězců částice (*v 1,5)*

Změnu rozměru karbidů s dobou exposice můžeme popsat
klasickou růstovou mocninou funkcí r -r§s Kt (r . . . střední
poloměr částice, t doba žíhání)«B3cppn»«ty n byly téměř
nezávislé na teplotě a jejich hodnota se blíží n = 4, oharak-
terisují růst precipitátů řízený difusi po hranicích zrn.
Experimentálně stanovená hodnota aktivační energie je 189,6
kJ/mol, je poněkud vyšší než aktivační energie difuse Cr s hra-
nicí (152 resp. 172 kJ/mol), avšak tento rozdíl lze připsat
rozpouštěcímu teplu částic.

Strukturně složitější je niklová s l i t ina El 893 (15,6%
Cr, 9,0 % W, 3,9 % Mo, 1,3 % Ti, 1,4 % AI, 0,03 % C /10/
jejíž vynikající žárupevné vlastnosti souvisejí především
s precipitací fáze V uvnitř zrn, dále pak k vytvrzení přispí-
vají různé karbidické fáze. Maximálního vytvrzení karbidy
bylo dosaženo při 9OO-95O°C. (obr. 15). Při nižších teplotách
je zvolená doba žíhání pří l iš krátká pro úplnou preeipitaci,
při vyšších teplotách j iž nastává rozpouštění. Analysa pomocí
růstové rovnice v rozmezí teplot 780-910 C ukázala, že expo-
nent n dosahuje hodnoty 4 f l , což opět odpovídá difusi po hra-
nicích zrn.

Částice fáze ^'vyloučené uvnitř zrn jsou stabilní do cca
850 C. Exponent n v růstové rovnici nabývá hodnoty blízké 3»
což odpovídá řídíoímu mechanismu objemové difuse. Zjištěná
aktivační energie 301 kJ/mol je srovnatelná s aktivační energií
samodifuse niklu.
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Stereologická analysa dovoluje kvantitativně vyjádřit
vztah mezi strukturou a vlastnostmi. Pevnost lze napr. pcju-
zovat jako odpor proti skluzovému pohybu dislokací v matro;
/,I>Qvnňnó ňán Llcoiiil. Y.ávíaí ledy pxodevújjii rm volné mezičóatl-
covó vzdálenosti., Na obr.16 je závislost meze pevnosti na
tomto parametru. Změna volné mezičásticové vzdálenosti je dá-
na dobou výdrže na teplotě a popisuje tak souvislost mezi
hrubnutím preoipitátu a jemu odpovídající degradaoí vlastnos-
tí. Měření bylo provedeno v souvislosti s odhadem životnosti
uzávěrů poklopových pecí z CrMoV oceli. U oceli téhož typu
byla zjištěna podobná aávialost mezi minimální rychlostí cree-
pu a volnou mezičásticovou vzdáleností v hranic zrna (obr.17).
Práce prokazuje souvislost mezi stavem hranice zrn a odolností
proti tečení /8/. Stereologická analýza je využívána i při
hodnocení struktur vzorků odebíraných ze skříní parních tur-
bin při pravidelných odstávkách* Byl tak zpracován rozsáhlý
soubor pro soustrojí 200 a 500 MW u řady agregátů dosahující
100 000 provozních hodin (obr.18). Cílem práce je prodlouže-
ní životnosti skříní. Jiným příkladem je zpracování strukturní
stability niklovýoh slitin /9/.
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K. Hrbácek, J. Kudrman, J, Holub

HODNOCENÍ DISPERSE VYTVRZUJÍCÍCH FÁZÍ VE VYBRÁNÍCH HIKLOVÍCH
SLITINÁCH

Pevnost niklových slitin za vysokých teplot je závislá
na odporu zrn proti plastické deformaci a odolnosti hranic
arn jjroti pokluzům a je dána vytvrzením sekundárními fázemi.
Horní hranice provozních teplot je omezena stabilitou těchto
precipitátů. Základní fází vytvrzující niklové slitiny je V,
t.3.?Ii,(Al,Ti). Hranice zrn jsou obvykle stabilizovány karbi-
dy. J

JUa hodnocení dispersity precipitátů je kleden etúle vět-
ší důraz, jsou sledovány zmený při dlouhodobé expozici za vy-
sokých teplot, kinetika rozpouštění, vylučování a hrubnutí
částic. Proto považujeme za účelné věnovat pozornost využití
kvantitativní stereologické analýzy pro popis strukturních
zmun v niklových slitinách.

Kxp.čáat.

Pro kvantitativní hodnocení se osvědčila "momentová me-
toda" podle Saltykova /I/ odvozená pro polydispersní systém
kulových částic. Způsob interpretace této metody stetistické-
ho zpracování je uveden v předchozí práci /2/.

Zúe bylo také uvedeno, že při hodnocení ?ástic sekundár-
ních fází s různých typů preparátů je nutno respektovat jejich
specifičnost, což se projevuje i v odlišnostech ve výpočtu
strukturních parametrů. To vyplývá i z uvedené tabulky základ-
ních výpočtovéch vztahů.

Výsledky.

U niklových alitin byla hodnocena strukturní stabilita

Rozpouštěcí teploty fázewfr' nejsou dány jen koncentrací hliníku
a titanu, ale jsou ovlivňovány i dalšími přísadami, což je
nutno při analýze strukturních dat respektovat.

Cílem kvantitativní metalografické analýzy je OTO požado-
vané mechanické vlastnosti určit vhodnou dispersi částic
volbou správné teploty r. doby líhání, iía obr.2 (je ukázána
zmona středního rozměru částic v závislosti rui oase u slitiny
il 693. Jak je patrno, v logaritmických souřadnicích je tato
Ľávislqst zhruba přímková a je možno ji popsat aodelovou rov-
nicí růstu /3,'t/

r 3 - r Q

3 = Kt
kde r je poloměr částice v čase t, r výchozí poloměr částice
v čase t =O,K-růstcvá konstanta, která je funkcí tvaru Částice,
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koncentrace ^i-íaad tvořících částice, koeficientu difúze pří-
pad a atomového poloměru přísad, povrchové energie wezifázo-
veho rozhraní a teploty. Fřndchozí rovnice bylo využito i u
oceli typu 15Cr35HiAl,Ti k výpočtu žíhací doby pro optimální
velikost,pročigitátů * '/5/. Současnď byla no základě takto
provedené miulyzy optimalizována koncentrace hliníku a titanu
a zvolen nejvhodnější režim tepelného zpracování.

Složitým problémem bylo kvantitativní hodnocení struktury
u niklové s l i t iny El 893 po předepsaném čtyřstupňovém tepel-
nem0 z prac ování 95O"C/l,5h/ll6O°C/2h vzd. + 1000°C/.;h/pec -r
yOO C/8h/pec -r tí4OuC/15h/vzd. a následujícím provosu do 30 000
hod. při 65O°C. Ve sl i t ině byly zjištěny dva typy částic:
jenné (typ II) hrubší globulární částice nebo jejich konglo-,
meráty označené jako typ I (obr.3). Podrobná analýza ukázala,
še příčinou vzniku hrubých konglomerátů je nevhodný t ř e t í
stupen tepelného zpracování, kdy již dochází k vylučování
částic f', Větší globulární částice se vylučují při fcvjo C
a jeirjié v průběhu provozu. Vylučování těchto částic v průbě-
hu exploatace za vysokých teplot bylo důvodem ke sledování.
attbility^precipitátů ^' při dlouhodobém žíhání na teplotě
700 fl. Vr\".ňňnv\ev nn mtannnďt: mív«en-f o.-i wwňártol w hAiínfinar-í

objemový p o d í l jer/iných č á s t i c ano. Současně se podaři lo prol
s a t tOj že různé z a t í ž e n í systematickou chybou vede k odlišným
hodnotám p ř i měření na různých p r e c i p i t á t e c h ( o b r . 4 ) .

Některé d í l č í výsledky zde uvedených s t r u k t u r n í c h snedýz
>vých e l i t i n u k a z u j í , ze i—̂ -••»--' ' .•-..-..-a...— *~^ J._.C
íě zvyšuje př ínos metalog:
jen k o n s t a t o v a t , že moden

^e bes k v a n t i f i k a c e neobe jde .

yoznaa uynbolů; ju. ( x) aritmetický průměr hodnot veličiny A
prumorovanych v i-te mocnině, NL(iITJpočet částic na jednotku
délky testovací úsečky (stopy hranice) .(IIT,)počet průsečníků
hranic zrn na jednotku délky test.úsečky, t - tlouštka folie,
d s - průměr řezu čáaticí, Ug - počet částic na jednotku plochy,
A - relativní plocha obsazená částicemi , lT.úsek na cíéstici
vytnutý testovací úsečkou (stopou hranice).
rjeznam li teratury: / I / SALTYKOV S.A. - Stereoloričesk^ja neta-

Joli;Ta, 19,1961,35. A / WAGNER 0 . , E l e k t r c c h e n 65, 1961,5El.
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Tabulka základních výpočtových vztahů pro polydiapersní cystein:

Jymbol Otisky Folie Hranice

' V (U(J3)

V

V (VGB> X

3 ,.

US 1 5 B 20
t [hl _

'"'br.l

I í 5 B 2 S B 1 J S •• 2 . S » ' I I J D 1 S ď i S ť 2 SS

Obr. 3 Obr. 4
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J . Kříž, D. Jandovo, P. Peca

STUDIUM PRŮBĚHU 1-KEC1PITACE V AUiTrBNIT1CKÉ OCELI K 85

Austenitická ocel K 85 j e výsledkem vývoje konstrukčního
materiálu pro rotory kryoturbogenerátorů, vycházejícího z vyso-
kolegované vytvrd i te lné o c e l i , známé v zahraničí pod označením
A 286. Směrné s ložení ocel i j e i6fc' Cr, 31% fti, 1,6% Mo, 0,4%V,
0,3% AI, 2% T i . Po rozpouštěcírn žíhání 1000 C /ih /voda se výkov-
ky podrobují vytvrzovacímu ž í h á n í , během něhož dochází k prwcipi-
t a c i kulovitých č á s t i c fáze V- - Ni,/Al,Ti/. Kinetika růstu těchto
č á s t i c má podstatný v l iv na mez klazu mater iá lu, proto slouží s tu-
diun. tohoto procesu pro volbu optimálních podmínek, t . j . t ep lo ty
a doby vytvrzování. Na obr.1 jsou z á v i s l o s t i meze kluzu na době
žíhání pro různé tep lo ty . Je zřejmé, že maximum RpO,2 nastává
pro každou t e p l o t u p ř i j iné době setrvání , kterou lze na základě
diagramu dále zpřesňovat. Existence tohoto maxima ja spojena s
optimální v e l i k o s t í č á s t i c , p ř i níž se mění mechanismus interakce
dis lokací s část icemi z prot ínání na obcházení / Orowanův mech. / .

hetoda uhlíkových repl ik umožňuje určení průměru č á s t i c , po-
kud se tyto ext rahuj í do rep l iky , t . j . od a s i 2 nm. Repliky byly
snímány z výbrusu e lektro lyt icky leptaného ve vodném roztoku 3%
kyseliny vinré a 2% s íranu amonného / 1 / chemickým podleptáním
v 5% roztoku bromu v metylalkoholu / 2 / . Získané z á v i s l o s t i s t ř e d -
ního průměru č á s t i c D na době vytvrzování t p r i různých teplotách
jsou na obr. 2. Závislost j e skoro l i n e á r n í , a l e pouze v rozmezí
16 až 100h p ř i t e p l o t ě 750 a 770uC t , j . od D = 14 nm j e splněna
zákonitost

D3 - D3 = kt
odpovídající Ostwaldovu zráni, kdy v důsledku dosažení rovnovážné
koncentrace legury v matrici dochází k růstu velkých č á s t i c pouze
na úkor rozpouštění malých / 3 / . Při k r a t š í době 4 až 16 h a tep-
lotách 700 , 750 , 770 C vychází exponent n = 2,4, t . z n . rychle jš í
r ů s t č á s t i c , což odpovídá s tadiu růstu zárodků p ř i snižování kon-
centrace legury v matrici I k I• Srovnáním diagramů na obr. 1 a 2
můžeme u r č i t D, p ř i němž dochází k maximu meze kluzu 770 až 8QQMPa:
p ř i teplotách 700°, 720°, 750° j e to as i I4nm. Př i t e p l o t ě 770
jsme v sledovaném intervalu časů j i ž v o b l a s t i p ř e s t á r n u t í . Tyto
výsledky jsou vdobré shodě s publikovanými pro ocel A 286 / 5 / ,
kde maxima meze kluzu se dosahuje p ř i průměru a s i I6nm.

Zjišťování počtu čás t ic na jednotku objemu N vycházelo ze
stereologickeho vzorce N = N / D, který předpokládá, že po-
č e t čás t ic na jednotku plochy N se určuje v rovině vedené náhod-
ným prostorovým rozdělením č á s t i c . K tomu účelu byly připraveny
uhlíkové rep l iky , u nichž byla doba leptání výbrusu stanovena tak,
aby nedocházelo k plné ex t rakc i , nýbrž aby na r e p l i c e byly čás t ice
odhalené leptáním zobrazeny důlky, jak to doporučuje / 6 / . Na obr.
3 j e příklad repl iky připravené pro malou e x t r a k c i . Objemový podíl
fáze V = 4 / 3 / D/2 ID N má být v o b l a s t i Ostwaldova
zrání prakticky konstantní / 3 / , v c o ž ptvrzuj í naše výslgdky s
určitým rozptylem způsobeným použitou metodikou: p ř i 770 j e to
8 až 9%. p ř i 750° a 720° 6 až 8%. Pouze p ř i t e p l o t ě 700° byl ? j iS-
t ě n vzrůst V ze 4% / 4h / na 8% / I6h / , což se dá vysvět l i t po-
dobně jako u exponentu růstu č á s t i c n transportem legury z matrice
do precipitující fáze.
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Hodnoty D, N , V byly dále zjišfovány metodou tenkých fo-
l i í . Folie byly leš těny v zařízení Tenupol v 10% roztoku HC10,
v metanolu př i -60 Ct 20V a doleštěny v pinzetě p ř i 11V. Při p*oř«-
rování ve světlém pol i / S.F. / nejsou jemné č á s t i c e v id i te lné,
v ě t š í částice jsou dostatečně kontrastní pouze za určitých pod-
mínek. Nadějnější j e zobrazení v tmavém poli / T.P./ v nadmřížové
re f lex i 100. Výpočtem strukturního faktoru jsme však z j i s t i l i ,
2e všechny Částice nemusí být v id i te lné ani p ř i použit i té to me-
tody. Základní bunka Mi,/Al,Ti/ j e tvořena 3 atomy Ni v polohách
1/2,1/2,0 a atomem AI nebo Ti v poloze 0,0,0. Strukturní faktor
a následně i n t e n z i t a nadnirížových reflexí závisí na poměrném zas-
toupení počtu atomů AI a Ti a může klesnout až k nule . Kromě toho
mohou Částice vymizet př i odchýlení od přesné Braggovy polohy.

7nm, 3?nm jsou v dobrém souladu s údaji z repl ik / obr.2 / . Při
srovnání snímků v S.P. a v T.P. bylo možno podle tloušťkových
proužků vymezit na f o l i i oblas t i přibližně stejné tloušťky, s přes-
nost í asi iOnm. Objemová hustota byla vypočtena s korekcí na přek-
ryv část ic a na useknutí povrchem fol ie podle vzorce « B N + M

v
kde M je korekční faktor na pčekryv l i l * Objemové podíly vypoč-
tené l e vzorce V, = 4/3 /D/2/°N„ : 0,8SÍ pro 720aC/ 4h, 2% protené l e vzorce , /3 / / 2 /
75OBC/ 4h, k% prS 7506C/ 100h.

Ze srovnání obou metod vyplývá, že stanovení středního prů-
měru částic j e poměrně jednoduché a výsledky jsou v dobré shodě.
Naproti tomu určení objemového podílu naráží na z»aCné "potíže. 0
rep l ik se dosáhlo výběrem vhodné doby lektání výsledků blízkých
publikovaným / 5 / . U f o l i í jsou zj ištěné hodnoty n i ž š í , což l z e
p ř i č í s t důsledkům chyby v určení tloušťky f o l i e , v korekci překry-
vu část ic nebo snížení kontrastu některých č á s t i c pod mez r o z l i š e n í .
Seznam l i t e r a t u r y ; / 1 / HRBÁČEK K. a k o l . : Kovové mat. 2, 21 , 1983,
115. / 2 / KRIZ J . a k o l . : 4.konf. Přínos metalogr., Mar. Lázně
198S. / 3 / SCHLESIER C. - NEMBACH E.: Mat.Sci.Engn. A119, 1989,
199. / 4 / REFPICH B. et a l . : Mat.Sci.Engn. 83, 1986, 45. / 5 /
THOMPSON A.W. - BROOKS J.A.: Acta Met. 30, 1982, 2197. / 6 /
RANDLE V. - RALPH B.: Metallography 19, 1986, 49. I l l KELLY P.M.:
Metals Forum 5, 1982, No1, 13.

Ing . J i ř í Kříž, C S c , RNDr. Dagmar Jandová, Ing. Petr Peca, CSc.
ŠKODA St .p . Plzeň, ÚVZC



Obr.3. Vytvrzování 720 /
'lOOh, replika, 30 OOOx

Obr. 1,2. Změřená závislost
meze kluzu a středního průmě-
ru částic na době vytvrzování

Obr.A. Snímky T.P..V reflexi 100, 10C OOOx: a/ 720°/4h,
b/ 75O°/4h, c/ 75O°/iOOh.



R. Foret, K. Stránský, Z. Winkler

KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ PRECIPITACE KARBIDICKÝCH FÁZÍ
V KOMPLEXNÍCH SOUSTAVÁCH

Součásti parních turbín z nízkolegovaných žárupevných oce-
lí s legující bází Cr-Mo-V (popř. W) dlouhodobě pracují při te-
plotách až 550°C. Tato dlouhodobá expozice vede ke strukturním
změnám, které se poté odrážejí i v degradaci mechanických vlast-
nosti studovaných ocelí, která se nejčastěji projevuie snížením
houževnatosti a výrazným zvýšením tranzitní teploty |l až 4|.
Toto zkřehnutí zpravidla souvisí s redistribucí legujících prvků,
příměsí a nečistot mezi jednotlivé fáze a jejich rozhraní. Dlou-
hodobá exploatace zejména v intervalu teplot 400 až 500°C vytvá-
ří optimální podmínky pro rovnovážnou segregaci příměsí a nečis-
tot na hranice původních austenitických anebo existujících feri-
tických zrn |5|. Segregací indukované zkřehnutí (dvojstupňová
popouštěcí křehkost podle |6|) žárupevných nizkolegovaných Cr-Mo-
-V ocelí je zevrubně popsáno v pracech |1,7|. V práci |7| je zdů-
razněno, že v tzv. vysocečistých ocelích je nutné zabezpečit
i velice nízký obsah Si a Mn (řádově setiny % ) , tyto oceli pak
vykazují zlepšenou houževnatost a tažnost, menší náchylnost k po-
pouštěcí křehkosti a k přehřátí. Jisté negativní vlastnosti těch-
to ocelí spočívají ve zmenšení prokalitelnosti, teplotní stabi-
lity a v hrubnutí austenitických zrn. Tyto nedostatky lze všsk
kompenzovat vhodným mikrolegováním.

V tomto příspěvku si povšimneme pouze redistribuce legují-
cích prvků mezi karbidické fáze a feritickou matrici. Lze považo-
vat za prokázané |8,9,10|, že karbidické fáze vyskytující se
v žárupevných nízkolegovaných Cr-Mo-V (W) ocelích po popouštění
nad 700°C neodpovídají rovnovážnému stavu, v průběhu následné
exploatace v turbíně dochází bud pouze k redistribute legujících
prvků mezi karbidy a matrici anebo současně i k tvorbě speciál-
ních karbidů. Oba tyto procesy vedou k obohacení karbidických
fází o silněji karbidotvorné prvky, tj. o W,V,Mo na úkor jejich
obsahu ve feritu. Popsaná redistribuce prvků, spolu se změnami
ve velikosti, morfologii a typech karbidů, může vést ke změkče-
ní ocelí |8| anebo k tzv. karbidy indukovanému zkřehnutí |ll|.

Ve VÚ 070 Brno je věnována pozornost problematice životnos-
ti vybraných dílů energetických centrál od roku 1977, a to
v rámci spolupráce s ÚVZÚ s.p. škoda Plzeň. Původní metoda ter-
modynamiky tvorby, resp. změn karbidických fází je popsána v prá-
ci 1121, práce 112 až 151 obsahují zobecnění výsledků, které
byly získány především na materiálech rotorů a spojovacích šrou-
bů. Hodnocení strukturní stability ocelí na odlitky dle ČSN
42 2740, 42 2744, 42 2745, 42 2747 a 42 2834, ze kterých se vy-
rábějí skříně parních turbín, je obsaženo v pracích |16,17|.
Tento příspěvek prezentuje tu část výsledků, která sleduje vliv
teploty a doby exploatace na chemické složení koexistujících
karbidických fází.

Ing. Rudolf Foret, CSc. - Ing. Karel Stránský, DrSc. - Zdeněk Winkler.prom.fyz.
- Výzkumný ústav 070, 602 00 Brno



Experimentální meteriál a metody
Experimentální materiál byl zpravidla odebírán z horního a spod-
ního víka vysokotlaké skříně, a to z přední i zadní části, tj.
z teplého a studeného konce. Základní informace o jednotlivých
skříních, ti, označení materiálů dle ČSN, označení vzorků, teplo-
ta a doba expioatace, hodnoty tvrdosti HV10 a hodnoty vrubové
houževnatosti jsou uvedeny v tab. I.

Karbidické fáze byly studovány pomocí extrakčních uhlíko-
vých replik, které byly podleptávány elektrolyticky ve vodném
roztoku kyselého citranu sodného (5%) a chloridu sodného (2,5%).
Chemické složeni kovového podílu extrahovaných karbidů bylo sta-
noveno energiově dispersní analýzou (EDA Tracor TN 2000 ve spo-
jení s ERM JSM-840); k určení fázového složení karbidů bylo vy-
užito elektronové difrakce v TEM JEM 200 A.

Termodynamická stabilita koexistujících karbidických fázi
byla hodnocena kvazirovnovážnou konstantou karbidické reakce,
při níž vzniká "integrální" typ karbidu M C, kterým jsou nahra-
zeny jednotlivé typy karbidů v oceli a jeRož chemické složení
je shodné s naměřeným průměrným složením.

Při odvozeni kvazirovnovážné konstanty K(M C), které je uve-
deno v práci |12|, se předpokládalo :
- uhlík v ocelích je vázán převážně v karbidech, jeho koncentra-
ce ve feritu byla určena z údajů uvedených v práci |l8,s.35|;

- chemické složení karbidů je blízké rovnovážnému stavu;
- jako standardní stav pro termodynamickou aktivitu uhlíku byl

zvolen binární systém Fe-Fe,C-,
- termodynamické aktivity legujících prvků se přibližně rovnají

jejich molovým (atomovým) zlomkům.
Ke stanovení kvazirovnovážné konstanty K(M C) bylo využito

těchto rovnic :
- bilanční rovnice respektující rozdělení karbidotvorných prvků
mezi karbidy a matrici

,. I n n /•, \
M X i = x. - n • X i • x c ", (1)

- rovnice pro výpočet konstanty n, která vychází z předpokladu,
že hodnota K (M C) je geometrickým průměrem z kvazirovnovážných
konstant koexistujících karbidických fází M C

k
n = (I nň)/k . (2)

- rovnici pro výpočet hodnoty kvazirovnovážné konstanty

K(MnC) = O ( M X i )"n>8i .

V rovnicích (1) až (3) j s o u V , resp. V , molové zlomky
i-tého karbidotvorného prvku, resp: uhlíku, v1 oceli-index I ,
v matrici - index M a v integrálním karbidu M C - index n; n*
jsou konstanty koexistujících k-typů karbidů V uvažované oce^
li.
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Známe-li kvazirovnovážnou konstantu K (MC), lze též stano-
vit jeho volnou entalpii tvorby A G(M C) po8le vztahu

A G (MnC) = -RT In (K(MRC)), (4)

v němž R je plynová konstanta a T absolutní teplota.

Experimentální výsledky a jejich rozbor. Mikrostruktura studo-
vaných ocelí ve stavu po ochlazení z "kalící" teploty je tvoře-
na směsí bainitu, feritu a karbidů, přičemž podíl feritu je znač-
ně proměnlivý (obr. 2). Podle Koutského |19| rostoucí obsah fe-
ritu vede k poklesu houževnatosti a žárupevnosti těchto ocelí,
zvláště je-li jeho obsah vyšší než 30 až 50%.

Elektronovou difrakcí bylo ověřeno |16|, že ve studovaných
ocelích koexistují minimálně tři karbidické fáze, v případě
ocelí ČSN 42 2740 a 42 2745 to jsou M,C, MC a M9C, v oceli ČSN
42 2747 se vyskytují karbidy typu MC, M2,Cfi a \AÍC. Je nutné zdů-
raznit, že interpretace difraktogramů neĎyia vždy jednoznačná.

Naměřené údaje o chemickém složení karbidů a podle vztahu
(1) vypočtené hodnoty koncentrací karbidotvorných prvků v matri-
ci nebylo možné uvést pro omezený rozsah příspěvku (jsou uvedeny
v práci |17| a budou publikovány v Hutnických listech). Tab. I
obsahuje hodnoty logaritmů kvazirovnovážných konstant K (MC)
vypočtené z rovnice (3). Hodnoty ln K(M CJse vyskytují v číselném
intervalu 5 až 15, kterým odpovídají volné entalpie tvorby-A G
(MC) 19,6 až 59,0 kJ/mol pro 473 K a 33,5 až 97,6 kJ/mol pro
teplotu 783 K. Volná entalpie tvorby karbidů Fe,C, WC, Cr,C-, pro
teplotu 773 K se rovná -8,5;-35,4;-242 kJ/mol a^pro karbid VC
~AG = 94,6 J/mol při teplotě 1000 K, jak je uvedeno v práci |20|.
Určené hodnoty volných entalpii odpovídají tvorbě speciálních
karbidů, tyto hodnoty volných entalpii podporují fyzikální význam
a opodstatnění konstanty K ( M C ) , a to přes všechna zjednodušení
použitá při jejím odvození.

K získání informací o intenzitě redistribuce legovacích prv-
ků mezi matrici a karbidy byly porovnávány tyto dva strukturní
stavy.
a) na téže skříni teplý a studený konec, tj. byl hodnocen vliv

teploty exploatace na téže součásti, přičemž na různých skří-
ních byl sledován vliv doby exploatace;

b) v případě skříní z oceli ČSN 42 2747 bylo navíc možné porov-
nat stavexploatovaných skříní se skříněmi neexploatovanými.

V obou případech bylo k posouzení stability použito rozdílů
T«lnK9 - T,ln K-, (index 2 přísluší vyšší teplotě), nebol pro
změnu volné entalpie platí A G *J - (T2lnK2 - TjlnKj^.

ad a) Na obr. la je vynesena závislost rozdílu párových hod-
not součinu T In K na době provozu. Ve všech případech je T7ln K„
- T,ln K, > 0 (T2 = 510°C. T, = 200 - 300°C), redistribu-
ci prvko a změně Teploty tedy odpovídá pokles volné entalpie
systému. V práci |15| bylo ukázáno, že maximální redistribuci
karbidptvorných prvků je možné očekávat v intervalu teplot 500
až 600 C. Značný rozptyl hodnot T, ln K 2 - T, ln K^ je způsoben
mimo nepřesností spojených se stanovením hodnot K i rozdíly
v mikrostrukturách po původním tepelném zpracování. Lze usoudit,
že po asi 105 hod provozu je již dosaženo rovnovážného stavu.
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ad b) Stejně jako v předchozím případě, je i rozdíl
TlnK - T In K > 0 (T = 180, 280 a 510°C; T = 20°) obr.lb.
5 rostoucí dobou a teplotou exploatace výraz Tin K - T lnK
vzrůstá. Intenzita redistribuce karbidotvorných prvků Silne1 zá-
visí na teplotě provozu, přičemž každé teplotě bude patrně od-
povídat jiné fázové a chemické složení karbidických fází. Tomu-
to předpokladu odpovídají obecně známé diagramy stability kar-
bidů 110 | -

Rovněž intenzita segregačních procesů je teplotně závislá,
je tedy nutné připustit nehomogenitu chemického složení v důsled-
ku redistribucí prvků podél taKových součástí parních turbín,
jako jsou rotory, skříně, apod., na kterých existuje výrazný
teplotní gradient. Adekvátní změny je třeba očekávat i v mecha-
nických vlastnostech, jak je patrné z tab. II, která obsahuje
srovnání středních hodnot tvrdostí HV 10 a vrubové houževnatosti
naměřené na vzorcích odebraných z teplého a studeného konce skří-
ně.

Tab.. il
Materiál
dle

42

42

UbN

2740

2745

Porovnání
Teplota
HV

224+30

172+ 9

hodnot tvrdostí a vrubových houževnatostí
exploatace 200-300OC
KCV

\3/ar\

15+7

13+5

KCU3

30+14

46+14

Teplota
HV

212+38

163+ 8

exploatace 510°C
KCV KCU3

|J/cm2|

8+5 24+11

9+4 54+ 7

Části skříní exploatované při teplotě 510 C vykazují oproti
částem exploatovaným při 200 až 300 C změkčení a pokles houžev-
natosti, zejména pro ocel 42 2740. Obecně se již přijímá, že sní-
žení koncentrace legovaclch prvků ve feritické matrici je spoje-
no se zvýšením tranzitní teploty oceli |4|, přičemž snížení kon-
centrace molybdenu usnadňuje interkrystalické zkřehnutí vlivem
fosforu 1211 .
Závěr. V příspěvku je ukázáno, že ve skříních parních turbín vy-
robených z nízkolegovaných žárupevných Cr-Mo-V (W) ocelí dle
ČSN 42 2740, 42 2745 a 42 2747 dochází k redistribuci karbido-
tvorných prvků mezi feritickou matrici a karbidické fáze. Tato
redistribuce vede k poklesu volné entalpie soustavy a je teplot-
ně a časově závislá. U těch součásti, ve kterých existují výrazné
rozdíly v teplotě exploatace, lze očekávat v závislosti na ochu-
zování feritické matrice c karbidotvorné prvky, především o Mo,V,
W, aj., adekvátní změny mechanických vlastností.

Seznam literatury: |l| CHERUVU.N.S.: Metallurgical Transactions 20A
(1989),s.87. |2| CHERUVU, N.S.-SETH.B.B:: Metallurgical Transactions 20A
(1989) s. 2345. |3| VODSEĎÁLEK.L.: In. Degradace vlastností ocelí pro ener-
getické a chemické strojírenství. ČSVTS VÚH2 Dobrá, Vyšné Mohelnice 1988,s.87.
l4| HOLZMANN.M.: In.Predikce mechanických vlastností kovových materiálů na
základě strukturních charakteristik. ČSVTS VÚ 070 Brno, Nové Město na Moravě
1989, s. 192. |5| FORET.R.. - WINKLER.Z. - STRÁNSKÝ,K.: In.10. celoštátna frak-

- — — 6 BRIANT,C.L.-BANERJI,
7 BODNAR.R.L.-OHHASHI,

xsus j J * i / t i i -/ ( i unui ii\i> nxiiMULit ) *- • *•* • "nnwi^ • ) "

tografická konferencia.CSVTS, Zlatá Idka 1989, s. 52
S.K.: International Metals Reviews 232 (1978) s. 164.
T. - JAFFEE,R.I.: Metallurgicsl Transactions 20A (1989) s. 1445. |8| WADA,T.:
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- BIŠS.V.A. : Metallurgical Transactions 14A (1983),s.845. f9| BIŽS,V.A-WAQA,T.
Metallurgical Transactions 16A (1985) s. 109. |1O| 3IN YU: Metallurgical Tran-
sactions 20A (1989) s. 1561. |ll| QU,Z-KUO,K.H.: Metallurgical Transactions
14A (1983) a. 845. |l2| STRÁNSKÝ,K. et al.: Hutnické listy XXXVIII (1983)s.712.
|13| STRÁNSKÝ, K. et al.: In.Dlouhodobé mechanické vlastnosti ocelí pod vli-
vem korozního prostředí. ČSVTS-VÚHŽ Dobrá, Visalaje 19B4, s. 31. |14| FORET,
R. et al.: In. VII. Mezinárodní sympozium o žárupevných kovových materiálech.
DT ČSVTS Brno, Znojmo 1986, s. 258. |15| STRÁNSKÝ,K.et al.: In. 10. celoštát-
na fraktografická konferencia ČSVTS, Zlatá Idka 1989. s. 37. |16| WINKLER.Z. -
FORET, R. - STRÁNSKÝ,K.: Výzkumná zpráva 78-1/512, VU 070, Brno, 1988. Íl7|
WINKLER.Z. - FORET.R. - STRÁNSKÝ, K.: Výzkumná zpráva 78-1/616), VÚ 070 Brno
1990. 1181 ECKSTEIN,H.3,: Wärmebehandlung van Stáhl, DV fůr Grundstoffindust-
rie. Leipzig 1971J191 KOUTSKÝ,J.: Slitinové oceli pro energetické stroiírenst-
ví. SNTL,Praha 1981. |20| SMITHELLS METALS REFERENCE BOOK, 6. vydání, Butter-
worths 1983. 1211 MAZANEC,K.: Kovové materiály 26 (1988) s. 5.

Tab. I Základní údaje o analyzovaných materiálech

Materiál
dle ČSN

41 2740

42 2745

42 Z747

Elektrárna

Tušimice
TG24
200 MW

Počerady
TG 3
200 MW

Tušimice
TG 24
200 MW

Počerady
TG1
200 MW

Počerady
TC3
200 MW
Tisová
TG8
110 MW

Mělník
TG 9
110 MW

Tisová
TG B
100 MW
Opatovice
TG1
55 MW

Poř.

e.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1?
14'
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ozn.
vzorku

DB 3.T24
DE 3.T24
HB3.T24
DE3.T24
DBP 2.3
DEP 3.3
HBP 2.3
HEP 4.3
DB3.T24
DE3.T24
HB1.T24
HE3.T24
DB3 PÍ
DE3 PÍ
HB3 PÍ
HE4 PÍ
DD2 P3
HA2 P3
HD3 P3
DB3 T8
DE2 T8
HB2 T8
HE3 T8
DB3 M9
DE3 M9
HB7 M9
HE3 M9
DB4 T8 "
DE4 T8
HB4 T8
DA 301
DE 301
HA 301
HE 301

Podmínky
exploatace
teplo-
ta |°C|
510
250
510
280
510
250
510
280
510
200
510
260
510
250
510
250
250
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Obr.2 Mikľroctruktura studovaných oceli



M. Hajduga, R. Barcik, J. Kučera

KVANTIMETRICKÉ VYHODNOCENÍ VLIVU MODIFIKÁTORE NA FÁZOVOU
STRUKTURU OCELÍ WLV A WCLV

] stroj
ÚVOD. Struktura naj fóvých ocelí, která podmiňuje jejich

mechanické vlastnosti, odolnost proti otěru, proti popouštění
při pracovním použití a proti únavě, závisí na chemickém slo-
žení materiálu |l,2|. Pro technickou praxi je významné, že
malá množství B, Ti a MM (misch-metal), popř. jejich kombina-
ce, má výrazný vliv na fázovou strukturu ocelí, např. na množ-
ství a na velikost karbidů, na zjemnění zrna a pod. |3,4|.
Z těchto důvodů se předložený příspěvek zabývá vlivem modifi-
kace B, Ti, B+Ti a MM na fázovou strukturunfatrojovýchocelí W-V
(ČSN 419542) a (CSN419554). Příspěvek bezprostředné souvisí
s prací |5|, která je rovněž uveřejněna v tomto sborníku a
která se týká vlivu B, Ca a směsi B+Ca, jakož i vlivu vybra-
ných variant tepelného zpracování, na hustotu dislokací a na
substrukturu uvedených ocelí WLV a WCLV. V tomto dalším pří-
spěvku se studuje vliv modifikace na plošnou velikost karbidů
(PVK) a na plošnou velikost zrn (PVZ).

PRACOVNÍ POSTUP. Chemické složení použitých materiálů je
uvedeno v příspěvku |5| a popis technologie modifikace v práci
|6|. Druh a množství aplikovaných modifikátoru jsou spolu s na-
měřenými hodnotami PVK a PVZ demonstrovány na obr. 1. Vzorky
vyrobené z modifikovaných i z nemodifikovaných ocelí WLV a
WCLV měly tvar válečků o průměru 20 mm a o výšce 1= 15 mm.
Podle běžně zavedených postupů byly na těchto vzorcích při-
praveny metalografické výbrusy, které byly po vyleštění lep-
tány v nitalu. Naleptaná struktura byla analyzována pomocí
mikroskopu QUNTIMETR-720 spojeného s televizním analyzátorem
obrazu, systém 23B.

VÁSLEDKY A ZÁVĚRY. Získané výsledky jsou ve formě grafů
prezentovány na obr. la, lb, lc. Jejich rozbor umožňuje formu-
lovat následující závěry: 1. Největší PVK se vyskytuje v nemo-
difikovaných ocelích. Modifikace vede ve všech případech ke
snížení PVK. V případě oceli WCLV se nejmenší hodnoty PVK do-
sáhne při použití směsi 0,05 B+ 0,3 Ti (obr. 2a). Z individuál-
ních modifikátoru je nejúčinnější Ti a nejméně účinný je B.
MM je nejúčinnější při malém množství (0,1%); s rostoucím ob-
sahem MM se jeho účinek zmenšuje.
2. Vliv modifikace na PVK v oceli WLV (obr. lb) je analogický
jako v oceli WCLV. Je však zřetelně výraznější. Zejména v pří-
padě B, Ti a směsi 0,01 B + 0,2 Ti.
3. Vliv modifikace na PVZ ukazuje obr. lc. Z obr. lc je patrno,
že měření PVZ v oceli WCLV bylo úspěšné jen ve dvou případech.
Příčinou toho byla skutečnost, že se v ostatních vzorcích nepo-
dařilo naleptat dostatečně zřetelně hranice zrn, jak ukazují
obr. 2 a 3.
4. V případě oceli WLV se ukázalo, že největší modifikačni
vliv na PVZ má směs 0,05%B+ 0,3%Ti. Méně účinný je B a nejméně
účinný je MM. Vliv modifikačního působení Ti se nepodařilo
zjistit ze stejných důvodů jako v případě oceli WCLV, tj. kvů-
li nedostatečně zviditelněným hranicím zrn, jak je patrno z obr.
4.
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Obr. 2. Metalografický
snímek vzorku oceli
WCLV; 0,01%B; světlá
místa - slitinový ferit;
tmavá místa - martenzit
a bainit; zřetelné hra-
nice zrn.

Obr. 3. Nezřetelné hra-
nice zrn; ocel WCLV;
0,3%MM; směs feriticko
martenzitické struktury,

Obr. 4. Nezřetelné hra-
nice zrn; ocel WLV;
0,2%Ti; rozdělení feri-
tu a martenzitu je vý-
raznější než na obr. 3.
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5. Výsledky uvedené v tomto příspěvku mají pouze popisný cha-
rakter. Fyzikální modely kvantitativní povahy popisující vliv
modifikace na střední plošnou velikost karbidů a na střední
plošnou velikost zrna, pokud je nám známo, dosud publikovánv
nebyly. *

Seznam literatury: |l| KIEMIS M.S. - Metallovědenije i těrmi-
českaja obrabotka metallov, 1 (1986)23. |2| TIŠA3EV S.3 -
Stal. 7 (1985) 65. |3 I GELLER Ju.A. - Instrumentalnyje stáli
Izd. Metallurgija, Moskva, 1983, s. 85. |4| BARCIK R. - Mechanika,
9 (1989) 456 (polsky). |5| KUČERA 3., HA3DUGA M., BARCIK R.-
Vliv modifikace na hustotu dislokací a na mozaikovou strukturu
ocelí WLV a WCLV, Sborník PMŘVP, Karlovy Vary, 1990. |6| BAR-
CIK R., HA3DUGA M, KUČERA 3. - Vliv modifikačních přísad na prů-
běh krystalizace a na strukturu ocelí WLV a WCLV, Sborník
PMRVP, Mariánské Lázně, 1989, s. 255.
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Obr. 1. Schematické znázornění závislosti střední plošné veli-
kosti karbidů a zrna na druhu a na množství modifikační přísady



A. Orlová

HODNOCENÍ DISLOKAČNÍCH SUBSTRUKTUR

1 . Úvod

Substruktura je projevem výrazně heterogenního prostoro-
vého rozložení dislokací v krystalu, které vzniká autoorgani-
zací velkého souboru dislokací v důsledku jejich kolektivní
interakce. Hnací silou je tendence k redukci uložené defor-
mační energie, která vede k ustavení struktur s nízkou ener-
gií.

V substruktuře existují vedle sebe oblasti substruktur-
nich hranic, v nichž je soustředěna většina dislokací a lokál-
ní hustota dislokací je zde vysoká a oblasti objemu substruk-
turnich buněk či podzrn, kde je hustota dislokací relativně
velmi nízká. Nejběžněji pozorovaným typem je trojrozměrná
substruktura složená z rovnoosých buněk nebo polyedrických
podzrn, které se vytváří za podmínek, kdy se deformace krys-
talu uskutečňuje skluzem dislokací na větším počtu skluzových
systémů. Tvorbě substruktury napomáhají všechny vlivy, které
podporují vícenásobný skluz dislokací, tj. symetrické orien-
tace krystalů, nízké frikční napětí, vysoká energie vrstevné
chyby. Za vysokých teplot jako další stupeň volnosti pohybu
dislokací přibývá šplhání.

Substruktury vznikající při deformaci za nízkých teplot,
kdy se procesy zotavení nemohou výrazně uplatnit (T«Tm/2. , T„,
je teplota tavení), jsou většinou buněčné, rozhraní buněk
jsou poměrně široká a jsou tvořena hustou spleti dislokaci.
Podle povahy dislokací přítomných v rozhraní může (ale ne-
zbytně nemusí) hranice buněčné substruktury oddělovat oblasti
vzájemně disorientované, jejichž krystalové mřížky jsou vzá-
jemně pootočeny o malý jhel (velikosti řádově minut až úhlo-
vých stupňů). Pokud je intenzita zotavení v procesu deformace
dostatečná, t j . za teplot T>T m/2 a při nepříliš vysokých
rychlostech deformace, anebo při vysokém stupni deformace i
za nižších teplot, hranice substrukturnich oblastí jsou úzce
lokalizovány na jejich styčnou plochu. Většinou se vytvoří
rozhraní v podobě plošných dislokačních sítí s pravidelnou
strukturou. Existence těchto rozhraní je vždy spojena s vzá-
jemnou disorientací sousedních oblastí, často mluvíme v této
souvislosti o tzv, maloúhlových hranicích (disorientace ©~9
/ I / ) . Vzhledem ke značné strukturní podobnosti s mikrostruk-
turou tvořenou zrny klasifikujeme substrukturni oblasti,
které jsou jejich fragmenty, jako pcdzrna a substrukturu jimi
vytvořenou jako podzrnovou.

2. Vztah charakteristik substruktury a vlastností materiálu

Dislokační struktura v materiálu má bezprostřední vztah
k jeho mechanickým vlastnoscem. Významné je nejen množství
dislokací charakterizované jejich celkovou hustotou, ale^také
prostorové rozložení a uspořádání, tj. charakter a stupeň
vývoje substruktury. Ve strukturách s nízkou energií, vytvo-
řených spontánně ze souboru generovaných dislokací bez půso-
bení dalších strukturních faktorů celková hustota dislokací
(̂  , velikost subst rukturni oblasti d a úhel disorientace

1*5



sousedních oblasti 0 jsou závislé především na deformačním
napětí °£ , při němž se příslušná substruktura ustálila, a to
podle vztahu /2/

qr ~ &Vi ~ ď<p- 0. (1)
Relace (1) současně vyjadřuje princip podobnosti ustálených
dislokačních substruktur odpovídajících různým hodnotám de-
formačního napětí. Změna deformačního napětí vyvolá změny
ustálené substruktury ve smyslu postupného přizpůsobeni nové
hodnotě napětí. V přechodném období, kdy se přizpůsobení re-
alizuje, můžeme eventuálně zaznamenat projevy tzv. substruk-
turního zpevnění /3/.

Vliv nehomogenního prostorového uspořádání dislokací na
velikost deformačního napětí postihuje model tvrdých a měk-
kých zón /4/. Z hlediska lokálního deformačního napětí jsou
substrukturni hranice v tomto modelu považovány za tvrdé
zóny, zatímco vnitřní oblasti substrukturních buněk či pod-
zrn představuji měkké zóny. Požadavek kompatibilní deformace
souboru tvrdých a měkkých zón vede např. k nutnosti existen-
ce vnitřního napěti dlouhého dosahu, jež je důležitým zdro-
jem deformačního zpevnění. Model přes svou jednoduchost při-
náší řadu kvalitativních poznatků, jimiž je možno osvětlit
účinky substruktury při zpevnění materiálu.

3. Metody hodnocení substruktury a jejich možnosti

V případě, že je substruktura dobře vyvinutá a je homo-
genní a izotropní v celém objemu, je možno jako kvantitativ-
ní charakteristiky zvolit střední velikost podzrnad, střed-
ní úhel disorientace podzrn 0 a hustotu dislokační sítě
uvnitř podzrn $>v . Poněkud složitější je situace např. v pří-
padě, kdy podzrna nemají rovnoosý tvar a je nutné k popisu
uvádět více rozměrových údajů, příp. poměr extrémních rozmě-
rů, anebo pokud má substruktura hierarchický charakter.
V posledně uvedeném případě jde o substrukturu složenou po-
stupně ze dvou tříd podzrn, hrubší podzrna s větší vzájemnou
disorientací jsou dále fragmentována na drobnější, méně dis-
orientovaná podzrna /I/.

Ualši komplikaci kvantitativního popisu substruktury je
prostorová nehomogenita. Nehomogenní substruktura je typická
např. pro tranzitní deformaci, kdy se substruktura bu9 tepr-
ve tvoři, anebo se mění při přechodu z jednoho rovnovážného
stavu do druhého. Při popisu nehomogenní substruktury je te-
dy třeba doplnit ještě charakteristiky nehomogenity, tj.
např. četnosti hodnot parametrů, přip. charakteristiku rozlo-
žení substruktury v prostoru.

Nejvýznamnější kvantitativní charakteristikou substruk-
tury je velikost elementární oblasti, tj. buňky nebo podzrna.
V homogenní substruktuře ji můžeme popsat středním průměrem
oblasti, který lze měřit s využitím poznatků stereologie /5/
nejčastěji lineárními průsečíkovými metodami v mikroskopickém
obraze. K měření lze použít zobrazení světelné nebo rastro-
vací elektronové mikroskopie, jemnozrnnou substrukturu (prů-
měr podzrna řádově 10° pm) je možno kvantitativně hodnotit i
na základě pozorováni transmisní elektronové mikroskopie
(TEM) na fóliích, pokud získáme reprezentativní soubor dat.



holňi kvantitatívni charakteristiku tiub;. t r uk t ury -
střední disoriontaci subs t rul< t urnich oblasti 9 - je možno
považovať /.& charakteristiku subs t ruk t urnich hranie. K jeji-
mu btanoveni je možno využít vzájemného posuvu Kikuchiových
difrakčních obrazců sousedních oblastí uvnitř réhož zrna,
který citlivě indikuje malá netočení kolem osy kolmé k primár-
nímu svazku elektronů při selekční elektronové difrakci.
Z difrakčnich dat je možno stanovit směr osy a velikost úhlu
disorientace, ©=A/L ; h je velikost posunutí Kikuchiových
čar, L je efektivní vzdálenost vzorku a filmu. Na možnost
detekce malých lokálních rotací touto technikou upozornil
von l-leimendahl /6/. Ke stanovení střední disorientace však
lze v některých případech využít také rentgenografických di-
frakčních technik.

Jinou možností, jak charakterizovat hrar.ice substruktu-
ry, je střední vzdálenost dislokaci v hranici I . Pokud hrani-
ce obsahuje pouze dislokace geometricky nezbytné ke vzniku
disorientace sousedních substrukturních oblastí 0, jsou cha-
rakteristiky D a 0 ekvivalentní a navzájem závislé. Střední
vzdálenost dislokací - geometricky nezbytných i z hlediska
disorientace podzrn redundantních - bezprostředně souvisí
s hustotou dislokací v oblasti hranice oblasti.

Vnitřní oblasti substrukturních buněk či podzrn obsahují
trojrozměrnou nepravidelnou sít dislokací o relativně nižší,
v některých případech až zanedbatelné hustotě. Tento prvek
dislokační struktury můžeme charakterizovat měřením hustoty
dislokací uvnitř podzrn ^ . Měření ze snímků TEM lze prová-
dět v souladu s poznatky stereologie /5/ bu3 lineární průse-
číkovou metodou, kterou navrhl Ham /7/ a do algoritmizovatel-
né formy upravil Keh /&/. anebo plošnou průsečíkovou metodou,
kterou navrhl Schoeck /9/ původně pro měření z pozorováni
světelné metalografie (metoda leptových obrazců). Nevýhodou
lineární průsečíková metody je nutnost znát lokální hodnotu
tloušfky tenké fólie používané při TEM, plošné průsečíkové
metody je zase možné použít jen pro relativně nízké hodnoty
dislokačních hustot (asi do lxlO13 m " 2 ) -

Charakteristiky d, 0 a ^ p tvoří soubor parametrů pravi-
delné polygonálni substruktury s rovnoosým podzrnem o veli-
kosti ď , střední disorientaci © , vyplněným dislokacemi o hus-
totě qv . Při hodnocení tohoto souboru parametrů je možné
vznést dvě námitky vůči parametru 0 jakožto charakteristice
struktury hranic, & to proto, že

(a) neindikuje přítomnost redundantních dislokací v hra-
nici, které nepřispívají k hodnotě disorientace; nehodí se
tedy k popisu hranic, které nejsou spojeny s disorientaci
sousedních oblastí;

(b) nebere v úvahu charakter disorientace, tj. míru
sklonové a zkrutové složky, respektive krystalografickou
orientaci osy disorientace.
Námitka (a) znamená, že úhel Q není vždy věrohodnou charakte-
ristikou hustoty dislokací v hranici, námitku (b) lze ales-
poň do určité míry odstranit, vezmeme-li vedle hodnoty úh1u
0 v úvahu také orientaci osy Islušné disorientace vůči
ploše hranice a krystalografickým směrům.

Reprezentace substruktury jakožto souboru tvrdých a měk-
kých zón a aplikace příslušného modelu dislokační struktury



vyžaduje ponékud odlišný popis substruktury. Tvrdé, resp.
měkké zóny, reprezentované hranicemi, resp, vnitřními oblast-
mi buněk nebo podzrn, je nutné popsat pomocí dislokačních
hustot <aw a í>r. a objemových podílů j w a jc obou typů oblastí
/•I/, pro úplnost je nutno zavést téz charakter ist ické lineár-
ní rozmery zón d* a d c /10/. lento popis lze poměrně snadno
provést v buněčných substrukturách, jejichž hranice mají ko-
nečnou tlouštku a lze je kvalifikovat jako trojrozměrné ob-
jekty, podobně jako měkké zóny ve vnitřní oblasti buněk. Ob-
tížnější situace je v polygonálni podzrnové substruktuře,
jejíž hranice jsou úzce lokalizovány na styčnou plochu pod-
zrn. V tomto případě objemové podíly dosahuji extrémních
hodnot ÍM„-*-0 a jc-*-l. K aplikaci uvažovaného modelu na tuto
substrukturu je nutno použít vhodné "efektivní" tlouštky hra-
nice podzrna.

4. Stanoveni strukturních parametrů reálné substruktury

Aplikaci výše uvedené metodiky ilustrujeme výsledky po-
zorování substruktury železa alfa, která se vytváří v průbě-
hu creepové zkoušky při vyšší teplotě ( T/Tm = 0,48), obr. 1
/li/. Poměrně rozsáhlý soubor experimentálních dat získanýchi

z pozorování TEM indikoval v závislosti na creepovém pro-
dloužení více či méně homogenní substrukturu, v níž nebyly
patrný různé velikostní třídy podzrn. Pomoci těchto výsledků
popíšeme zákonitosti vývoje substruktury při creepu čistých
kovů a tuhých roztoků, projevujících creepové chování II.
třídy /12/.

Po aplikaci vnějšího napětí na vzorek vyžíhaného kovu
došlo k okamžitému prodloužení, jež se ve struktuře projevi-
lo lavinovitým nárůstem dislokační hustoty. Růst dislokační
hustoty pokračuje ještě i v průběhu normálního primárního
creepu, který je charakterizován spojitým poklesem rychlosti
deformace. Pokud jde o prostorové rozložení dislokací, původ-
ně homogenní dislokační struktura se heterogenizuje, lokálně
se začíná tvořit substruktura. Tento proces ilustrují dvě
křivky závislosti hustoty dislokací na prodloužení: ^ odpo-
vídá objemu již vytvořených podzrn, <̂ a naproti tomu oblastem,
kde se substruktura ještě nevytvořila. K úplnému popisu
strukturního stavu chybí údaj o objemovém podílu substruktu-
ry v průběhu primárního creepu, který vzrůstá v intervalu
(0,1).

Substruktura se nejdříve vytvoří v oblastech, které se
deformuji nejsilněji, tj. v polykrystalech obvykle v blízkos-
ti hranic zrn, a postupně se rozšíří do celého objemu. Vzni-
kající hranice se větví, narůstají a postupně uzavírají pod-
zrna, jejichž výsledná velikost s nárůstem deformace klesá.
Heterogenita vznikající substruktury klesá hrubnutim a zjem-
ňováním podzrn, spojeným s modifikací jejich tvaru. Proces
substrukturních změn se postupně zpomaluje a prakticky ustá-
vá po dosažení stadia stacionárního creepu, kdy je dosaženo
kvazistacionárního strukturního stavu.

Budování substruktury je spojeno s generací dislokací a
jejich distribucí mezi oblasti hranic a oblasti objemu pod-
zrn. K popisu této distribuce lze zavést objemovou hustotu
dislokací uložených v hranicích podzrn /13/

<> = 30/bd (2)



vycházející z předpokladu substruktury tvořené kubickými
podzrny o hraně d a disorientaci ®, ohraničenými čistě sklo-
novými hranicemi. Nutno poznamenat, že uvedené vyjádření
dává odhad minimální hustoty dislokaci geometricky nezbytné
pro vytvoření kubické substruktury s danými parametry. Např.
předpoklad, že jeden systém hranic je čistě zkrutového typu
v souladu s modelem substruktury podle /14/ vede ke zvýšení
numerického faktoru na 4 až 4,3. Hustota dislokaci qH je
vztažena na celý objem krystalu, nikoliv pouze na objem zaují
maný hranicemi. Celkovou hustotu dislokaci v krystalu můžeme
potom charakterizovat prostým součtem

^ =
 ^H

 + %v / (3)
kde ^v je hustota dislokací v objemu podzrn. Obr. 2 a 3 ilus-
truji růst celkové hustoty dislokaci a jejich distribuci me-
zi oblasti hranic a objemu podzrn.

Pokud pro studovanou substrukturu přijmeme model tvrdých
a měkkých zón, můžeme položit

a rovnice ( 3 ) p ř e j d e v

0?, = Jw<?w * jc^C (5)
Odhad objemového podílu pro substrukturu složenou z kubických
podzrn lze provést podle rovnice

^- -3ď/d, (6)
kde ď je tloušíka hranice. Podle provedených odhadů /15/ se
jako realistická "efektivní" tloušíka hranice polygonálni
substruktury jeví hodnota ď« 2 * 3 D , která vede k hodnotám
J w~ 0,02-0,04 (je = 1-J W). Odtud plyne <ow«(25 až 50)<§H a
<»c « <?? •
5. Závěr

Volba vhodných nezávislých kvantitativních charakteris-
tik poskytuje alespoň v některých případech úplný popis hete-
rogenní dislokační struktury, která je typická pro proces
plastické deformace. Souběžné sledování těchto charakteris-
tik v průběhu určitého procesu umožňuje získat představy
o kinetice strukturních změn a za přijetí vhodných předpokla-
dů o morfologii substruktury a dislokační struktuře hranic je
popsat jako generaci a prostorovou (re)distribuci dislokací.

Seznam literatury: /I/ POIRIER 3.P. - Creep of Crystals,
Cambridge Univ. Press, Cambridge 1985. / 2 / GIL SEVILLANO 3.,
AERNOUDT E. - Mater. Sci. Eng. 86, 1987, 35. /3/ VASTAVA R.B.,
LANGDON T.G. - Advances in Mater. Technol., Vol.2, ASME, New
York 1980. / 4 / MUGHRABI H. - Acta Meta. 31, 1983, 1367.
/5/ UNDERWOOD E.E. - Quantitative Stereology, Addison-Wesley
Publ., 1970. /6/ HEIMENDAHL M. von, BELL W. , THOMAS G. -3.
Appl. Phys. 35, 1964, 3614. /I/ HAM R.K. - Phil. Mag. 6, 1961,
1183. /8/ KEH A.S. - Direct Observation of Lattice Defects in
Crystals, Interscience Publ., New York 1962. /9/ SCHOECK G.
- 3. Appl. Phys. 33, 1962, 1745. /10/ MUGHRABI H. - Mater.
Sci. Eng. 85, 1987, 15. /li/ ORLOVÁ A., PAHUTOVÁ M.. ČADEK 3.
- Phil. Mag. 25, 1972, 865. /12/ SHERBY O.D., BURKE P.M. -
Progr. Mater. Sci. 13, 1968, 365. /13/ ORLOVÁ A., CADEK 0. -
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Phil. Meg. 28, 1973, 891. /14/ KUHLMANN-WILSDORF D., VAN DER
MERWE 3.H. - Mater. Sci. Eng. 55, 1982, 79. /15/ DOBEŠ F
ORLOVA A. - Mater. Sci. Eng., v tisku.
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Obr. 1
Vývoj substruktury
v průběhu normálního
primárního creepu.
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Růst celkové hustoty disloka-
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Obr. 3
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J. Kučera, M. Hajduga, R. Barcik

VLIV MODIFIKAČNÍCH PŘÍSAD NA HUSTOTU DISLOKACÍ A NA SUBSTRUK
TURU OCELÍ 19542 A 19554

ÚVOD. Při používání nástrojových ocelí je vhodné, aby je-
jich hustota dislokací byla pokud možno velká a substruktura,
charakterizovaná mozaikovými bloky, pokud možno jemná. Oba ty-
to parametry je možno ovlivňovat chemickým složením a tepelným
zpracováním |l,2,3,4|. V některých případech je výhodné použít
modifikace, která vede k žádoucím výsledkům již ve výchozích
odlitcích |5|. Z těchto důvodů byla provedena studie vlivu mo-
di f ikačních přísad na změnu substruktury a hustoty dislokací
nástrojových ocelí WLV (ČSN 419542) a WCLV (ČSN 419554) s cílem
zjistit závislost strukturních změn na druhu použitého modifi-
kátoru. Jako modifikátory byly použity B, Ca a směs B+Ca.

PRACOVNÍ POSTUP. Výchozím materiálem pro přípravu vzorků
byly komerční oceli WLV a WCLV, které měly následující slože-
ní: WLV - 0,33hm.%C; 2,67Cr; 2,87Mo; 0,46V; 0,35Mn; 0,22Si; 0,03P
a 0,024S. WCLV - 0,43hm.%C; 5,49Cr; l,39Mo; l,02V; 0,32Mn; l,02Si;
0,024P a 0.015S. Způsob provádění modifikace těchto ocelí je
popsán v příspěvku |6|. Z modifikovaných i nemodifikovaných
ocelí byly vyrobeny experimentální vzorky 10x10x50 mm, které
byly žíhány na měkko a vytvrzeny (1040 C/0,5 hod.). Druh a te-
plota kalicí lázně jsou uvedeny v tab. I. Část zakalených
vzorků byla použita k měření hodnot D a O . Zbývající vzorky
byly nejprve popuštěny na vzduchu po dobu 2 hod. a pak promě-
řovány. Teploty popouštění jsou uvedeny v tab. I, popř. na
obr. 1. Velikost mozaikových bloků a hustota dislokací p byly
stanoveny na základě RTG analýzy |7| s využitím nomogramů pu-
blikovaných v pracích |8,9|.

VÝSLEDKY A DISKUSE. Získané hodnoty D a <p jsou pro vzorky
(021) až (027b), (211)-(215), (311)-(315) uvedeny na obr. 1 a
pro vzorky ostatní v tab. II. Z obr. 1 je patrno, že jak veli-
kost mozaikových bloků, tak i hustota dislokací, které spolu
souvisí prostřednictvím vztahu

(D y • o 2 = k ,
splňují po řadě Arrheniovy závislosti (2) až (7), [D] = cm,
[] 2o

cm"2[]
(2) D(02z) = 10"4(l,66^0,02)exp{-(15,78^0,67)/RTJ

(3) £(02z) = 10"12(l,103^0,003)exp {(31,6^ ,6)/RT )

(4) D(21z) = 10~4(3,7±l,8)exp {-(23,4^3,4)/RT} ,

(5) p(21z) = 10"13(3,23.+ 2,20)exp£ (46 ,8+6, 7)/RT} ,

(6) D(31z) = 10"4(2,4il,0)exp {-(19,7^2 ,9)/RT ) ,
(7) O(31z) = 10"13(5,2+4,5)exp{ (39,5i5,9)/RTJ ;

symbol z = 1, 2, 3, 4, 5, popř. i 6, 6a, 7, 7b.
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Tabulka I. Druh modifikátoru, kalicí lázeň a teploty popouště-
ní vytvrzených vzorků ocelí WLV a WCLV; údaj (x,y,z) označuje
vzorek v jednotlivých etapách tepelného zpracování.

moíiifi -
kátor

[hm. h]

JS

jer

z
0,005%B
0,003%Ca

0,005°iiB +
0,003%Ca

vytvrzoyací
lázeň

WLV

voda,20°,

olej,150°,

vzduch,25°

(01)

(02)

,(03)

popouštění,
vzduch, 2hod

T[°C]
WLV

*

obr. 1
ň

solná 1 . , 330°, (04) #
olej,150°C
olej,150°,

olej,150°,

, (21)
(31)

(60)

obr. 1

obr. 1

550°C,(601)

vytvrzoya
lázeň

L°c]
WCLV

voda,20°,(

olej,150°, (

vzduch,25°,(

solná l.,330c

11)

12)

13)

popouštění,
vzduch, 2hod

T[°C]
WCLV

er
500°,(126)

jer
3,U4) #

olej,150°, (41)
olej,150°, (

olej,150°, (

50)

70)

550°,(413)
550°,(501)

550°,(701)

Tabulka II. Velikost mozaikových bloků D a hustota dislokácií)
v modifikovaných i v nemodifikovaných ocelích WLV a WCLV;
(x,y,z) označuje vzorek v jednotlivých etapách tepelného
zpracování.

číslo
vzorku

01

02
03

04
11
12

13

14

21

31

107D

[cm]

51,1
83,4

68,8

200,0
4 0 , 5

44,9

49,6

131,1
107,3

125,8

1 0 1 0 9
[cnf2l

11,4
4,3
6,3
0,75

18,2
14,8
12,1

1,74
2,60
1,89

č í s l o
vzorku

41

50

60
70

601
126
413

501

701
-

107D

[cm]

91,8
101,5
146,5
103,7
176,3
109,0

73,7
96,4

105,3
-

1 0 1 0 o
[en,"*]

3,55

2,91

1,39

2,78
0,96
2,50
5,50

3,22
2,70

-

Na základě hodnot daných rovnicemi (2) až (7) a tabulkou
II můžeme formulovat následující závěry:
1. Nemodifikované vzorky obou ocelí WLV i WCLV mají ve vytvr-
zeném stavu jemnější substrukturu, menší hodnoty D, než vzor-
ky modifikované. Výjimku činí nemodifikované vzorky (04) - WLV
a (14)-WCLV kalené v solné lázni.
2. Při popouštění vzorků WLV na teplotě 200 °C (2 hod.) dojde
v oceli nemodifikované i v modifikované ke zjemnění struktury.
Při popouštění na teplotách T ž* 400 C se však získá struktu-
ra hrubší než ve vzorcích zakalených a nepopustených. V přípa-
dě oceli WCLV, která byla popouštěna jen při teplotě 550 °C
(2 hod.), se můžeme vyjádřit méně obecně. Ve vzorcích nemodifi-

15 r



kovaných vede popouštění ke zhrubnutí rub^truktury a ve vzor-
cích modifikovaných B nebo Ca ke zjemnění. Při použití modifi-
kační směsi B -f Ca nedošlo během popuštění k prokazatelným
změnám.
3. V obou ocelích WLV a WCLV, ve stavu zakaleném i v popuště-
ném vytváří nejjemnější strukturu B, méně jemnou Ca a nejvíce
hrubou B+Ca.
4. Diskuse týkající se hustoty dislokací O by byla zcela ana-
logická jako diskuse týkající se velikosti mozaikových bloků
0. Lišila by se jen inverzní kvalitou. Z rov. (1) je zřejmé,
že větší hodnotě D odpovídá menší hodnota P a naopak.
5. Arrheniovské závislosti, obr. 1, rovnice (2) až (7) ukazují,
/n /mříny n i ^ jsou tepelně aktivované procesy. Aktivační
energie růstu mozaikových bloků v závislosti na teplotě je
v ucfili WLV největší pro vzorky modifikované bórem a nejmenší
pro vzorky nemodifikované. Ve všech uvedených případech je
aktivační energie o jeden řád nižší než aktivační entalpie
autodifúze objemové i autodifúze po hranicích zrn. Tato sku-
tečnost je způsobena vlivem sekundárních napětí indukovaných
ve vzorcích v průběhu kalení. Tato sekundární napětí pak vý-
razně ovlivňují proces migrace substitučních atomů v průběhu
popouštění.
6. I rovnic (2) a (3), (4) a (5), (6) a (7) je možno
konstantu k definovanou rovnicí (1), která nezávisí
tě. Střední hodnota k = 10~20(3,30>0,19) pro ocel WLV
nezávisle na druhu tepelného zpracování.
7. Průvodním dějem růstu mozaikových bloků v závislosti na te-
plotě popouštění při konstantním čase je anihilace dislokací,
rovnice (3), (5), (7). Aktivační energie tohoto děje je velmi
blízká dvojnásobku aktivační energie růstu D.

Seznam literatury: |l| HELLAWELL A. - Progress in Material Sci-
ence, vol. 15, Pergamon Press, Oxford, 1983, s. 3. :2| SZYMSZAL
J. -Modifikace kovů a slitin; Politechnika Šl., sv. 1154, Gli-
wice, 1984, s. 23 (polsky). |3| GELLER Ju. A.- Inštrumentálny je
stali, Metallurgija, Moskva, 1981, s. 57. |4| ZMIHORSKI E. -Nářa-
ďové oceli a jejich tepelné zpracování, WNT, Warszawa, 1986, s.

vypočítat
na teplo-
i WCLV

36 (polsky). |5| PÍSEK F. - Nauka o materiálu
Praha 1957,

—i HAJDUGA M.,
1989,

105,
sv. I, NCSAV,
|6| BARCIK R.,

KUČERA 3. - Sborník, Mař.
Lázně, 1989, str. 255. |7| BOJARSKI Z.,
BOLD T. -Práce hutnických ústavů, 22
(3X1970) 115 . |B| WILLIAMSON K.G.,
SMALLMAN R.E. - Phil. Mag., I (1956)32.
|9| BAGARIACHI J.A. - Rentgenografija
v fizičeskom metallověděniji,
Metallurgizdat, Moskva, 1961.

Obr. 1. Závislost D a P na teplotě
popouštění; doba popouštění 2 hod.;
popouštění po kalení 1040°C/0 , 5 hod.
ocel WLV; (02z) - bez modifikátoru;
(21z), B - modifikátor; (31z) Ca -modi-
fikátor; kalicí lázeň-olej, 150°C;
K - libovolná aditivní konstanta.

RNDr. Jaroslav Kučera,C3c, ÚFM, ČSAV,
Žižkova 22, 616 62 Brno; Mr.Dr.Maciej
Hajduga,DrScPr.Ing. Riszard Barcik,

Politechnika Lodžka, Fil. Bielsko-Biala,P.Findera,43300 Bielsko-Biala.
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KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ RADIAČNÍHO POŠKOZENÍ METOľOU TEM

Primárními poruchami vznikajícími kontinuálně po celou
dobu ozařování jsou intersticiální atomy a vekence, příp. jejich
velmi malé sniuky. Tyto poruchy běžnými netodemi nelze pozorovat.
Frimárni poruchy vľíak mezi sebou mteragují ze vzniku roiiměr-
nřjjíeh nehodových poruch nebo vyvolávají změny původní raikro-
stru'ctury materiálů.Mezi takové jevy patří: vznik shluků bodo-
vých poruch /tzv. "černých bodů" v TEM/, disloksčních smyček,
kavit a ve vícefázových materiálech také vznik částic precipi-
tátu druhých fází. Výskyt těchto defektů, které již lze přímo
pozorovat metodou TEM, závisí jek na materiálu /složrní, zpra-
cování/ tak ns podmínkách ozařování /teplota, fluence/.

.'xperimentálni problematika. Předpokladem správnosti kvan-
titatTvního~K5(!noceni' radiací indukovaných defektů užitím T2M
je nezkreslené zobrazení studovaných defektů. Toho lze dosá-
hnout jen za podmínek: 1/ optimálních difrekčních podmínek
zkoumaných defektů, 2/ znalosti fyzikální podstaty defektů, 3/
vyloučením artefaktů přípravy e 4/ volbou vhodné metody měření.

Pro dislokační smyčky, které jsou dominantní složkou struk-
tury poákosení za zvýSených teplot ozeřování, spočívá základní
potíž při měření jejich rozměrů - při splnění kriteria viditel-
nosti dislokací - v posunutí obrazu smyčky vůii projekci sku-
tečné polohy dislokačního jádře. Nejpřesnější přímá měření lze
provdat použitím metody slabého svazku, kdy rozdíl mezi polohou
obrazu e jádra dislokace je minimální /v případě tzv. symetric-
kého svazku dostačuje dokonce jediný snímek/. Alternativně lze
použít měření ze dvou snímků ve světlém poli zhotovených za pod-
mínek + g. I tato měření však jsou značně pracná a zdlouhevá.
Komplikace vznikají zejména při vysokých hustotách smyček násled-
kem překrývání obrazů nebo při současném výskytu "defektů"
3 podobným typem kontrastu /nepř. precipitátů/. Salší potíže
vznikají nejsou-li smyčky kruhové, nebo není-li známa jejich
hebitová rovina a její sklon ke svazku elektronů. Za předpo-
kladu stejného zastoupení vakančních a intersticiálních smyček
lze střední velikost smyček získat i prostým proměřením dosta-
tečně velkého souboru smyček v různých orientacích.

Nepožadujeme-li znalost velikostního rozdělení zkoumané
populace smyček, není nutno měřit rozměry jednotlivých defektů,
ale postupy lineární a plošné stereologické analýzy pro tenké
fólie /tj. pro paralelní projekce strukturních elementů/ lze
stanovit jak objemovou hustotu N v tak střední průměr D smyček
resp. shluků zs relativně snadno získetelných podmínek zobrsze-
ní ve 3větlém poli. "ěrsním provedená užitím čtvercového testo-
vacího systému jsou jednoduchá, rychlá 8 zahrnují i velmi malé
smyčky a smyčky s reziduálním kontrastem, které je při přímém
míření rozměrů nutno vynecnávet. LalSí předností je, že získaná
střední hodnota je skutečným /"trojrozměrným"/ průměrem s ni-
koliv charakteristikou obrazu rovinné projekce /I/. Omezením je
fekt, že Ľ nerespektuje skutečný /např. eliptický/ tvar smyček.
Získané charakteristiky všek plně dostačují např. ke stanovení
koncentrace bodových poruch ve zkoumané populaci smyček, při
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ho<:líiú:->'ní ríulir.'čnílio zpevnŕní ve:jp. zkřehnutí /AĽ= f(N,,.L)), při-
čemž funkční závislo3t je donn ty pera defektů/, pro stanovení ma-
teriálových prremetrů v konstitutivních rovnicích ozářených e
(Informovaných povlp.kových elementu npod.

Výsledky. V pŕíspčvku jnou uve^ny příkln.iy hodnocení
zákledmčh veJičin - objemové hustoty N v n středního průrařru
L1 - charakterizujících radiační poruchy v zirkoniové slitině
Zr -Ju -V e -M o -V /v rekrystslizovaném stsvu/ s Cr-ľ.Io-V oceli pro
RTN /po technologickém zpracování/ po ozáření neutrony fluen-
cemi > 1.1Q 2V" J /E>1 MeV/ při teplotách > -60°C.

nebyly pozorovány kavity. boření by_le provedena při zvětšeních
C-:R 70 OUOx v orientacích [1 21 2] , [2203] , ("1 Í02] a [0001] užitím
reflexí 1120 a 1122, takže všechny snySky jsou viditelné e vliv
povrchových hydridů je minimální. Hodnoty, souhrne uvedené v ta-
bulce 1, se Ii5í o méně než 89. od hodnot stanovených přímým
mřřením + g párů ve vyžíhaných vzorcích. V tabulce jsou dále uve-
deny hodnoty veličin n /počet bodových poruch potřebných pro

vznik pozorované populace smyček; n = N D b / 4 J 1 / a v>/počet
Frenkelových párů vzniklých ozářením, oavozený z veličiny dps
nn základě tzv. standartního NRT modelu/. Veličina n/2^ udává
podíl bodových poruch potřebných ke vzniku dané populace smyček
ke všem /resp. po vynásobením koeficientem 0,2/ resp. jen pohyb-
livým defektům vzniklým při ozáření. Ze srovnání vyplývá, že
přibližně jen 1£ ze všech, rcsp. 6% z volně pohyblivých defektů
"přežívá" ozáření ve formě viditelných dislokačních smyček, zbý-
vajících cca \^% jevzachyceno v pastech /dislokece, hranice zrn,
precipitáty/a ovlivňuje změny původní mikrostruk tury, nebo jsou
přítomny ve formě shluků, jejichž velikost je pod rozlišovací
schopností mikroskopu /%3nm/. Výsledky jsou v řádové shodě
s měřeními na běžných kovových materiálech a potvrzují tsk
oprávněnost použití zvolené metody měření.

2.r.rM£L"-Y_ £C£1.-L Základními složkami poškození oceli RTN ozá-
řením neutrony přT provozních teplotách reaktoru jsou: "černé
body" o velikosti^ 8 nm, malé dislokační smyčky o velikosti a. 10
nm a jemné částice karbidů o téže velikosti, obr.4j všechny tyto
poruchy se koncentrují do blízkosti dislokací. Malé rozměry de-
fektů, jejich vysoká hustota /S--1020m-3/f složitost e heteroge-
nita výchozí sorbitické struktury, obtíže se získáním optimál-
ních difrakčních podmínek /které by navíc umožnily rozlišení
smyček a precipitátů/, jakož i feromagnetiamus tenkých fólií
podstatně komplikují hodnocení radiací indukovaných defektů.
Relativně nejjednodušší situace je ve feritických zrnech sva-
rového kovu, kde bylo prokázáno zjemnění částic karbidů VG /2/.

Seznam literatury: /I/ I.Saxl: Stereologie vnitřní struktury
objektů, Academia Praha 1984, /2/ E.Keilová,J.Kočík:4.konference
Přínos metalogrefie pro řešení výrobních problémů, Mariánské
Lázně 1989, a.245

ŔNpr Jan Kočík, JSc - Ostav jaderného výzkumu, 250 68 Rež u Prahy
Eliška Keilové, prom.fys. - ustav jaderného výzkumu, 250 68 Kež

u Prahy



Tnhulkn 1: Chorakteriotikn struktury pofikosf»ní slitiny Zr-Cu-
| . ' i,_M-i_V. l/l rin««M.M» r y h l \ ! ' ' h n o n r o n r t 'm ' / 'I1 T»

, • t U l i l l n ( . , ( n» i " M l u i l l l I li,i.i

" Vů /in" V, U - atrectni průuiér /nm/, n - počet
defektů potřebný na vznik amyček, v - počet Freke
lových párů.
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Obr.1.Zr-Cu-Fe-Mo-Vt po ozářeni
1,9.10 2 4 neutronů m př i 300°C

V

Obr.2. Dtto po žíhání 1 hod
při 450°rj

Obr^J.Dť-.o po žíhání 1 hod při
480 °C

Obr.4. Ocel Gr-Mo-V, svarový
Tcov po ozáření f luencí neutronů

<!.102 4nT2 p ř i 260°C.



Z.Krhutová, J.Mrověc, V.Vodárek, K.Mazanec

KVANTITATIVNÍ HDDNOCENÍ MAR5PENSITU IřTOUKOVANÉHD PLASTICKOU
DEFORMACÍ VE STRUKTUŘE METASTABILNÍCH CrNi OCELÍ

Při deformaci za studena strukturně metastebilních aus-
tenitických ocelí typu Cr-Ni dgchází k fázové přeměně 2f-*orí
které významným xpůsobem ovlivňuje dosahované pevnostní a
plasjické vlastnosti těchto oceli* Při studiu mechanismů
zpevňování se dostává do popředí zájmu hodnocení struktur-
ních charakteristik nebot vznik martensitu indukovaného
plastickou deformací a jeho následné zpevnění v procesu de-
formace je jedním z významných faktorů, ovlivňujících cel-
kový výsledek deformace /I,2/.

Komplexní analýza struktury těchto metastebilních
ocelí je do značné míry ztížena skutečností, Se se hodnotí
struktury s poměrně vysokým stupněm plastické deformace, vy-
sokou korozní odolností a s proměnlivou velikostí a objemo-
vým podílem fází. Zvolená metodika kvantitativní analýzy
musí, kromě vlastní identifikace, umožňovat hodnocení jejich
objemového podílu. V současné dopě lze využívat řadu metod,
které výše uvedené požadavky splňují s různým úspěchem. Me-
tody optické metalografie obvykle nejsou dostačující, exis-
tující fáze nelze jednoznačně identifikovat. Metodou ten-
kých folií s využitím elektronové difrakce na TEM lze na-
opak fáze jednoznačně identifikovat ovšem v submikronových
objemech, proto je určování objemového podílu fází ve vzor-
ku Sašově náročné a vysoce pracné, včetně toho, Se nemusí
dosažené výsledky reprezentovat příslušnou integrální hod-
notu. Rtg difrakční analýzou lze koexistující fáze jedno-
značně identifikovat, i když při hodnocení objemových po-
dílů deformovaných stavů struktury je přesnost metody do
značné mlryvovlivněna. Resistometričká a magnetometričkáměření umožňují i dynamické sledování rozvoje indukované
martensitické fázové rřemeny (např. v průběhu tahové zkouš-
ky) avšak oběma metodami jsou hodnoceny celkové změny vel-
kého objemu (vzorku) a jejich citlivost maže být ovlivněna
změnami v geometrii vzorku, ke kterým v průběhu deformace
dochází. Metody Mossbauerovy spektroskopie lze v/užít pro
určení obsahu feromagnetické oč-fáze. Je necitlivá k textu-
ře, její nevýhodou je vyšší práh citlivosti (>15%). Předlo-
žený příspěvek se zabývá porovnáním metodiky hodnocení ob-
jemového podílu deformací indukovaného oc-martensitu magne-
tome trickým měřením a rtg difrakční analýzou v návaznosti
na dosahované mechanické vlastnosti, s cílem upřesnit před-
stavy o podmínkách optimalizace hodnocení objemového podí-
lu vzniklého <x-marten8itu.
Použitý materiál a experimentální technika

K práci byla použita metastabilnl ocel 04Crl8Ni9 (CSN
17 241) s chemickým složením uvedeným v tab.I.,vyrobená v
Poldi SONP Kladno technologickým postupem VOD. Tepelným
zpracováním zkušebních tyčí o 0 12 mm bylo rozpouštěcí ží-
hání na teplotě 1050°C/2h/voda. Ze zkušebního materiálu by-
ly připraveny tahové zkougky s měrnou délkou 20 mm a o 0 3
mm, které byly deformovány tahem do lomu na trhacím stroji
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INSTBON TTD ( £= 1,66.10 2.s 1) v teplotním intervalu +20 -
-196VC. Vyhodnocené mechanické vlastnosti byly doplněny
strukturní fázovou analýzou, která kromě optické a elektro-
nové mikroskopie využila zejména výsledků rtg analýzy a mag-
netometriekého měření kvantitativního určování objemového po-
dílu oc-martensitu.

Metalografický rozbor byl proveden na příčných a podél-
ných retech vzorků odebraných z měrné části tahových zkoušek
po deformaci do lomu. Po mechanickém vybroušení a vyleštění
byla mikrostruktura leptána 10% kys.štavelovou. Metalogra-
ficky připravené podélné řezy tahových zkoušek byly použi-
ty pro rtg difrakční analýzu na difraktometru Siemens s pou-
žitým zářením CrK^, jehož intensita byla měřena GM detekto-
rem a registrována liniovým zapisovačem (v úhlovém rozsahu
2#66*70°). Stanovení podílu oc-martensitu bylo provedeno
planimetricky. Zjištěné výsledky byly porovnány s výsledky
hodnocení objemového podílu feromagnetického <x-martensitu,
které bylo provedeno na zařízení vlastní konstrukce /3/.
Sestává se - upraveného elektronického zapisovače, JehoS
vstupní obvod je tvořen indukčním snímačem (diferenční
transformátor), který je součástí odporově indukčního můst-
ku a je ve vyváženém stavu (vynulován). Vlastní určení mag-
netického signálu spočívá v opětném vyvážení "rosváženého"
můstku vloženým vzorkem. Strukturně fázová analýza byla do-
plněna studivn tenkých folií na elektronovém mikroskopu
JEOL 200 CX při urychlujícím napětí 200 kV.
Dosazené výsledky

Z obr.l je vidět, že s poklesem zkušební teploty taho-
vé plastické deformace v intervalu +20i-l96°C se výrazně mě-
ní charakter závislostí skutečné napětí 6"̂  skutečná deforma-
ce č^. Výše uvedené změny budou ovlivněny především intensi-
tou rozvoje indukované martensitieké fázové přeměny. Lze
předpokládat, že s poklesem zkušební teploty deformace k
teplotě M se bude zvyšovat termodynamická hnací síla a k
indukováni fázové přeměně bude docházet již od počátku ta-
hové deformace. Existenci velmi jemných laikových útvarů
deformačně indukovaného martensitu potvrdilo studium sub-
struktury pomocí TEM i když současně provedení kvantita-
tivní analýzy vzhledem k charakteru analyzované struktury
se ukázalo prakticky nereálné. Metodiku kvantitativní op-
tické metalografie diskvalifikovala existence obou fází o
rozměrech pod rozlišovací schopností optického mikroskopu.
Proto bylo využito výsledků rtg analýzy, které kvantitativ-
ním způsobem potvrdily nárůst objemového podílu indukova-
ného oc-martensi tu v závislosti na teplotě zkoušení. Výsled-
ky jsou souhrnně uvedeny na obr. 2, ve kterém

jsou rovněž uvedeny výsledky
měření magnetického signálu v závislosti na teplotě defor-
mace. Z obr. je zřejmé, Se dosažené výsledky v zasádě, ni-
koliv však bez výjimky, jsou v souladu s výsledky rtg ana-
lýzy. Zde je nutné uvést, že výsledky měření magnetického
signálu jsou výsledky, které je však nutné kvantifikovat
jinou experimentální technikou.
Závěry

Výsledky analýzy strukturních charakteristik metasta-
bilní austenitické oceli O4Crl8Ni9 (CSN 17241) deformované
tahem v teplotním intervalu M - Mfl potvrdily, 2e zvýšení
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mechanických vlastnosti de spojeno s rozvojem indukované
martenzitické fázové přeměny. Intensita rozvode indukovené
martenzitické přeměny byla hodnocena kvantitativně a lz*
konstatovat, Se nejlepší reprodukovetilaosti výsledků bylo
dosaženo při použití metody rtg difrakční analýzy. 7 našem
případě celkové poměrně velká makroskopická deformace (cca
50%) poněkud ztížila avšak neznemožnila kvantitativní analý-
zu. Magnetometrické měřeni s ohledem na experimentální obtí-
že bylo realizováno "staticky za pokojové teploty a do-
sažené výsledky korespondují s výsledky rtg analýzyís výjim-
kou oblasti teplot kolem -150 C) na požadovaná technické
úrovni.

Výsledky TEM prokázaly sice existenci velmi malých, ob-
tížně analýzovatelných útvarů tf-martensitu resp. zbytkového
austenitu, avšak nebyla provedena jejich kvantifikace.

p^ literatury; /l/ Fahr D.-Met.Trans. 2, 1971,1883. /2/
Krhutová Z., Mrověc J., Mazanec K.-Kovové materiály 4,26,
1088, 433. /3/ Hloušková D.-Diplomová práce,VSB Ostrava,
1984.

Popis obrázků:
Obr.l. - Závislost skutečného napětí na skutečné deformaci

vzorků oceli 04Crl8Ni9 deformovaných tahem při
zkušebních teplotách +2O—196°C

Obr.2. - Velikost magnetického signálu (In D) v závislosti
na zkušební teplotě tahové deformace. Objemový po-
díl or-martensitu stanovený rtg diírokcí v závislos-
ti na teplotě tahové deformace
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0 . Rosenberg

KVANTIFIKÁCIA HODNOTENIA LOKALIZÁCII: PLASTICKEJ DEFORMÁCIE
V PBOCBSE PORUŠOVANIA

Literárne poznatky,venované matematickému popisu tvaru
a veľkosti plaati«kej zóny /PZ/ pred čelom únavovej trhliny
ukazujú Ĺ13, Že je možná ich súhrne zapísať rovnicou v obec-
nom tvare ako: ^ = & { t M 2
K - faktor i n t e n z i t y napätia, Re - medza sk lzu materiálu
a d - konStanta. Z práce [ 1 ] súčasne vyplýva, že maximálnu
veľkosť PZ možno očakávať pod uhlom 8 i 60 až 70 ° voči sme-
ru rastu t r h l i n y . Prevážna väčšina prác zaoberajúcich sa
týmto problémom veľkosť PZ vsťahuje k hodnote meranej kolmo
na smer š í r e n i a t r h l i n y . Okrem milo, výnimiek £ 2 ] možno v ý s -
ledky merania "šírky" p l a s t i c k e j zóny /SPZ/ popísať rovni-
cou 8. 2 . 3

SPZ = w.íKmax/Re)* 2 .
Z analýzy l i terárnych údajov vyplýva, že konštanta w sa

môže pohybovať v Širokom rozmedzí /napr. C3J/, fio l en podpo-
ruje význam experimentálneho overovania rovnice 5. 1 a 2 . Aj
v prácach C4, 5, 6 ] bolo •'ásané, že pokiaľ pri s tat ických
preťažovaniach vzoriek bol., konštanta w * 0 , 3 2 , pri c y k l i c -
kom zaťažovaní na jednej zo skúmaných o c e l í bolo w * 0 , 5 .
Cieľom tohto príspevku je overiť platnosť rovnice č . 2
v prípade skúšok za znížených t e p l ô t a súčasne pri rázovom
zaťažovaní.

Materiá l a metodika experimentov
Ku skúškam bola použitá oceľ 11 375 a mikrolegované

o c e l e , ktorých medza sklzu sa pohybovala v rozmedzí 460 -
- 890 MPa [ 4 , 5, 6 ] . Experimenty bol i prevádzané aj na uh l í -
kovej o c e l i určenej na výrobu železničných k o l i e s v rôznom
štruktúrnom stave s Re v rozmedzí 27C - 470 MPa, A l - z l i a t i n e
/AK4-1; Re = 320 MPa/ a T i - z l i e t i n e /VT3-1; Re = 960 MPa/.
Dynamická medza sklzu /Red/ sa určovala na Charpyho kladive
pri nárazovej r ý c h l o s t i vQ * 2,7 m/s, podľa metodiky uvede-
nej v [ 7 J . Veľkosť SPZ taK v s t a t i c k ý c h , ako a j v dynamic-
kých podmienkach bola meraná na povrchu l e š t e n ý c h vzoriek
/10xl0x55 mm/ s vrubom "V2*, ktoré bol i zakončené únavovou
t r h l i n o u . Ku lepšiemu zviditeľneniu FZ, podobne ako v [ 4 , 5,
6 3, bol v mikroskope Neophot 32 použitý interferenčný kon-
t r a s t podľa Nomarského. Experimenty sa prevádzali v rozsahu
t e p l ô t +25 až -75 C.

Výsledky a d iskus ia
Namerané hodnoty ŠPZ aa vzorkách porušovaných za s t a -

t ických podmienok pri znížených teplotách ukáza l i , že i c h
možno popísať rovnicou ô . 2 . Konštanta w & 0,32 je totožná
s hodnotou, ktorá bola určené v í5] pri stat ickom zaťažovaní
vzoriek s únavovou trhl inou na rôzne úrovne Kmax. Overenie
p l a t n o s t i t e j t o rovnice je podmienené znalosťou medze sklzu
materiálu v dynamickom r,ežime namáhania /Red/. Určenie Red
na Charpyho kladive metodou, ktorú navrhol Server [ 7 J , je
obmedzené t e p l o t o u T h , pri ktorej Red je rovné lomovému na-
p ä t i u . Presnosť určenia Eed je v i s t e j miere ovplyvnené väč-
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uiu v statických podmienkach, ale tleft presnosťou extrnpoiťt-
cie teplotnej závislosti Red pod teplotu T b . Z toho dôvoču
neprekvapuje ani väčší experimentálny rozptyl ŠPZ na para-
metri (Kmax/Refl! , ktorý je znázornený na obr. 1. Prerušova-
nou čiarou v obrázku je označený priebeh zévialcati ŠPZ
p odla rovnice č. 2, ak w * 0,32, Ďalšie obrázky ilustrujú
tvar pozorovaných plastických zon na povrchu vzoriek zaťa-
Žováných v rôznom režime namáhania. Na obr. 2 bola vzorka
zaťažované cyklicky, na obr, 3 rázom a na obr. 4 staticky
pri teplote -45 C.

Zhrnutím výsledkov te j to práce a údajov z [4, 5, 6]
možno konštatovať, že ŽPZ sledovaných materiálov možno
v prípade statického aj rasového zaťažovania nezávisle od
teploty skúšania určiť rovnicou č. 2., ak w - 0,32. Na roz-
diel oá toho v prípade cyklického zaťažovania môže konštan-
ta w v danej rovnici dosahovať hodnotu w - 0,5 [ 5 ] .

Práca súčasne poukazuje na i s t é možnosti ďalšieho
využitia merania SPZ pri posudzovaní krehkolomových charak-
ter i s t ík materiálov, ako je určenie faktora intenzity napä-
tia pri zastavení trhliny, resp. pre odhad hodnoty KTT. pri
teplotách T < T b. v

Zoznam l i t e r a t ú r y : [ 1 ] LAL K. M., GARG S . B. L. - Engng.
Fract . Mech. v o l , 9 , 1977, B . 433. C2] SUZUKI H., McEVILY. Ä.
J . - Met. Trans, v o l . 10A, a p r í l 1979, s . 475. 13} BATHIAS
C , PELLOUX R. M* - M e t . Trans., vo l , 4, may 1973, s . 1265.
C4J ROSENBERG G. - Celoštátna fraktografická konferencia,
Tatranské Mat l iare, 1-3. december 1987, s . , 2 7 3 . C 53 ROSEN-
BERG G. - Medzinárodné metalografické sympozium, Štrbské,
P l e s o , 1 1 . - 1 4 . apr í l 1989, s .„257. £ 6 ] ROSENBERG G., HORÁK
M. - Prínos metalografie pro řešení výrobních problémů,
2 8 . 1 1 . - 1 . 12 . 1989, Mariánské Lázně* s . 242. [ T] SERVER
W. L. - J . Eng. Mater. Technol., Trans. ASME, 1978, v o l . 100,
3 . 183.

Ing. Gejza Rosenberg, CSc. - ÚEM SAV, 040 01 Košice
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P. Zuna

VYUŽITÍ KVANTITATIVNÍ METALOGRAFIE PFO HODNOCENÍ REKRYSTA-
LIZACNICH PROCESU

Rekrystalizace představuje soubor procesů uplatňujících
se při odpevnování deformačně zpevněných kovu. Toto deformač-
nl zpevnění může být způsobeno nejen úmyslnou plastickou de-
formací ale i deforaací neúmyslnou, k níž může dojít v dů-
sledku tepelných pnutí, fázových přeměn apod. Zotavovací a
rekrystalisační pochody J3ou tak průvodním jevem celé řady
technologických variant zpracování kovových materiálů a jed-
ním z hlavních faktorii určujících finální strukturu a tl» i
užitné vlastnosti. K dokonalému zvládnutí příslušných techno-
logií a tím 1 zajištění požadovaných finálních vlastností ko-
vových materiálů je třeba mechanizmus a kinetiku odpevňova-
cích procesů (proceafi zotavení a rekrystalizace) dokonale
poznat a zvládnout nejen jejich kvalitativní, ale i kvantita
tivní hodnocení. Toto hodnocení je často komplikováno tím,
že rekrystalizační děje jsou doprovázeny dalšími procesy, Ja
ko je např. rozpouštění disperzních fází, rozpad přesycených
tuhých roztoků, fázové přeměny apod. Potom dochází k Inter-
akci všech paralelně probíhajících dějů a k této interakci
Je nutno při hodnocení přihlédnout.

Metody k hodnoceni rekrystalizačních procesů lze rozdě-
lit na metody přímé a nepřímé. Do přímých metod byly dříve
(kdy byly sledovány pouze statické odpevňovací procesy) za-
řazovány metody studia struktury, metody rentgenografické a
metody sledující energetické změny v průběhu rekrystalizace,
do metod nepřímých pak metody využívající měření změn
vhodně zvolené mechanické nebo fyzikální vlastnosti v prfi-
běhtt odpevnování,např. meze pevnosti, meze klužu. tvrdosti,
elektrického odporu apod- [1 - 4|. Stupeň odpevnění X urče-
ný např. ze změn tvrdosti lze vyjádřit vztahem

x =
TI " TI

kde H Je tvrdost v deformačně zpevněném stavu, Ht tvrdost
po doflě žíhání t, HR tvrdost plně rekrystalovaného stavu.
V současné době, kdy se kromě statických rekrystalizačních
procesů doetaly do popředí dynamické a postdynamické rekrys-
talizačnl pochody, je třeba přístup k hodnocení těchto dějů
zrevidovat. Do metod přímých je lépe zahrnout pouze ty me-
tody, které dovolují hodnotit odpevnovael děje během jejich
průběhu, do nepřímých metod metody, které následně hodnotí
"zmrazené" stavy, odpovídající určitým fázím odpevnění.
Z tohoto pohledu lze do přímých metodvv případě statického
odpevnování zařadit např. mgrení uvolňování uložené energie,
v případě dynamického odpevnování hodnocení deformačních
křivek skutečné napětí - skutečná deformace sejmutých při
deformaci za tepla. Obecně pak hodnocení deformačních křivek
přerušovaných zkoušek krutových, tahových i tlakových. Meto-
dy studia substruktury a struktury se z tohoto pohledu
dostávají spíše do metod nepřímých. Ukazuje se však, že výše
uvedené metody přímého studie dynamických odpevnovacích dě-
jů nejsou dostatečně citlivé, zvláště v oblasti nástupu od-
pevnovacích dějů a je proto třeba kombinovat je s metodami
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metalografickými. Metalografické hodnocení na úrovni struk-
tury a aubatruktury nelze proto při hodnoceni odpevňovacich
procesů opominout. Pro dosažení objektivních výsledků Je
vhodné vždy kombinovat více metod,
Lze konstatovat, že při kvantitativním hodnocení odpavňova-
clch dějů v celé šíři (od dynamických ke statický*) lze
v současnosti nalézt dva základní přístupy. První přístup
preferuje aplikaci a hodnocení plynulých a přerušovaných
programovaných deformačních zkoušek v tahu. tlaku a krůtu
při požadované deformační teplotě,, Tyto metody, popsané pod-
robně např. v LI, 3, 5 - 7j nejsou součástí metalografie,
ale lze plně doporučit kombinaci metalografických metod
právě s těmito metodami.

Druhý přístup k hodnocení odpevňovacích pochodů, na
který Je zaměřena hlavní pozornost tohoto příspěvku, apli-
kuje kvalitativní a kvantitativní metalografickou analýzu
s využitím světelné i elektronové mikroskopie. Při možnos-
tech současné metalografie^dovoluje tento postup nejen kvan-
titativní zhodnocení odpevňovacích procesů, ale i popis pod-
staty a mechanizmu jednotlivých dílčích dějů. Při aplikaci
metalografické analýzy na dynamické a postdynamické odpevňo-
vání je však třeba vždy řešit otázku potlačení odpevňovacích
dějů probíhajících během ochlazování z tvářecí teploty "při
zmrazovaní11 daného stavu rychlým ochlazením (účinné ochla-
zovací médium, malé vzorky)*

Chceme-li kvantifikovat rekrystalizační proces, musíme
stanovit základní parametry rekrystalizační k lne tiky, tj.
určit hodnoty veličin charakterizujících stupeň odpevněnl
a stanovit závislost těchto veličin na čase. V metalografii
se k tomu nejčastěji využívá rekryštelovaný podíl (poměrný
rekrystalovaný objem) Xy.

Pro určení hodnoty poměrného rekrystalovaného objemu
v té fázi rekrystalizace. kdy ještě nedochází k vzájemnému
dotyku rostoucích rekrystalovaných zárodků - X^ platí vztah
/2/ vycházející z popisu krystalizace

3/(t - t) 3Ä/X^ = f G 3 / ( t - to)
3Ädt

o
kde G je rychlost růstu rekrystalovaných zrn, N je nukleač-
ní rychlost, t je doba žíháni, f je tvarový součinitel zá-
rodků. Předpokládá se, že zárodky mohou narůstat stejně ve
všech směrech, že rychlosti růstu G a nukleace N jsou kon-
stantní. Během procesu se však objem, v němž mohou vznikat
nové zárodky, nepřetržitě zmenšuje. S uvážením této skuteč-
nosti můžeme zjednodušeně vyjádřit vztah mezi celkovým r«-
kry8talovaným podílem X~ a podílem X™ (v němž nedochází
k vzájemn.vm dotykům rekrystalovaných zrn) vztahem /3/ .

P ° t o m



integrací tohoto výrazu dostaneme

= - ln (1 - X v) /5/

z dosazení vztahu /5/ do vztahu /2/ vyplývá
t

- in (1 - Xv) = fG3 J (t - t 0 ) 3 Ndt /6/
o

a odtud

r fG3/(t - t 0) 3 NdtJXy = 1 - exp - fGJ I (t - t f t )
J NdtJ /7/

v c ^ o -»
Výsledný tvar rovnice pro určení rekrystelovaného podílu .C~
závisí na cherekteru závislosti nukleační rychlosti Ň na ča-
se t . Při splnění úvodního předpokladu, že N není funkci t,
uvádějí Johnson a Mehl /&/ vztah

x. = x - ,xp d - saň
Bylo váak prokázáno, že N Je na čase závislé. Avrami /9/
předpokládá, že nukleačnl rychlost během lsotermického rekrys-
talizačního žíhání klesá. Dospívá tak k dnes nejužívanějšímu
vztahu

- exp[ - EtnJ
K je tzv. kinetický součinitel. Je výrazně závislý na stupni
deformace a na teplotě. Teplotní závislost K lze vyjádřit
ve tvaru

kde K je teplotní nezávislá konstanta, Q R aktivační energie
rekrystalizace, B univerzální plynová konstanta, T teplota,
n je tzv. kinetický exponent. V odvození vztahu /9/ se před-
pokládalo, že exponent n je pouze funkcí dimenzionallty
růstu, že pro trojrozměrný růst má hodnotu 4. V dalším však
bylo prokázáno, že hodnota exponentu n charakterizuje kom-
plexne odpevňovací mechanizmus /10/. Předchozí zotavení hod-
notu n snižuje /10. 11/. Při srovnání hodnot n pro zotavené
a nezotavené struktury platí u hliníku pro statickou rekrys-
talizaci pro n interval 1,5 až 2,5 Al/. Zotavené vzorkyv
jsou v dolní hranici intervalu. Exponent n je však ovlivňo-
ván i dalSími faktory. Rostoucí výchozí zrno např. hodnotu
n snižuje /3/. údaje o vlivu deformace na hodnotu n se liší.
Dle /12/ rostoucí deformace exponentn zvySuje, podle /13/
není exponent n stupněm deformace ovlivněn* Velmi výrazně
je hodnota n ovlivněna i použitou experimentální metodikou
určování kinetických parametrů rekrystalizace. Jiné údaje
získáme např. při aplikaci metalografických metod, jiné při
měření tvrdostí.^Významně jsou hodnoty n ovlivňovány samot-
ným druhem odpevňovánl, tj. skutečností, jedná-li se o děj
dynamický, metadynamický nebo statický. Pro statickou re-
krystalizaci aědi udávají Luton s Jonášem hodnotu n = 2,2,



pro me t •dynamic kou rekryetallibcl n •» 1 /1J/. V práci /10/
byly zjištěny hodnoty n v rozmez i 0,5 az 4, v práci /12/ by-
la pro 40 % deformaci auatenitu určena hodnote n = 0,3 pro
metadynamickou rekrystalizaci, n = 2 pro rekrystalizaci ata-
tickou probíhající po tváření za studena, n = 1 pro static-
kou rekrystalizaci probíhající po tváření za tepla. Určení
hodnot K a n nám dovoluje blíže charakterizovat hodnocený
odpevnovaoí proces. Tyto hodnoty potřebujeme i pro určení
dalších parametrů rekrystalizace - žíhací doby pro dosaženi
určitého rakrystálováného objemu a rychlosti rekrystalizace.

Dvojím zlogaritmováním rovnice /9/ a úpravou dostaneme
rovnici 711/, umožňující určit hodnotu kinetického exponen-
tu n.

log ln ̂ _\ - log K + n log T /Íl/

Toto Je v souřadnicích log In v •_ « verš. log t rovnice
přímky, Jejíž směrnicí Je "*V exponent n. Práce
z poslední doby /12, 14, 15/ však Jednoznačné prokázaly,
že lineární závislost není zachována v celém rozsaha děje,
že při dosažení určité hodnoty rekrystalovaného podílu X™
nastává na závislosti zlom spojený se snížením hodnoty
exponentu n. Hodnota rekrystalovaného podílu p>i níž se zlom
projeví s rostoucí teplotou roste /12. 14/* Existenci zlomu
na závislosti , „ ,_ 1 verš log t lze spojit se dvěma
skutečnostmi: x o g ̂  1 - 3řy

1. Není splněn předpot^ad o neměnnosti rychlosti migra-
ce hranic zrn 0 během odpevnovénl; bylo prokázáno, Se tato
hodnota klesá /li, 16/. U slitin AI bylo např. prokázáno,
že platí vztah

0 . t = konst. A 2 /
2. V konci rekrystalizačního procesu se mění i mecha-

nizmus rekrystalizace. NukleaČní rychlost se výrazně snižu-
je a dokončování rekrystalizace probíhá bez-nukleačním me-
chanizmem - prorůstáním rekrystalovaných zrn do zbytků
tvářené matrice. Pokud se nadhodnoceném odpevňovaclm proce-
su podílí více dílčích odpevňovacích dějů - např. při zachy-
cení metadynamické rekrystalizace, statického zotavení a
statické rekrystalizace - lze kinetiku těchto dílčích dějů
popsat vstahem

fy = Xo 1 - exp (- Kt
n) A 3 /

kde X- Je část odpevněnl dosažená při daném pochodu. Určo-
vaní exponentu n jako směrnice příslušné č á s t i kinetické
rekrystalizační křivky v Avramiho souřadnicích je však bez
znalosti inkubační doby Jednotlivých dí lč ích dějů problema-
tické. Takto získaným hodnotám n tak nelze přisuzovat jed-
noznačný fyzikální význam.

Při určování hodnoty exponentu n musíme vzít v úvahu
i jeho výrazné ovlivnění případnými předprecipitačními a
precipitačníml ději probíhajícími paralelně s rekrystali-
zaci . Rekrystalizace je těmito ději výrazně bržděna a hod-
nota n klesá. Při uplatnění těchto dějů se tak na závis los-
t i , ,_ 1 verš. t objevují další zlomy. Podle

1 0 8 A 1 - JU charakteru kinetické rekrystalizační
křivky tak můžeme posoudit uplatnění

a podíl jednotlivých dí lč ích dějů, které se ve sledovaném
časovém intervalu uplatňují.



Vezmeme-li v úvahu výše uvedené skutečnosti, můžeme
rovnici /9/ využit k získání základních parametru rekrysta-
lizatní kinetiky. t j . doby t y potřebné pro desaženl daného
stupně rekrystalizace, rekryfftalizační rychlosti vB a akti-
vační energie rekrystalizace O

Čas t x (nejčastěji pro 50 % nebo úplnou rekrystalizaci)
získáme úpravou rovnice /9/. Můžeme psát

h
Tak např. pro 50 % rekrystalizaci (X„ = 0,5) se potřebná
doba žíhání t0(g urSl ze vztahu

ť0,5 s (K
Pro rychlost rekrystalizace •« potom platí vztah

VR = W~ = n K • ť ( 1 " V
Na zákloilě provedených experimentů se z kinetických rekrysta-
lizačnlch křivek určí hodnoty n a K a vyjádří se jejich zá-
vislost na teplotě ohřevu, deformace a rekrystalizace a zá-
vislost na stupni deformace. Získané rovnice potom dovolují
pro daný způsob zpracování určit parametry t„ a Vp.

Známe-li časy t„ při různých teplotách, můžeme z Ar
miovy rovnice určit i aktivační energie rekryatalizace Q
Platí , K

h = *0 e xP [fa] /17/

t-. je konstanta závislá na materiálu a deformaci. Pro dvě
teploty T, a T 2 a odpovídající časy t„ a t^ potom platí

log t1 - log t2

O j ne/

Při znalosti aktivační energie je možno pro určení doby
potřebné k dosažení daného stupně rekrystalizace aplikovat
publikované parametrické vztahy. Např. pro určení doby pro
50 % rekrystalizaci při tváření za tepla vztah podle
Sellarse a Whitemana /31/

t5 £ ) = A . Z" ° ' 3 7 5 . dQ
2

exp'50

/19/
kde A je konstanta, Z je Zener-Hollomovův parametr

(Z = t exp (jr-) dQ je výchozí velikost zrne, t je stupeň

deformace, £ je rychlost deformace.
Získání základních rekrystalizačnich parametrů dovoluje
vhodně upravovat teplotní a úběrové režimy tak, aby byly
splněny požadavky jak z hlediska tvařitelnosti, tak z hle-
diska velikosti a homogenity finálního srna, které význam-
ným způsobem ovlivňuje užitné vlastnosti.
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Při praktickém uplatňování metalografických metod mů-
žeme vycházet z praoí /4, 17 - 19/. Při určování rekrysta-
lovaného podílu I v přikládáme na matnici mikroskopu nebo
na mikroanímek čtvercovou sít. Určujeme počet bodů U R této
sítě spadajících do rekrystalované struktury. Rekrystalova-
ný podíl Xy určíme ze vztahu

*v " F* / 2°/
kde N je celkový počet aplikovanýoh bodů.
Hustotu aplikovaných bodů je třeba volit tak, aby počet bo-
dů spadajících do jedné rekrystalované oblasti nepřevýšil
příliš hodnotu 1 /20/.

•4

Směrodatnou odchylku výrazu log ln , A. y z rovnice
/li/ určíme z výrazu "nT

- Í( 1 - Xy ) . ln ( 1 - Xy) i . G t /21/
ln y K L

1 -Xy 1
kde směrodatná odchylka při určení Xy je dána vztahem

~ " X» (-1 - X-.) i '
IO|Tj „ -1 -—X- /22/

l vi L -*
Rovnic /20, 21, 22/ lze využít k určení požadovaného

počtu bodů spadajících do rekrystalované struktury pro poža-
dovanou odchylku funkční hodnoty logaritmického vztahu /li/.
Platí

. N
- 2

/23/

pro X-.Í- 0,7. Pro Xy. -- 0,7 se naopak počítají body spadající
do dosud nerekrystalované matnice.

Při praktické aplikaci metody je nutno pro stanovení
potřebného počtu bodu H p odhadnout z prvních položení sítě
hodnotu Hrr pro použití vztahu /23/. Pro 3 % relativní chybu
hodnoty log ln 4 • y je určený počet požadovaných bodů 5fi
spadaj íoíoh do Á " *V rekxystalované struktury uveden
v tab. 1.

Tabulka 1
Xy 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
N R 55 124 262 618 2070

Ze srovnání metalogr̂ tficky určených hodnot X» s hodnotami od-
pevnění X určenými z rovnioe /I/ Xze změn tvrdosti) je možno
určit podíl zotavovacích a rekrystalizačních dějů na celkovém
odpevnlní. Rozdíl X - X« ls?« přičíst zotavovacím dějům, světel'
nou mikroskopií fakticky neprokazat§laým.
Při rozboru jednotlivých fází odpevnovacího prooesu je často
nutné určovat nukleační rychlost a rychlost migrace hranio
rekrystalovaných zrn.

Rychlost nukleaoe H můžeme vyjádřit výrazem /24/



d N v (t)
N = _ ^ v / 2 4 /

kde Nj (t) je přírůstek počtu rekryatalovaných zrn charakte-
ru zárodků v jednotce objemu v čase dt. Z tohoto hlediska
je třeba určit velikost zrn, která budeme považovat za zárod-
ky. Obvykle se uvažují zrna do 3 případně S^um. Nejde tedy
o zárodky v pravém slova smyslu ale o zárodky narostlé na
určitou velikost hodnotitelnou světelným mikroskopem. Sréž-
ky a koaleacence zrn v tomto případě zanedbáváme.

Vlastni měření provádíme přikládáním testovací úsečky
o délce ̂ n na matnici mikroskopu a určováním počtu úseček H
protínajících rekrystalizační zárodky, tedy úseček majících
délku v stanoveném intervalu 0 až Ú L , to je 0 až 3^um (pří-
padně 0 až 5 .um). Hodnota i L má být dostatečně malé vůči
IQ. Potom pro počet zárodků v jednotce objemu N^ platí

N « | AV « | • c A o

c je počet přiložení testovací úsečky o délce l n .
Experimentální a vzorkovou chybu lze vyjádřit

J /26/
kde o je rozlišovací schopnost mikroskopu [_ cm I.
Vzhledem k tonu, že hodnota cT je proti hodnotě i\ L malá,
lze psát

HNvi
727/

Z výrazu /27/ plyne, že pro dosažení 10 % chyby je nutno
vyhledat minimálně 100 tětiv.

k a č a í rychlost li se prakticJ^r stanoví ze změny
A Ny v čaae A t

N = j-č 728/
Časový interval A t je nejlépe zvolit tak, aby při dané rych-
losti růstu G přerostla všechna malá zrna z intervalu ä L
přes horní mez daného intervalu. Potom je možno za přírůstek
&N V považovat všechna malá zrna náležící do intervalu A L.
Pokud nelze interval At takto zvolit, je třeba hodnotu N v
korigovat.

Zbývá určit uplatnění chyby v N v při odhadu nukleační
rychlosti. Podle teorie chyb platí

U H
Vj /29/

N 4 Äv
Je-li u obou časově po sobě následujících vyhodnocova-

ných vzorků použito stejného posuvu testovací úsečky a stej-
né hodnoty intervalu A L , můžeme paát



tídaje o kinetice nukleace nři rekryetalizaci nejsou jednot-
né. V /26/ je udáván monotoní pokles rychlosti nukleace.
v /27/ lineární růst. V pracech /11» 28 - 30/ byl zjištěn
růst nukleační rychlosti v prvních fázích rekrystalizace a
po dosažení ostrého maxima její pokles, což je v dobrém
souladu s výše popsaným modelem rekrystalizacní kinetiky.
Pro ostré maximum udává Kašpar u hliníku y intervalu teplot,
300 až 345 C pro.deformaci 44 % hodnoty N » 5 - 200 cm •'s •
Zotavení hodnotu K snižuje /li/.

Rychlost růstu rekrystalovaných zrn lze hodnotit jednak
tzv. "metodou d^^11 vhodnou pro počáteční stadia rekryatali-
zace, kdy se reKxystalováná zrna vzájemně ještě nedotýkají,
jednak"metodou vyhodnotující střední rychlost migrace rekrys-
talovených zrn",vhodnou pro období vyšších hodnot rekrystalo-
vaného podílu.

Metoda "d.-^" vychází z předpokladu, že největší re-
krystálováná zrna pozorovaná v rovině výbrusu odpovídají
osovým řezům největších zrn ve vzorku, tj. zrnům, která
nukleovala první. Při praktické aplikaci změříme 3 až 5 nej-
větších zrn v rovině výbrusu a určíme jejich aritmetický
průměr ČL,--*
Rychlost migrace G lze potom určit ze vztahu

G m max (t2) "

kde A t o ty, - t, je časový interval v kterém rychlost mig-
race G určujeme, d ja aritmetický průměr ze změřených
průměrů největšich^Tn vzorků s žíhacím časem tg resp. t̂ «

Metoda měření střední rychlosti migrace hranic zrn 7l9/
vychází z určení přírůstku rekrystalovaného objemu dZv v ča-
sovém intervalu dt. Platí

G . ̂  dt /32/

kde G je střední rychlost migrace rozhraní,mezi rekrystalo-

lovanou
vztahu ply-

ne /32/

Aplikace této metody vyžaduje současné měřeni X v - rovnice
/20/ e krr. Hodnotu A v určíme přikládáním testovací úsečky
o délcfe l 0 a počítáním průsečíků této úsečky s hranicemi od-
dělujícími rekxystalovanou a aerekrystalovanou strukturu.
Platí

R L /34/



kde NLde počet průsečíků na jednotku délky testovací úseč-
ky | oi *| H/ N̂  je počet zjiětěnýoh průsečíků.

i lil-, m t T Í M i i « I M M _ rt

Výraz pro směrodatnou odchylku hodnoty G má tvar

/35/

kde Np je vysvětleno v souvislosti s rovnicí /20/, N„ je
počet^průseČíků napočítaných při vyhodnocování A™.

-Ij
ni

kde

/36/

když Xy a Xy jsou hodnoty rekrystalovaného objemu po sobě
1 2 následujících hodnocených vzorků v časové řa-

dě. Aby nebyla chyba metody příliš velká, musí být poměr
& Xy dostatečně velký. Není proto vhodné vyhodnocovat G
-jr^ v příliš krátkých časových intervalech. Jako příklad
m lze uvést rychlost migrace hranic rekrystalovanýoh zrn

G pro železo T dle /31/» Ve fázi primární rekrystalizace,
při teplotě 700 °C byla určena hodnota G * 1 . 10"-5 caus •
Je však třeba konstatovat, že údaje různých autorů se i řá-
dově liší.

Při hodnocení rekrystalizačních procesů se aplikují
i další metody kvantitativní metalografické analýzy. Např.
při rekrystalizaci po malých stupních deformace, kdy se re-
krystalizace může prevážne realizovat migrací hranic původ-
ních zrn a v konečných fázích rekrystalizace všeobeoně se
určuje velikost zrna a homogenita jeho rozložení. K tomu
slouží klasioké metody /21/. K bližší analýze se využívá
statistické hodnocení se zjištěním frekvenčních křivek zrn
jednotlivých velikostních tříd srovnávaných stavů /17, 22/.
Velikost rekrystalovaného zrna bývá často zachycována v zá-
vislosti na teplotě p stupni deformace v trojrozměrných
rekrystalizačních diagramech /32/.
Tyto diagramy však nemají univerzální použití, lze je apli-
kovat pouze pro shodné deformační i žíkací podmínky.

V oblasti TEM se určuje velikost subzrn, hustota dis-
lokací, statisticky lze určovat počet rekrystalizačních zá-
rodků a lze určovat i orientační vztahy, jednotlivých zrn
a subzrn. /I, 11, 22, 23, 24/ TEM umožňuje kromě iiného
odlišení statických a dynamických odpevnovacích dějů. Lze
přijmout, že dynamicky zotavena subzrna jsou ve srovnání
se subzrny po statiokém zotavení větší, mají zúžené hranice,
subzrnná struktura je po dynamickém zotavení celkově výraz-

nější, dokonalejší. Velikost subzrn d_ zde lze určit ze
vztahu

d " 1 = a + b logZ /37/
9
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kde a, b jaou empiricky zj ištěné konetauty, L ja z
moxův parametr /!/• Dynamicky vzniklá subsu-ua zz .u
svůj tvar a neprodlužují se ve směsu tvářecí* B,- i
krystalovaná struktura je stejně jako dynamic...; -...
stru.ktura výsledkem paralelně probíhaj ících apa>*•,,,
pevnovacích dějů,, Dynamicky rekryateilovaná zxno.
se zrny rekrystalizovanými s t a t i c k y vykasw^í av̂ -r-•,..
dislokací, velmi často jsou tato zrna ini.aié p,..>i, .,,„
ru deformace.

Vliv faktorů ovlivňujících •řekrystalisuo.i «* .
ní vlastnosti je podrobně diskutován v /25A> o n ^ ,
příspěvku bylo shrnout přístupy k hodnocení odpavau
jů v kovech, poukázat na nutnoat kombinace jednotí...
a naznačit aplikaci kvantitativní metalografie pí:1.
těchto otázek* Kvalifikované zhodnocení jfak
t iky a rekrystalované struktury dovoluje o
nologii tváření a žíhání a dle potřeby ovL
užitné vlastnostio
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J . ;'liljer, I . "cliindler

i-i iv-1ikn
S t a t i c k á r e k r y s t o l i z a c e (SR) probí-

há po ukončení deformace, předpokladem jsou vhodná podmínky

topia je nizica inro u-i.ín oce l i a s i gů £„ > fib v teplotní oblag.
t i okolo 1OGO°Cj Z Ä ( 2 . 1 0 1 1 : 2.1014) _ Z je Zeneŕ-Hollornonuv
ptip-jnetr, t„ je výškový úběr) / V . U OCPIÍ mikrolecovuných je
potľ-ebnŕ. hodnota £„ vyfiší. Tomuto procesu předchnzí s ta t ické
so bavení - obr, 1 / 2 / ,

Kinetiku SR, definovanou rekrystolizovaným podílop. Xpt,je- mošno popsat základním tvářen Avramiho rovnice

kdo K - K„exp(-QBÍ,/(R.D) , QRS.je zdánlivá aktiv; ční enerr ie
nt:n.ticl:ó rekryatalizace- (J.mol" ) , t je čas ( s ) , Ko, n jsou
Ironotanty. V prác i / 3 / jsou popsány konstanty K, n jako funkce
T^ - tep lota a u s t c n i t i z a c e , T^ - teploty deforniíice, € - de-
formace, Tento model vľjak není fyzikální, pl?.tí teáy i pro me-
tadynomickou rekryste . l i saci . Výhodnější je nroto popis 2asem
t x , kde li je index vyjadřující podíl rekrystelisované struk-
tury, X e ( 0 , 0 5 ; 0,95). Klasický vzt-h je /2/

. (2)

kde do je velikost austc-nit. zrno. (mm), nebo podle IM

t*-A1 X^e 1 1 £K exP[(QRs+A2R)/(RT)]

kde A*, A-j, A2, m, n, k jsou konstanty, nebo podle / 5 / obecně
X = f(T,t , t , t ) s konkrétnem vyčíslením pro danou ocel .

D y n a m i c k á r e k r y s t a l i z a c e (DR) j i í
vyžaduje deformaci e 7 £c , kde H ~ 0 ,8£ . , , - qbr. l / 2 / .
Iíe jčastSj i je v o c e l i rychlost zpevňování t°.k velká, že re ' :-
ryntalizovan;'- zárodek je vystaven dal r;í místní deformfcci, tak-
ííe ĎR struktura j e oložena z mikroobjemu růsnáho stupni uzdra-
vení . Kinetika tohoto děje se nejlépe popisuje /6,7/

W - A Z""" fcp - WZ (4)

1 ' a (5)

kde V/,Z jsou t e p l o t n í kompenzovaný čas, r e s p . rychlost defor-
mace, E p j e piková deformace, fe j e rychlost deformace (s~ ) ,
A,a j3ou konstanty, t p je čas ( s ) do píku.

Doc.Inpj.Jiří Kl iber .CSc.-kat . tváření kovů, VŠB Ostrava, 708 33
In-.Ivo Schindler.CSc.-kat.tvávení kovů, VSB Ostrava, 703 33
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Ukončením deľormace v obl.igti nad hodnotou pikovou a dá--
lr> rWľrtin 1' obi1 " t i rsteady-s'.''.to ;jr.ou vytvořeny poômín':" pro
i.i >• I: M íl y D r. m i c !• o u r <• !: r y a t "i 1 i :: r. c i '( p o ~. t -
<l,yn.M:iic!: m) (; i t) , j o J í:' Icin&tika je obvy!:le notiisováne obdobn":

Z výľíe uvedeného tedy vyplýva, že mechanicho-plastorr.etric-
!:-'i motoda pro stanovení k i ne t iky r.^kryštalizační ch d:íj''i vyS^du-
je annloat ctupn" sn:"koení X, rr?sp. ve l i ! :os t i piková áeí,Bp ,

10

X

0.5

rekrystQlizQce/metadynamická
I R) s rekrystalizace

(MR)
l

statické
zotavení'

T CO I p ř i t = 2,5s')
I390I2OO 1100 1000 900 800

20

Deformace e.

Obr.1
Stanovení ratupně změkčení X e. níkovž deformace £p nonpcí

l
Hodno La :-,r;i."'Vuoní j e dánn vstr-hcm

v *m ' ^vf) fC.
* = ~A—~^<—• ' ° 5

kde 8 m je ia?-ximĽ.lní nahatí (I.tPa) před přerušením deformace,
6 i je "mez klusu" (MPa), odpovídající i-té deiormaci. Hodno-
ta X blížící so nule nebo jedné vyjadřuje minimální nebo maxi-
nm i
provést
pro
v;"
mi)
rxcl-i* uadravftn-íhb m-iteriálu a p ř i následných úborech - metoda
"znotnó extrapolace" - 10. co^úhne r.-ŕlnfíj í ího průb "hu X=f(t) .

nutno- noíítfi.t s tím, že neraioí v"iy r-'O ľ:efnT-.J.-iľovĽXi J/.1 nutno- pocit;;.
r.-io.fti rloj í t !•; vr í l n t'u: u u ?, C- r r. v e
1

"•Ĺľ: ' ' Ľ 'r '•! ' ' - n ' > ľ . 3 f - ; .

0.0i fiojít !•: vraniMcu urv'rr.vení /B/, "nfa;2dr?.vorc f o í í l " po
. ú'uľtru jej ru'-tuo p"ľ-it:Í3t 1: flefornoci ?» úb^ru ;..rowal'jriovfíiií
:-.v. kuii'ul'.v-né (efektivní) d e- "orn^'ce ber.prostľ'-ef'nff před í n l -



• e , - Ĺ (7)

.neuzdraveny podíl"
2. uber

1000

Obr. U

lixneriment nestává s provedení ocrie krutových zkoušek, je
n.o::né ra^nit podmínky nustenitizace, je nutnú mínit teploty a
r, chlouti deformace n ~asy výciríe mozi dvt";ina defonr.EicGmi. Yeli-
!:o::ti 1. n 2. deí . je r;ioí:né ponechat konstantní, i'o druhé def.
KiJL'tidit k i l en í . Výsledky lze spracovat ifi5tteri';.ticky dle uvede-
ních rovnic, nobo n'ísorn" graficky - obr. 4 a doplnit dč'.le RTT
(íiefíryatallisfi Lion-Tei;:pern.ture-Time) diagramem.

'je:-,!!.-:,''! l l torntury: /V I..0}"lllIS0::,',V.3.J.Iron " teel Inst.,(1972)
210,618. /2/ CELLARS, C. Ľ. p t al.-Metal Science, ľierch—\pril
(1979) n. 187-194. /3/ ÍTHFAli.B, at aL-IIutniclc' li.-ty (1Ďfl4)
.".4,.".25O-25í">. A/ B;a.:LRtA.-Preiber.:er PH E.183,l.:etalliormur.2
(1975), I''roiberl'.',s.84-125. /5/ SCHUÍDLER,!. at al.-Hutniď.ó
lir.ty (1986) č.Í2,o.843-847. /6/ ELPDUVK.J.-Czech.Journ.of
Phyrjics, B32 (1982), S.129B. /7/ KLIEER.J. et al.-Steel rese-
arch 6O(19S9),č.11,s.5O3-5OB. /B/ SCHIľDLER,I. at al.-Hutnické
l i s t y (1987),o.2,3.101-107.
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ŠTRUKTÚRNE CHARAKTSR1STI id ZVAROVfCH SPOJOV NÍZKOIÄJOVA-
itíCH OCELÍ
Ivan Hrivnák a Ĺuboä Mráz, Výskumný iíetav zváraCský
832 59 Bratislava

Zváranie má sa následok výrasné Štruktúrne smeny
v tepelne ovplyvnenej oblasti i vo zvarovom kove. Svojim
spôsobom zváranie eliminuje výsledok zložitého tepelného
spracovania základného materiálu, pretože vedľa svaru oceľ
prekonáva čiestofinú, alebo kompletnú polymorfnú premenu
d,-»#-+c(s, Mikro Struk túry, vznikajúce v tepelne ovplyv-

nenej oblasti sú determinované výlkou teploty ovplyvnenia,
mierou zhrubnutia austenitických srn a rýchlosťou chlednu-
tia. Iba vo viacvrstvových svarových spojoch mOžeme uvažo-
vať s efektom viacnásobného ovplyvnenia.

Uikroštruktúra svarového kovu má tiež rad osobitostí,
ktoré vznikajú v Stádiu tavenia, kryštalizácie e Štruktúr-
nych premien, štádium tavenia a v ňom prebiehajúce legova-
nie zvaru a jeho desoxidácia majú rozhodujúci vplyv na
vlastnosti zveru. Metalurgické reakcie, prebiehajúce vo
zvarovom kove môžu mať bázický, alebo kyslý charakter,
v závislosti od použitého druhu obalu elektródy, taviva,
alebo chemického zloženia svaru. Splodinami dezoxidačného
procesu sú globulárne, vfiCSinou silikátové inklúzie, kto-
rých veľkosť a množstvo je dané typom reakcie. V prípade
kyslých obalov alebo tavív predominujú častice veľkosti
0,5-1 pm» s objemovým podielom «*3 *. V prípsde bázic-
kých reakcií majú inklúzie rozmer medzi 0,1 - 0,5pm a
objemový podiel «v 1 %. Plastické vlastnosti zvaru, vrátane
jeho húževnatosti ovplyvňuje obsah kyslíka, alebo podiel
oxidických, 51 oxisulfidických inklúzií. Preto sa pre zís-
kanie húževnatých zverov preferujú bázické tavivá. Extrém-
ne čisté zvary vSak už znovu strácajú vynikajúce plastické
vlastnosti. Je to spôsobené tým, že optimálny Štruktúrny
komponent nelegováných, alebo nískolegováných zvěrových
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kovov - aclkulárny ferit, nuk leu Ja heterogénne na inklú-
ziách. Najmä niektoré typy inklúasií • povrchovou vrstvou
bohatou na titan (TiO2) sú vhodnými zárodkami. Z uvedené-
ho plynie, že aj vo zvěrových kovoch je pojltkom medzi
chemickou konštitúciou a vlastnosťami mikroStruktúra. Po-
vedali sme, že acikulárny ferit nukleuje najmä na inklú-
ziách. Vo zvěrových kovoch nelegovaných, mikrolegovaných
alebo nízkolegováných ocelí rozlišujeme ešte äalšie štruk-
túrne komponenty, alebo agregáty £"\ - 3_7:
- štruktúrne voľný ferit - ferit vylúčený po hraniciach

pôvodných austenitických zŕn, resp. v rámci austenitic-
kých zŕn (obr. 1-F). (Používa sa tiež označenie primárny
ferit, ferit na hraniciach zŕn alebo polygonálny ferit.)

- postranný ferit - systém paralelných latiek feritu nukle-
ovaných na hraniciach pôvodných austenitických zŕn (obr.
1--PF) .

- hrubý acikulárny ferit - systém latiek feritu s pomerom
dĺžky ku ich šírke väčším ako 4:1 s melouhlovými hranica-
mi medzi latkami (obr. 3)•

- jemný acikulárny ferit - štruktúra jemných letiek feritu
s veľkouhlovými hranicami; medzi lalkami sa nachádzajú
bud karbidy alebo zložka M-A (obr. 1 a 2).

- horný bainit - systém paralelných latiek feritu s prítom-
nosťou karbidických častíc, resp. zložky M+A medzi lalka-
mi (obr. 3 a 4).

- dolný bainit - feritické lalky,v rámci ktorých je vylúče-
ný karbid so zreteľnou krystalografickou orientáciou
(60° k osi latiek).

- martenzit - prevažne laťkový (dislokačný), ktorý sa vo
zvarových kovoch i TOO vyskytuje ako samopopustený (väa-
ka nízkemu obsahu C) - (obr* 4)•

- perlit - feriticko-karbidická zložka (agregát) (obr. 5).

Okrem acikulárneho feritu, ktorý v takejto forme môže-
me získať v oceli iba po zložitom mechanicko-tepelnom spra-
covaní - riadenom valcovaní, je najzaujímavejším komponentom
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M-A-mertenzit-eustenit. Tento komponent vzniká najmä
v bainitických štruktúrach. Ide o ostrovy zvyškového auste-
nitu, ktoré sa počas chladnutia čiastočne transformujú na
martenzit. Väake tahovým napätiam, ktoré vo zvaroeh pôsobia
po5as chladnutia, vo zvyškovom austenite sa zvyäuje obsah
uhlíka. Martenzit, ktorý z tohoto austenitu vzniká, má dos-
kovú i latkovú štruktúru (dvojčetový, resp. dislokačný).
Prevládal názor, že tento komponent, vzhľadom ne svoju
křehkost e tým možnost reiniciácie štiepneho lomu, je hlav-
nou príčinou krehkosti zverov. Zatiaľ čo svetelným mikrosko-
pom je komponent M-A sotva rozllšiteľný, v rastrovacom mikro-
skope, na uhlíkových replikách, alebo fóliách v transmisnej
elektrónovej mikroskopii je zreteľný. Obr. 6e ukasuje mikro-
Struktúru nízkolegovaného CrMo zvarového kovu s vysokým po-
dielom M-A. Na obr. 6b je tento komponent dokumentovaný
v tenkej fólii. Komponent M-A pozorujeme aj v tepelne ovplyv-
nenej oblasti. Dôkazom toho, že príčinou jeho vzniku nie je
veľká rychlost chladnutia, je aj možný výskyt M-A komponen-
tu v elektrotroškových zvěrových spojoch £~&Jt v ktorých
sme ho vlastne prvý krát pozorovali*

Pri hodnotení mikrostruktúry oblúkových zvěrových kovov
stanovujeme plošný podiel minimálne týchto komponent:
PF - polygonálneho feritu
AF - acikulárneho feritu
FS - postranného feritu (side plates)
FC - agregátov ferit-cementit.

Stanovenie percentuálneho podielu týchto komponent je
dôležité najmä pri štatistickom spracovaní vztahu medzi mik-
ro Struk túrou a vlastnostami zvarov. Okrem mikroštruktúry sva-
ru, neovplyvneného dalšími vrstvami si všímame aj mikroštruk-
túru zvaru ovplyvneného dalšou vrstvou, z ktorej mOžeme sta-
novi t veľkost austenitických zŕn.

V spolupráci s argentínskou firmou CONABCO sme v minu-
lých rokoch uskutočnili výskum vplyvu uhlíka, dusíka a man-
gánu na mikroštruktúru nízkolegovaných zvarových kovov.



Chemické zloženia svarových kovov štyroch eárií dokumentu-'
jú tab. I Q II /"*5, Íl- Vplyv uhlíka sme sledovali v drfi-
te typu Mn2NiMo (séria C1-C4) , a tiež v dj^te typu 1,25Cr
0,5Mo (3érie C5-C9), pričom obaah uhlíka sa menil od 0,039
do 0,160. S edovaný bol aj vplyv dusíka vo zvere rovnakého
typu (N1-N3). Ďalej sme sledovali vplyv rozdielneho obsahu
mangánu (0,62 - 2,10 % Mn) v nízkolegovanom drôte (série
Mni - Mn6). Okrem mikroštruktúrneho rozboru sme analyzovali
tvrdosť, pevnosť a húževnatosť zvarov, e to v stave po zva-
rení, po žíhaní 1 h pri 620 °C s v prípade ssvarov typu
1 í25Cr0(5Mo aj po «tu pík; v i-u a ochladzovaní, ktorého tl&eloa
bolo vyvolať prípadné popúč^aciu krehkosť zveru.

Teb. II uvédÄB podiel j acmes tlivých komponentov v prí-
pade sledovania vplyvu uhl£kw„ V teb- III je takýto podiel
pre rôzny obseh mangánu. Na obr- 7 je závislosť vplyvu
uhlíka na pevnostné vlastností zverov po rôznom spracovaní.
Vplyv uhlíka na tranzitné krivky vrubov©j hdževnetosti do-
kumentujú obr. 8a,b. Vplyv mangánu na húževnatosť zvarov
v stave po zváraní e po žíhaní, dokumentujú obr. 9e,b.
V tab. IV je uvedený vplyv dusíka na hodnoty húževnatosti
svarov. Dusík mierne zvyšuje aj pevnostné vlastnosti zvarov
najoä v stave po zváranío

Základným mikro štruktúrnym komponentom je veTtni jemný
acikulárny ferit (AF). Ďalej sme pozorovali menäie množstvo
feritu na hraniciach zŕn (GF), polygonálneho feritu (PF) a
komponentu AC - feritu s MA . So vzrastajúcim obsahom uhlí-
ka klesá podiel GF a PF a vzrastá podiel AF a AC. Ďalej
sme pozorovali zjemňovánie acikulárneho feritu. Na obr.10a,b
sú dokumentované dva extrémne prípady: minimálny a maximál-
ny obsah uhlíka. Je zaujímavé poznamenať, že rozdielny obsah
uhlíka nemá vplyv na veľkosť austenitlckého zrna. V našej
sérii sa pohybovala medzi 0,075 - 0,10 mm.

I keä podiel MA nebol v tab. II a III dokumentovaný,

treba povedať, Že so zvyšujúcim sa obsahom uhlíka, ako aj

mangánu vzrastá podiel MA.
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Mangán má podobný vplyv na mlkroštruktúrne charakte-
ristiky, ako uhlík. So zvyšujúcim sa obsahom Mn vzrastá
podiel AF, ktorý sa naviac zjemňuje.

Na rozdiel od uhlíka a mangánu, v rozmedzí pozorova-
ných koncentrácii, sme nepozorovali vplyv dusíka na Štruk-
túrne charakteristiky.

Štúdiom bainitickej mikroštruktúry vo zvěrových kovoch
2 i/4Cr1Mo sa zaobereli Torronen ^~8_7 e Kotieleinen /"9_7.
Podľa nich bainitická mikrostruktúre má 4 zrnové jednotky.
Primárne zrno (obr. 11) je rozdelené do peketov. Tieto pa-
kety sú pretiahnuté a separovené veľkouhlovými hranicami.
Hranice medzi susediacimi paketmi sú zväčše dvojgatové hra-
nice. Pakety tvoria bloky. Naopak, jednotlivé pakety stí áa-
lej rozdelené na dosky. Hranice zŕn vnútri paketov sú vždy
melouhlovými hranicami. Rozmery paketov klesajú so znižu-
júcou sa transformačnou teplotou. Počas tepelného spracova-
nie po zváraní (žlhania) môže nestať rekryštelizácie, a ta-
de hrubnutie paketov.

Vo viac legovaných zvěrových kovoch /~5_7 se mikro-
štruktúre zvěrových kovov skladá z martenzitu e beinitu.
Miestami raoino v štruktúre pozorovať ej výskyt letiek fari-
tu, ktoré nukleovali ne inklúziách. VzhTed tohoto feritu
se podobá na ecikulárny ferit. Vo viec legovených zveroch
sa všek už výreznejšie prejevuje vplyv segregécie, ktorá
zes závisí od spôsobu kryštelizácie zveru. Vzhľadom na
vysokú teplotu M zvěrových kovov, v ktorých je obsah uhlí-
ka nízky, má vyskytujúci sa mertenzit zneky samopopustené-
ho martenzitu. Naopak, so zvyšujúcim sa podielom beinitu,
čo pozorovet pri vyšších príkonoch zvárenie, se zvyšuje aj
podiel zvyškového eustenitu.

Záver

V práci sme ukázeli základné štruktúrne komponenty,
vyskytujúce sa v oblúkových zvarových kovoch, štruktúra
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zvěrových kovov sa odlišuje od Štruktúry základnej ocele
predovšetkým tým, že má liaci sloh. Relatívne vysoký po-
diel globulárnych oxidickýeh alebo oxisulfidiekých inklú-
zil má za následok, že pri polymorfnej premene 4V«6 vzni-
ká acikulárny ferit. Ďalšie štruktúrne komponenty, vznika-
júce vo zveroch, majú tiež svoje osobitosti a llôie sa od
štruktúr základných materiálov.

V práci sme sa zamerali aj na diskusiu vplyvu uhlíka,
mangánu a dusíka na mikroštruktúru a vlastnosti zvěrových
kovov nlzkolegovaných CrMo oceli.
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Tabuľka I . Chemické z ložen ie svarových kovov (% hm.)

Č. C Bin S i P S Mi Cr Mo Cu N** 0 x )

C1 0,05 1,21 0,25 0,024 0,013 1,84 0,05 0,34 0,06 143 444
C2 0,07 1,24 0,26 0,025 0,013 1,90 0,05 0,34 0,06 119 365
C3 0,10 1,42 0 , 3 4 0,028 0,009 1,92 0,05 0 , 3 5 0,05 87 345
C4 0,12 1„41 0,33 0,031 0,011 1,88 0,05 0,34 0,06 99 329

N1 0,04 0,91 0,38 0,016 0,013 0,04 1,31 0 , 5 3 0,01 110 421
N2 0,04 0,88 0 , 3 8 0,016 0,012 0,04 1,33 0 , 5 3 0,01 180 417
N3 0,04 0,86 0,35 0,016 0,012 0,03 1,29 0,53 0,01 230 434

Mni 0,042 0,62 0,36 0,016 0,015 1,87 0,03 0,32 0,10 97 516
Mn2 0,032 1,04 0,26 0,018 0,014 1,97 0,03 0,36 0,11 104 435
Mn3 0,036 1,26 0,26 0,017 0,011 1,95 0,03 0,32 0,10 125 443
Mn4 0,036 1,45 0,29 0,015 0,014 1,86 0,03 0,33 0,10 121 454
Mn5 0,038 1,82 0,30 0,017 0,013 2,07 0,03 0,37 0,11 122 400
Mn6 0,047 2,10 0,29 0,018 0,013 2,08 0,04 0,37 0,11 117 418

Tabuľka I I . Vplyv uhlíka na obsah jednotlivých štruktúrnych
komponentov ($)

e.

C1
C2

C3
C4

C5
C6

C7
C8

C9

Typ svarového kovu

2NiO,35Mo
M

II

II

1,25CrO,5Mo
•i

ii

n

n

Obsah uhlíka

0,05
0,07
0,11
0,12
0,039
0,06
0,10
0,125
0,160

GF

12

15
10

7
10

6
6
2
3

PF

8
6
7
5

8

7
7
6
5

AF

73
74
70
80

75
75
75
80
75

AC

7
5

13
10

7
10

12

12

14
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Tabuľke III. Vplyv obsahu mangánu na podiel jednotlivých
štruktúrnych komponentov

C.

Mni
Mn2
Mn3
Mn4
Mn5
Mn6

Typ

2NÍO

zvaru

,35Mo
n

n

n

ii

n

Obsah Mn (%)

0,62
1,04
1,26
1,45
1,82
2,10

OF

72
23
14
5
2
8

PF

2
3
2
3
9
4

AF

19
72
82
90
86
87

AG

7
2
2
2
3
1

Tabuľka IV. Vplyv dusíka na vrubovú húževnatosť svarového
kovu KV (J) pri +20 a -40 °C

e.
N1
N2
N3

Obsah dusíka

110 ppm
180 ppm
230 ppm

•20 °C

150
120
110

+ o°c

125
100
90

-20 °C

100
80
55

-40 °C

60
38
35
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obr.1. Ferrit - F,postranný f e - Obr.2. Acikulárny fer i t - AF
r i t - PF, a acikulárny fer i t - AF 4000 x .
500 x.

Obr.3. Horný bainit - HB, hru- Obr.4. Samopopustený martenzit
bý acikulárny f e r i t - HAF. a horný bainit . 500 x.
500 x.
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J . Holub

;>T1UJKTUUA TEťEl.Nfi OVLIVNĚNÉ OBLASTI SVAROVÝCH 3K)jO
OCELI 18Crl2NiTi

Metodami optické a transmisní elektronové mikroskopie
(technikou kolodiových otisků) byla sledována struktura te-
pelně ovlivněných zon svarových spojů potrubí Js 500 v nichž
základní materiál tvořila austenitická ocel typu 08ChlBN12T
(složení O.O75&C; l,59?£Mn; 0,013flP| 0,010%Sj 0,04%Cu; 11,45%
Ni; 18,21%Cr; 0,47#Pi; 0,017#Co) a svarový kov materiál typu
Sv O4Chl9NllM3 (složení kolísalo podle druhu elektrody, ty-
pické hodnoty 0.05#C; l,5#Mn; O$35#Si; 0,2%P? O,OO7?6S| 17.55&
Cr; 11,2%N1{ 2,4$Mo; 0.4%V? 0 , 2 % C O ) . Cílem bylo porovnání
struktur tepelně ovlivněných zon při aplikaci tři různých
svařovacích postupů: 1) ruční svar metodou WIG s mezikrouž-
kem do normálního úkosu, 2) automatový svar pod tavidlem
(OF 6) do normálního úkosu, 3) automatový svar pod tavidlem
(VUZ 3UCr) do úzkého úkosu. V případě postupu 1 činily sva-
řovací proudy při použití jednotlivých elektrod (4 2,5f 3»5%
4 mm) 55-65 A, 70-90 A a 120-140 A, v případě postupu 2 a 3
se pohybovaly hodnoty svařovacího proudu mezi 320-360 A, na-
pětí 28-32 V a rychlosti 26-30 m/h.

Struktura tepelně ovlivněné zóny je, podobně jako v te-
pelně neovlivněné části základního materiálu charakterizová-
na austenltickou základní hmotou s úzkými proužky S -feritu
podél hranic zrn a rozmanitou dispersí karbidických částic,
převážně TiC. Karbidy TiC precipitují na hranicích zrn i uv-
nitřezrn,.kde vytvářejí různá seskupení drobnějších částic
(10" -10~^mm), jednak jsou přítomny ve formě ojedinělých ma-
sivních bloků (10"-^mm), precipitace karbidů M 23

C6 ^e o m e z e n a

na hranice zrn.
K popisu disperse částic karbidických fází bylo použito

běžných postupů kvantitativní stereologie /I,2/. Typickým
strukturním,jevem je značná nehomogenita disperse v tepelně
ovlivněné zóně - např. vedle nahodile uspořádaných drobných
i větších částic se vyskytuje precipitace buněčná, tj. na
hranicích buněk o rozměrech 1-2 /am. Hranice buněk až na vy-
jímky nejsou úzké, ale mají charakter pásů o šířce jedné až
několika desetin juw. Velmi nerovnoměrně jsou částicemi obsa-
zeny též hranice zrn. Vedle úseků obsazených velmi hustě
(10-Vmm) se vyskytují dlouhé úseky hranic, které jsou téměř
hladké (lineární hustota 20-100/mm).

Podle hustoty a charakteru precipitace byly částice roz-
děleny takto:
Třída I - buněčná precipitace drobných částic karbidu TiC

(velikost lO-'mm) a dále ojedinělé precipitace
těchto částic y pásech uvnitř zrn. Plošná hustota
je řádu lOo/mm2.

Třída II- nahodilá.precipitace drobných částic TiC (velikost
řádu lQ"5mm) uvnitř zrn, plošné hustota řádově
106-107/mn?

RNDr. Jan Holub, CSc. - SVTJM, Opletalova 25, 113 12 Praha 1



Třída III-precipitace větších částic karbidu TiC (velikost
rrfdu lO-^mm) o ploňnó buntotS řádu loVmni2,

T i - í d n TV - p r n n I p l tnr«> nn Í i r « n 1 o f n l i Í P I I <•> n l í . n í h n n t o t K ( 1 1 -
tiaiirnl h n t i t o t u 1 . 1 O /nun)

Třída V -precipitace na hranicích zrn o vyšší hustotě (li-
neární hustota l.lO-Vmm)

Struktura není popsána tedy průměrnými hodnotami struk-
turních parametrů v celém objemu, ale jejich lokálními hodno-
tami a četností výskytu určité třídy. Pozorovány byly oblasti
vzdálené 0-3 a 3-6 mm od svarového rozhraní v kořenové, stře-
dové i korunové partii. Statistické hodnocení výskytu jednot-
livých tříd disperse bylo prováděno přímo ze stínítka mikro-
skopu při zvětšení 10 OOOx. Průměriiý počet měření na každou
oblast každého vzorku byl v průměru asi 450.

Bylo zjištěno, že četnost výskytu buněčné precipitace,
tj. precipitace drobných částic karbidu TIC (velikost 10~5mm)
na hranicích subzrn, rozhraních QTlo a pásech vrstevných chyb
o vysoké lokální hustotě (typ I r se u viech použitých tech-
nologií svařování vcelku snižuje ve směru od"kořenové ke ko-
runové partii tepelně ovlivněné zóny a naopak výskyt větších
precipitátů TiC (velikost 10~4mm, typ III) jo nejméně častý
v kořenové a nejčastější v korunové partii. Nahodilá precipi-
tace drobných částic TiC (typ II) vykazuje podobnou tendenci
jako precipitace buněčná, avšak méně přesvědčivě, četnosti
výskytu jednotlivých typů precipitace uvnitř zrn jsou uvedeny
v tab. I (vzorky 14 a 16 pocházejí z materiálu svařovaného
ručně, vzorky 24, 26 z materiálu svařovaného automatově do
normálního úkosu, vzorky 34, 35 z materiálu svařovaného au*
tomatově do úzkého úkosu; Krkořenové oblát t, S-středová ob-
last, V-korunová oblast; údaj 0-3 znamená oblast ve vzdále-
nosti 0-3 mm od svarového rozhraní). Pokles v intenzitě pre-
cipitace ve třídách I a II ve směru kořenová oblast-korunové
oblast je pozorován i v hodnotách kvantitativních strukturních
parametrů v případě ručního svaru a automatového svaru do úz-
kého úkosu (obr.l); v případě automatového svaru do normální-
ho úkosu hodnoty těchto parametrů spíše oscilují kolem kon-
stantní hladiny. Větší částice TiC (třída III) vykazují zhru-
ba konstantní úroveň precipitace u všech použitých teohnolo-
gií (vzrůst hustoty je kompenzován menší velikostí). Dále
lze říci, že v oblastech vzdálenějších od rozhraní svar/zák-
ladní materiál jsou hustoty částic většinou,nižší než v ob-
lasti blíže k tomuto rozhraní (s výjimkou zóny bezprostředně
sousedící se svarem, kde je precipitace značne omezena do
vzdálenosti 200-500 yum>.

Situace na hranicích zrn je jeStě komplikovanější než
uvnitř zrn. Naměřené hodnoty strukturních parametrů vykazují
značné rozptyly a len těžko lze vysledovat určité tendence.
Zdá se, že u vzorků typu 1 a 2 (ruční svar, automatový svar
do normálního úkosu) je ve směru kořenová oblast-korunová o
oblast možno pozorovat určitý pokles hustoty částic na hra-
nicích málo obsazených a vzrůst resp. konstantní hustotu čás-
tic na hranicích hustěji obsazených. V případě automatového
svaru do úzkého úkosu (vzorky typu 3) pozorujeme spíše kon-
stantní hustotu precipitátů na obou typech hranic ve všech
oblastech. U väech vzorků je četnost výskytu hranic málo ob-
sazených vyšší než četnost výskytu hranic hustě obsazených
(možný vliv migrace hranic), systematické změny četnosti



výskytu hranic ve směru kořenová oblast-korunová oblast reap,
ve směru od svarového rozhraní nebyly zjištěny.

Lze říci, že pozorované tendence korespondují s předsta-
vou ne.ivôtšího tepelného ovlivnění v kořenová oblasti a byly
pozorovány u váech vzorků, nejvýrazně.11 pak v případě svařo-
vání do úzkého úkosu. To spolu a menSí šířkou zóny bezproew
tředne sousedící se svarem a měřeními obsahu feritu o ukazu-
je na očekávaný strmější teplotní gradient vzorků svařovaných
do úzkého úkosu.

Výsledky ráz ových, tahových a ohybových zkoušek provede-
ních při 20 a 35O°C neukázaly významné rozdíly mezi jednotli-
vými vzorky /3/. Poněkud odlišně tepelné ovlivnění základní-
ho materiálu v případě automatového svařování do úzkého úkosu
resultujiáv určité rozdíly v charakteru preoipitace, zejména
výraznej8í pokles ČetnOBti výskytu buněčné precipltace karbi-
du TiC ve směru kořenová oblast-korunová oblast nemé tedy
podstatnější vliv na hodnoty vrubové houževnatosti, pevnosti
v tahu a plasticity svarového spoje.

Tabulka I - Četnost výakytu jednotlivých
typů preclpita;e uvnitř zrn /%/

TYP I

Vzorak

16

26

34

Oblast

16K/O-3
16K/3-6
16S/O-3
16S/3-6
16V/O-3
16V/3-6

26K/O-3
26K/3-6
263/0-3
26S/3-6
26V/0-3

34K/O-3
34K/3-6
34S/0-3
34S/3-6
34V/O-3
34V/3-6

typ I

15,9
8,9

12,0
4,4
4,5
6,9

25,8
19,6

7,1
5,8
2,8

21,3
17,2
7,6
1,0

1,2
0,0

typ II

66,1
66,6
61,8
80,0
32,5
46,0

20,5
32,2
6,8

47,9
28,7
61,6
80,6
85,8
72,9
42,0
6,9

typ III

18,0
24,5
26,2
15,6
63,0
47,1

53,7
48,2
86,1 —
46,3
68,5
16,9
2,2
6,6

26,1
56,8
93,1

N V icr"

lmníäl
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60

40
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CD 0-3 mm
• i 3-6 mm

[mm I

Obr. 1 Hustoty částic v objemu a metzl54stlcov<
vzdálenosti v Jednotlivých oblastech TOZ
v případě ručního svaru

Seznam l i teratury: /I/ Saltykov S,A.; Stereometričeskaja me-
•kalloRrari^a, Metallurgija, Moskva 1970; /2/ Underwood E.E.staiiOKrarija, wietallurgija, Moskva 1970; /2/ Underwood E.E.s
Quantitative Stereology, Addison-Wesley 1970; /3/ Holub J , et
a l . : Výzk. zpráva SVUM Z-90-6237, Praha 1990



V. l.aska, J . Kroftovi, Š. Jíra

M-4 suoli<i\ VK STRUKTUŘE oce I. I

m i oovrcn naaooy yisnitca nruDozmna zóna v základním materiálu
a oo mwaření duläích housenek mohou být v místech znovuohřevu
v rozmezí teplot 500 °C - Art1 iniciovány interkrystalické pod-
r.áv.i-ovfe trhliny, 0 1

líu minulé Icojaferencl Jarae ae zabývali precipitačním vy-
tvrsoyánítr. v téchto míotech u jednovrstvých experimentálních
á ú / 1 / V k l é b i i t i l t énávarů / 1 / . V zakalené bainiticko^martenzitické struktuře pod

jtiřeclem housonky jsme elektronovou mikroskopií fol i í zobrazení

vytvářejí
tak martenaiticko-auatenitické agregáty, označované jako M-A
složka, případně ĵ ouze jako M /2/* Ve vzorcích oceli 15Ch2ltfMFAA
zíakaných simulací tepelného ovlivnění návareai (při pomalejším
ochlr.7, ování) i den t i f lícoval l.íagula /3/ jako M-A složku v horním

i protáhlé útvary na snímcích z replik.
ťro det'Aili'i'íjäí poznání mikrostruktumích zněn během popouš-

tění oceli 15Ch2Ií<«IFA byly připraveny dvě sady vzorků ochlazených
a 1200 C - zakaleno do vody se strukturou aamopopuštěného mar-
tenzitu (označené "LJ") a ochlazované v peci rychlostí 10 C /h
M bainiticicou strukturou (označené "B"), viz obr« 3 nl /4/.
Střední průměr původního auatenitického zrna je u vzorků "«P'
L = C,250 mu (G = 1) resp, u MB" L = 0,500 mi (G = -1). Vzorky
bily nopountěny postupná do teploty 750 C - viz obr« 2 s pro-
dlevou 4 h s. ochlazením na vzduchu*

Elektronovou nikroskopií fól i í bylo v nepopujtěnéu vzorku
"B" identifikováno v acikulárním feritu pomemě velké nnoaství
rovnoměrně rozptýlených útvarů austenitu, viz obr« 3 b)c)»
Odpovídají tmavším útvarům ve světlém poli, neb~o jsou zobrazeny
(zcle y reflexi 002v«) jako části martenziticko-austenitickych
agregátů, tak jaic jame gjištovali i v podnávarových oblastech/5/(
Na nnímcích z jednostupňových uhlíkových replik, když je výbrus
naleptán 3;J nitale..i, se jeví jako obtížněji leptatelné ostrivkv
n kont rc.3 tem zvýrazneným šikmým napařením uhlíku, viz obr» 3 d ) .

Pokusili jpme ae odhadnout podíl austenitu v IJ-A složce
v průběhu popouštění.

íemagnetický objemový podíl byl sijišíován na vzorcích

polarizace (i,9či T) byla vzata jako odpovídající nulové hladině
obsahu auatenitu. V ne popuštěném stavu pak obsahuje vzorek "LP1

5,t> ,o zbytkového austenitu - viz obr. 2. Obsah MI.- tenitu u bai-
•xitickýcíi vzorků "B" kl«sá s popouštěcí teplotou % 22,2 % až
do teploty 700 °C s výjimkou intervalu 300 - 400 UC„ kdy lze
zaznamenat vzestup z U /o na 19 •]'» a pak další rovnoměrný pokles.
Při popouštění na 750 C dochází k reaustenitizaci a vzorek
vykazuje opět 5 >o austenitu*

!<•••>.



í? Ô 1.íL p Oŕ x l a P°0Gt " t v a x ú M-A oložky byl vyhoonocovár.
u vzorku "B" obrazovým analyzátorem Quantlraefc 720 z elektro-
nomikroskopickych snímku replik, kontrast byl zvýrazněn leiich
aacernénim. Při kvantitativní analyze bylo použito přídavného
zařízeni pro vyhodnocování pozitivů (objektiv Tevidon 1.4/25
z televizní kamery RFJ? /AD*/), navrženého Jandoôem, Kroŕtovou
H Pikerlem /b/.

xmraSřené hodnoty podílu «I-A složky jsou vyneseny na obr. 2
pro každou popouštécí teplotu do 600 °C, při 650 a 700 5C~do^—
chází k takovému rozvoji precipitace a poklesu hustoty dislo-
kaci, že ostrůvky mizí; objevují se opět po popuštění na 750°G.
Jednotlivé naměřené hodnoty od nepopusteného stavu do 600 ®C

Za předpokladu, že podíl M-A složky při hodnocení rovin-
ného řezu odpovídá jejímu objemovému podílu v prostoru, jestliže
je je j í rozloaem homogenní a struktura izotropní, lze v prv-
ním přiblížení změřené hodnoty srovnat s hodnotami získanými
magnetickým měřením auatenitu. I přes předpokládané určité ne-
přesnosti metody měření a převodu hodnot z plochy do prostoru
je možné ř íc i , ze výsledek uspokojivě interpretuje představy
získané z mikroskopických snímka fóli í o skladbě martenziticko-
-austenitické složky.

Závěr
Při navarování antikorozní vrstvy na ocel 15Ch2IáPA nebo

1 5Ch2NHFA je ochlazování v hrubozmné zóně dostatečně pomalé
( 4^/,- = 65 s /7/;, aby v acikulárním feritu přetrvávaly ost-
ruvEy^austenitu, což bylo prokázáno TJSÍÍ folií /5/, Ve vyšetřo-
vané struktuře oceli 15Ch2NMFA ochlazované z 1200 °C rychlostí
10 C/h bylo zjiStěno magnetickým měřením 22,2 % austenitu,
který se vyskytoval v témže martenziticko-austenitickém agre-
gátu. Tato M-A složka zaujímala asi 24 % podílu v bainitictcé
struktuře, mikroskopicky byla identifikovatelná až do popouá-
téní na 600 0 při probíhajícím rozcaáu*. austenitu a pak opět
po reaustenitizaci při teplotě 750 C.

Seznam literatury: /!/ KASKA V., KŘÍŽ J, - Sborník konf. "Pří-
nos met^alografie..,11, Ifcriánské Láaně, 1989 / 2 / HRI7ŇAK I. -
Elektronová mikroskopia ocelí, Veda SAV, 1986 /3/ IJIAGULA V. -
Výskumná správa 1513/21, VŮZ Bratislava, 1985 /4/ LEGMBR M. -
teohn. sdělení $VZU/43/115/90 /5/ KASKA V. - Výzkumná zpráva
UVZU áfcoda Plzeň, VZVU 0311, 1990 /6/ JA^DOŠ P., KB0PT0VA J«,
PIKERLE E. - Zborník "Metalografické sympozium", Vysoké Tatry,
1986 /!/ HOLY ..í., CLWÍAL J., DOSTAL J., BEČKA J. - Zváranie,
1 89

UNDr. Vojtech Kaska, GSc, Ing. Jarmila Kroftová,vdipl. teolu
Štěpán Jíra - UVZU 3. p. Skoda Plzeň, 316 00 Plzeň
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J . Cvitanovičová, A. Dědková, J . Kučírek, J . Poláchová.
0. Cieslar '

VLIV ZÁKLADNÍCH STRUKTURNÍCH PARAMiáTRO NA IKICIACI A ŠÍLENÍ
ÚNAVOVÉ TRHLINY

Listové pružiny typu TATRA, tj. dvanácti listové pruži-
ny obdélníkového průřezu 120 x 20 mm, se vyrábějí z nízkole-
govaných oceli, zejména z chrom-křemíkové oceli 14 260 dle
CSN, která získává požadované vlastnosti tepelným zpracová-
ním - zušlechtěním, které probíhá ve dvou stupních - kalení
a popouštění. V souvislosti se snahou o snižování hmotnosti
automobilů jsou na automobilové pružiny kladeny stále vyšší
nároky, které nemohou být řešeny jenom materiálem, použitým
k jejich výrobě. Naše zkušenosti, získané při studiu život-
nosti listovýgh j>ružint vedou k záveru, že z velkého počtu
faktorů, ovlivňujících životnost pružin, je v technologickém
procesu výroby listových pružin nejdůležitější tepelní zpra-
cování. Tuto naši zkušenost chceme demonstrovat na příkladu
hodnocení životnosti listových pružin.Vzhledem k jejich vel-
kému rozptylu (např. od 20 000 do 200 000, je-Ii dána počtem
ujetých kilometrů; je zvláštní pozornost věnována extrémním
životnostem:

1. vysoká životnost pružin byla zjištěna u pružin s homogen-
ní tvrdostí po průřezu pružiny (asi 450 HV30, tj. asi
1500 MPa), dobrou povrchovou jakostí danou hloubkou od-
uhličení, pohybující se v rozmezí asi 0,04 až 0,09 mm a
hloubkou povrchových vad, která obvykle nepřesáhla
0,05 mm. Zajímavé bylo hodnocení mikročistoty těchto pru-
žin, která je - zejména podle japonských autorů /1/ -
nejčastější příčingu porušení pružin. Hodnoty mikročis-
toty, at už podle CSK 42 0471 (ST SEV 4077-83) nebo srov-
náním se stupnicí Jernkontoret, se pohybovaly v dosti ši-
rokém rozmezí a i u pružin s velmi dobrou životností byly
vysoké. Studium a hodnocení studně znečištění oceli pomo-
cí energiově disperzního analyzátoru ve spojení s rastro-
vacím elektronovým mikroskopem ukázalo, že např.
pružina zahraniční provenience s velmi dobrou životností
a vysokým vměstkovým číslem (3,17 podle stupnice Jerno-
kontoret) se lišila od ostatních pružin velikostí a cha-
rakterem vměstků. Vměstky byly velmi drobné (přítomnost
vměstků nad 20/um byla výjimka, vměstky větší než 30/um
v oceli nalezeny nebyly) a jednalo se především o sulfi-
dy max. délky 20/um a bodové oxidy vyskytující se ojedi-
něle v řádcích-'tab. 1.

2. Kízká životnost listových pružin stejného typu, konkrétně
extrémně nízké počty ujetých kilometrů, souvisely vždy
s nedodržením technologie tepelného zpracování. Po zaka-
lení sestává základní hmota z martenzitu a malých podílů
zbytkového austenitu, Z martenzitu se Dři popouštění vy-
lučují karbidy, které s teplotou popouštění rostou a
zaoblují se. Současně s tím se výrazně mění mechanické
vlastnosti i lomová houževnatost. Při nedostatečném gro-
kalení, což je vzhledem k potížím s olejovým hospodářst-
vím u výrobce nejčastější problém^ přibudou ve struktu-
ře podíly bainitu, které se vytvorí v řádkovitém tvaru



podle mtkrosep,rep,ace. S teplotou popountnm' se beinitickn
K a r b i d y (.injl i-li v n l l k o i H " M V I . - M ' m i lr|ilolři, p r | ktnrri v v . n í h
l y ) n u n i m á I M n p A n u b i iinpi-1 ľ,ii Lv.: n u p r A t e l i o y k l l e k & h o i o -
mu. V oxtrúniním prípadu, kdy je prokulení listu pružiny na-
tolik nedostatečné, že jsou ve struktuře přítomny i zbytky
výchozí perlitické struktury a rozdíl ve tvrdosti po průře-
zu je asi 100 Vickersů, není porušení listu iniciováno na
přítomných povrchových vadách, ale na rozhraní mikrostruk-
turnich nehomogenit: lomová plocha je tvořena transkrysta-
lickými štěpnými fazetami a interkrystalickými plochami
0 velikosti asi 40 - 50/um, což svědčí o nehomogenitě mikro-
struktury, vzniklé nesprávným tepelným zpracováním listu
pružiny.

Při správném grokalení listu a nedostatečném popuštění
je extrémně nízká životnost listu pružiny s velkým podílem
interkrystalického lomu na lomové ploše způsobena (bez oh-
ledu na dobrou jakost povrchu a mikročistotu) sklonem
nízkopopuštěného martenzitu k interkrystalickému lomu
v důsledku velkého přesycení tuhého roztoku uhlíkem a vy-
sokého vnitřního pnutí.

Zjištění, že nesprávně provedené tepelné zpracování
nebo spatná povrchová jakost může posunout životnost listu
pružiny k velmi nízkým hodnotám - na rozdíl od zhoršené
mikročistoty oceli - potvrdilo i sledování životnosti seg-
mentů listů pružin (při cyklickém namáhání v laboratoři),
vyrobených z konvertorové oceli s rozdílným obsahem síry
(0,020 a 0,004 hm. % S) a podstatně rozdílnou mikročis-

totou (vměstkové číslo 2,48 a 0,64 podle stupnice Jernkon-
toret). Segmenty, vyrobené z oceli se zvýšenou mikročisto-
tou, vykazovaly poněkud vyšší počty cyklů do lomu, avšak
u obou ocelí byla iniciační místa soustředěna na hrany a
na povrchové vady listu. Přítomnost dlouhých sirníkových
vměstků protažených ve směru válcování se projevila zejmé-
na na charakteru lomové plochy - lom se šíril v rovinách
rovnoběžných s povrchem vzorku, podél sulfidických vměstků*
Zjištění,^že vmestky nejsou iniciátory lomu listů pružin,
ale ovlivňují šíření únavového lomu a jeho charakter, a tím
1 životnost listu vede výrobce oceli ke snaze modifikovat
dlouhé sulfidy manganu vápníkem. Výroba oceli s vyšším obsa-
hem vápníku a posouzení obsahu vápníku na morfologii vměst-
ků ukázalo, že obsah válníku je optimální, jestliže místo
sulfidů manganu vznikají oxisulfidy na bázi Ca, S, 0. Je-
jich vliv na vlastnosti finálních výrobků z pružinové oce-
li je v současné době sledován.

Seznam literatury; /1/ 0N0 A. a kol. - Současné pružinové
oceli. Preklad z japonštiny z ča§opisu MKikaj-no kenko",
1977, 29, č. 1, s. 123-127. /2/ SEKBERG J. a kol. - Sb. 5
konference "Výroba oceli o vysoké čistotě", duben 1990, s.
102-108.

Ing. Jana Cvitanovicová, CSc. - VÚHZ , 739 51 Dobrá
Ing. Alena Dědková - VUHZ, 739 51 Dobrá
RNDr. Petr Kučírek - VÚHŽ, 739 51 Dobrá
Ing. Jana Poláchové - TŽ. 739 70 Třinec
Ing. Oldřich Cieslar - TŽ, 739 70 Třinec
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odlévané, a v zahraničí - třídění do 10ti velikostních
skupin

veli-
kost
/ m/

2-4
4-6
6-8
8-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
nad 40
suma

2-4
4-6
6-8
8-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
nad 40
suma

2-4
4-6
6-6
8-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
nad 40
suma

poč.

65
44
68
15
39
14

5
2
3
1

256

97
26
27
14
15
5
5
0
4
2

195

102
56
58
14
22

5
2
1
0
0

260

plo-
cha

469
410
833
260
800
379
237
124
200

70
3781

916
393
522
475
582
334
349

0
348
259

4178

758
554
781
251
499
117
141

41
0
0

3142

počet

/cm"2J

915
619
957
211
549
197

70
28
42
14

3603

223
60
62
32
34
11
11

0
9
5

448

1148
630
653
158
248

56
23
11

0
0

2927

plocha

AV
0,0066
0,0058
0,0117
OfOO37
0,0113
0,0053
0,0033
0,0017
0,0028
0,0010
0,0532

0,0021
0,0009
0,0012
0,0011
0,0013
0,0008
0,0008
0,0000
0,0008
0,0006
0,0096

0.0C85
0,0062
0,0088
0,0028
0,0056
0,0013
0,0016
0,0005
0,0000
0,0000
0,0354

P l /
po c

7,2
9,3

12,2
17,3
20,5
27,1
47,5
61,9
66,7
69,5
14,8

9,4
15,1
19,3
33,9
38,8
66,8
69,8

0 , 0
86,9

129,7
21,4

7,4
9,9

13,5
18,0
22,7
23,4
70,3
40,7

0 , 0
0,0

12,1

průměrné chemické a l o -

A I

4
4
4
5
4
3
5
9
5
3
4

15
11

9
6
1
2
3
0
4
3
9

8
8
8
7

11
3

28
4
0
0

8

žení
S i

3
2
2
2
2
2
2 i
3
1
2

2

2
1
1
7
1
1
2
0
2
2

2

0
0
0
0
0
0
4
0
0
0

0

Ca

2
3
2
2
2
2
2
3
1
1

2

18
10

9
3
4
1
2
0
2
2

11

3
3
3
3
3
1

11
1
0
0

3

v %
S

33
34
35
34
35
34
34
35
34
35
34

30
21
24

6
20
25
31

0
36
34
26

34
35
35
34
33
36
22
35

0
0

34

Mn

56
57
58
57
58
60
57
51
58
58
57

25
20
31

6
28
37
46

0
55
60
26

55
55
55
55
53
60
35
61

0
0

55

Ti

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

10
37
25
72
44
33
15

0
0
0

24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

/

0
«y

JI

1/ Hodnocená plocha 7,1 mm
Obsah síry v oceli 0,020 hm.

p
2/ Hodnocená plocha 43,5 mm

Obsah s í ry v o c e l i 0,004 hm.
p

3/ Hodnocená p l o c h a 8 , 9 mm
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A. DurLSinová

KVANTITATÍVNE HODNOTENIE ŠTRUKTÚR MATERIÁLOV PRIPRAVENÝCH
PR/. ŠKO VOU M J! ĽA Ul R;j :UU

1. Úvod

Technologické postupy práSkovej metalurgie, ktoré se pou-
žívajú pre spracovanie práškových materiálov 38 vo svojej pods-
tato diametrálne líSia od postupov klasickej metalurgie. Je
preto logická, že i metodiky, ktoré budú vhodné a o p t. inline prii
hodnotenie Štruktúrnych parametrov týchto materiálov, budJ mať
svoje Špecifiká. Keď u klasicky spracovaných kovových nateriá-
1.oi/ rodSciuti 3 veľkou pravdepodobnosťou predpokladeť, ie materiál
je praklieky bez pórov, budú práäkuvé aateriály závislé na spô-
sobe lisovania a spekanio a budil ovplyvnené veľkosťou a un D Sa-
lv om pórov i tooti.

V práškovej metalurgii v zásada môziae kvantitatívne- h-jd-
noliť samotné práfikové iiiat<»rióly aki) východzie suroviny a štruk-
túrne vlastnou li kompak ti zováných aateriálov pripravených tech-
nológioui shatňovania. Chovanie sa práSkov je úzko spätd 3 .aor-
folo^ickými charakleristikaiai jednotlivých Častíc, ktoré tvoria
hmotu práSku, ako veľkosť (rozaer), tvar a texedra Sa^tice priE-
ka. Okrem jianovenia strednej veľkosti Sastíc a distribúcie 5as-
tíc podľa veľkosti ja potrebné charakterizovať Sastice práSku
detailnejšie, hlavne Zo sa týka tvaru. Veľkosť a tvar st&novujú
morfológiu častice. Sú neoddeliteľné a pr-jto použitie vjlfkusti
Ľaiiiotnej je neúplné pre popis charakteristík dvoch rozličných
i.-.rá5kt»vých častíc. Pre morfologickú klasifikáciu prážku je tvar
častíc meraný na taký stupeň presnosti, že je soiné rozlíSiť
dokonca menšie rozdiely v tv»re.

Soni do pojrau pory sa zahrňujú rovnako dutiny a trhliny. Fri
apresnsrií obecná j definície sa roaligujs medzi "za tvorenými por-
:«i" izolovanými úplná vo vmítri materiálu a "otvorenými porai",
kto.-í komunikujú s vonkajším povrchom /]/. Porézna Štruktúra
takých látok zahrňuje obecné póry rôznych#tvarov vo vuľrai Širo-
kom rozmedzí rozmerov. Pri klasifikácii pórov podľa ich rozme-
rom sa používa podľa Dublnina rozdelenie najčastejšie na i:iakro-
póry, ktorých efektívne polomery prevygujú hodnoty 50 nm, raczo-
póry (prechodové póry) s efektívnymi polomermi v rozmedzí od
2 nra do 50 na, mikropóry s efektívnymi polottermi od 0,6 nx do
2 nra a ultraiaikropóry pod 0,6 nra /2/. Pre určenie celkovej pó-
rovitosti spékaného materiálu ja treba presne zmerať jeho obje-
movú hmotnosť a poznať objemovú hmotnosť kompaktného kovu. Vý-
ber metódy popri požadovanej presnosti je závislý od veľkosti

Irig. AUbete Ďuriíinová, C S c , Ú EM SAV, 043 53
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skúmaných vzoriek a vlastne j pórovitosti, '/ tejto práci si raz-
pracované metódy, ktorá sa používaj! pri hodnotení pórovitosti
opekaných materiálov. Jedná sa o metódy icete'iografi ckej analýzy
a určenia plognej pórovitosti frak to^raf i cicou metódou.

Pri výrobó spekaných materiálov z práškových kovov ravisí
mimo rozdelenia jednotlivých komponent v makroobjeme nastať
tiež dobré rozdelenie v mikroobjeme /3/. Vzniká otázka, ktorými
Štruktúrnymi párame trávni je možná charakterizovať rozdelenie
jednotlivých zložiek v mikroobjeme. Pre charakterizovanie mi-
krorozdělenia sú vhodné parametre sko koeficient rozdelenia a
rovnomernosti, stredná vzdialenosť medzi časticami, variačný
koeficient, stredná veľkosť skupín a pod. /4, 5, 6, 7/. Ku ex-
perimentálnemu určeniu týchto parametrov sú vhodné metódy kvan-
titatívnej metalografickéj analýzy.

2. Vzťah Štruktúrnych parametrov k vlastnostiam materiálu

Charakteristiky práSku sú ovplyvnené materiálom rovnako ak<>
aj spracovateľskými výrobnými metódami. Pre danú masu práSku sú
materiálová vlastnosti konštantné, pričom objemové vlastnosti,
ak;> je sypná hmotnosť po strasení, tekrutosť, násypný uhol a iae-
rtzlSasticové trenie, sú silné závislé na morfologickej charak-
teristike práSkov. Veľkosť (rozmer) a tvar sú základnými des-
kriptormi práSkovej Sastice, a teda danej masy práSku.

U spekaných materiálov pripravených technológiami práSkovej
metalurgie zo Štruktúrnych charakteristík predovSetkým pórovitosť
rozhodujúcou mierou ovplyvňuje ich fyzikálne, mechanická, tech-
nologické a funkčné vlastnosti.

Vo vzťahu k vlastnostiam považujeme póry v objeme speka-
ných materiálov za Štruktúrnu zložku, ktorá má vfizbu na charak-
teristiky východiskových práSkov a technologické parametre spra-
covania, najmä lisovania a spekanla. Degradačný vplyv pórov na
vlftdtnosti spoilva v zmenSení prierezu a v ich rôznom mikrovru-
bDvom účinku. Sú príčinou mikronerovnomernosti rozloženia de-
formačných a napäťových tokov v objeme namáhaného materiálu,
U materiálov s vysokou pevnosťou matrice prevláda mikrovrubový
účinok pórov, u plastických pórovitých materiálov prevláda re-
dukcia účinného nosného prierezu párami.

U spekaných karbidov tvrdokovov, ktoré tvoria skupinu spe-
kaných materiálov s kombináciou vysokých užitných vlastnosti,
ako napr. tvrdosť, pevnosť, oteruvzdornosť, Štruktúrne paramet-_
ro podstatne ovplyvňujú pevnostné a lomovo-mechanlcké vlastnosti.
Konkrétne Štruktúrne parametre majú rozhodujúci vplyv na charak-
teristiky poruSovania spekaných karbidov WC-Co, 5o sa prejavuje
vplyvom na percentuálne zastúpenie jednotlivých mikromechaniz-
mov na lomovej ploche a tým aj na hodnoty lomovej húževnatosti
K I C /a/.

Vlastnosti disperzne spevnených materiálov pripravených
metódami práSkovej metalurgie sú závislé od parametrov Štruktú-
ry, medzi ktoré zaraďujeme veľkosť častíc, ich polydisperznosť,
medzi časticovú vzdialenosť, tvar a objemový podiel /9/.

Závislosť mechanických vlastností a Štruktúrnych paramet-
rov je sledovaná tiež u disperzne spevnených materiálov, kde
hliník je disperzne spevnený časticami Al.C,. Pri Icon S tan tne j
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veľkou ti disperzných Snstlc vidieť korešpondujúce vzťahy tu
veľkosťou subzrna a technologickou, objemovým podieloir,, stred-
nou vzdialenosťou medzi časticami s parametrami pevnosti a
plasticity /10/.

V komplikovanejších viaczložkových materiáloch-koxpozitoch,
ako sú napr. kovografitové materiály je homogenizácia jednot-
livých zložiek systému med-olovo-grafit v mikroobjeme v e Ju. i dô-
ležitá a podstatne ovplyvňuje kvalitu týchto výrobkov, ktoré
reprezentujú predovšetkým funkčné vlastnosti. Homogenitu rozlo-
ženia v mikroobjeme charakterizuji! variačné koeficienty ttedi,
grafitu a olova, ktoré sa s dobou mieSania znižujú a pri urči-
tej dobe v závislosti od vstupných parametrov dosahujú ustále-
ného stavu. Hodnoty variačnýeh koeficientov sd priamo závislé
od technológie výroby a ovplyvňujú fyzikálne, mechanická i
technologické vlastnosti finálnych výrobkov.

3. Metódy hodnotenia, ich možnosti, prípadne dosiahnuté výsledky

3.1. Morfologická klasifikácia práškov rozličného pôvodu

Tradične tvar Sastíc je klasifikovaný kvalitatívne použi-
tím tertuínov, ako je acikulárny (ihlicovitý), augulárny (hrana-
tý), dendritický, sférický a nodulárny (obliSkovitý).

Hausner /íl/ navrhol metódu stanovenia tvaru častice, v
ktorej meraná častica je porovnaná obdĺžnikom minimálnej plochy,
ktorý obopína časticu. Faktor povrchového tvaru a faktor obje-
mového tvaru r.ii definované porovnaním častice s ekvivalentnou
gulou.

Aplikácia konvenčných metód popisu tvaru slúži len ohrani-
čenému d Selu a je nemožné reprodukovať pôvodný tvar častice,
z takých tvarových faktorov, pretože mnohé majú rovnakú hol notu
pre množstvo rosilSných tvarov, čo môže viesť k nesprávnej
klasifikácii. S týmito obmedzeniami konvenčných metod bol nedáv-
no zavedený koncept Fourierovej analýzy (t. j. harmonickej ana-
lýzy) ako prostriedok kvantifikovania tvaru Častice pomocou
Fourierových koeficientov. Táto technika kvantifikácie tvaru je
matematicky presná a je možné rekonštruovať pôvodný profil Sas-
tice presne z koeficientov /12, 13, 14/.

V súSasnej dobe sa na ÚEM SAV zaoberáme rozpracovaním mor-
fologických aspektov tvaru Sastíc práSkov elektrolytickej medi.
Vychádzame % toho, že najtypickejšou vlastnosťou elektrolytic-
kej práSkovej medi je jej dendritiínosť. Forma dendritov v zá-
vislosti od podmienok výroby môže byť ihlicovitá, globulitická
alebo doätiSkovitá. Pomocou Štatistickej metalografickéj analýzy
sme v prvom priblížení stanovili tvarový faktor dendritov,„kto-
rý vyjadroval objemový podiel globulitických dendritov. V dal-
5oia tme siahli po hlbSora rozbore vnútornej Štruktúry dendritov
ÚO zámerom klasifikovať plochu, objem, poSet dendritov a veľkosť
ich elementárnej bunky. V tomto prípade je veTrni významný prob-
lém výberu mriežky a testovacie systéuy 7i5, 16/.

3.2. Hodnotenie pórovitosti spekaných materiálov
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I.P.I. Metódy metalografickéj analýzy

Pomerne najpresnejšou metódou staaov-jnj.fi eelk >vuj pórovi-
tosti, výliskov ja Statistická metóda aa bÁze metalografické j
analýzy.

Analysa pórov je prevádzaná v náhodnej rovine, ktorú
predstavuje rovinná plocha výbrusu. Kovína pretína póry v n.»-
hodných rezoch. Výsledky metalografickéj analýzy sú Statistic-
ká hodnoty východzej veličiny, ktorou >/ rovine rezu môžu byť:
a) dĺžka tetív pórov ako priesečník a náhodnou priamkou -/du-

nou, v rovine výbrusu,
b) veľkosť plochy priečnych rezov pórov rovinou výbrusu,
c) hodnoty ok/Lvalentnýeh priemerov rezov pórov, (ekvivalent-

ný prijmer je prionur kruhového rezu, ktorého plocha ju-
rovanká ako plocha rezu póru).

Výsledky meraní podľa a), b), reap, c) představuji Statis-
tický súbor údajov. Štatistický súboi* zahrňuje údaje v rozpfití
od O d;j maximálnej hqd:io'.y. Jemnosť delenia celého veľkostného
rozpätia je určená možnosťou e potrebnou presnosťou vyhodnote-
nia analytických funkcií. ?r<z voľbu gírky tried sú možné Jvn
fib

a) lineárne rozdelenie, ktoré je tvorené avitmetickýu
nodulu triedy A : Ifl, 2 A , 3 A , ••- kô.

b) logaritmickí rozdelenie, ktorá ja tvorený gtíoraetrickýw ra-
áom modulu triedy <<": a.eč , a. *c , a.**--1, ... B.OĹ

Expericic:\tálne ddaje roztriedených Statistických vtliSín
v rovinnom ruže charakt&rizujd rovinný rez sústavou, ale oby
sa stali uríujiícimi pre priestor niuaia byť prepoSítand na
priestorové rozdelenie. Boli V3'prracovanč dokonalé aj raenaj do-
konnlé schémy prepočtov pre jednotlivá Statistická metódy, :i&
predpokladu <Jal'oveho _tvaru póru. Bockstiegel /17/, Exner /18/
ukázali, že aj pre póry, ktorých tvar je odliSný od guľovité-
ho, je prepočet na priestorová rozdelenie pomerne jednoduchý,
použitím tzv. "ekvivalentných priemerov". Rozdelenie nepravi-
delných pórov podTa veľkosti ekvivalentných priemerov je po ton
definované ako "ekvivalentné guľové rozdelenie". Je to priesto-
rovA distribúcia rfizne veľkých giiľ, ktoré majú rovnakí distri-
búciu dĺžok tetív pri lineárnej analýze ako sústava nepravidel-
ných rňzíi* veľkých pórov.

Vhodnosť aplikácie metódy lineárnej Štatistickej analýzy
verifikoval 3ockstiegel /19, 20/, Fischmeister /2i/ a Exner
/22/ aj v prípade spojitých nepravidelných pórov.

Lineárna analýza sa zakladá na matematickom princípe, kto-
rý dal Sosiwal, a podľa ktorého objemový podiel disperznej fá-
zy (pórov) v telese objemu 7 je rovnaký ako lineárny podiel
sú5tu tetív, ktoré sú priese5nicerai meraných Častíc (pórov) s
dostatočne dlhou čiarou - Rosiwalovou traverzou, náhodne vede-
nou / rovine rezu. Potom pórovitosť je vyjadrená vzťahom:

p s ti—1—i . 100 ít, pričoa
C TC
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i *i " avi8eti vSetkých dĺžok Letiv vytínaných Rosiwelo/cu
Lr n vervou na jet dno tlivých póroch,

L - dĺžka Iíoiiwelovej traversy zistená t mikrosníiok
Metóda lineárnej analýzy spočíva vo vytvorení stiboru Sta-

tistických údajov - dĺžok tetív, ako podkladu pre priestorové
ekvivalentné guľové roztriedenie. Meranie dĺžok tetív MÔŽU byť
prevedené:
a) aoraním dĺžok tetív pozdĺž traverzy na typických snímkach

Štruktúry, pri vhodnom zväčSení, alebo
b) priamym meraním v zornom poli mikroskopu na princípe autofsa-

tickóho integrátoru /30/.
V posledných rokoch zaznamenali namíhevé o Sašovo náročné

postupy kvantitatívneho vyhodnocovania pórovitosti spekawých
materiálov znaCné zlcpSenie. Boli zdokonalené raetodiky a na Sala
än využívať novi prístrojová technika. Súčasný pokrok nožno
hlavne pripočítať rozvoju mikroelektroniky a využitiu výpočto-
vej techniky vo fáze vyhodnocovania a spracovania výsledkov.
Dôležitú \Uohu zohrala i rýchle sa rozvíjajúca technika automa-
tickej obrazovej analýzy. Medzi najaodernejfiie prístroje, ktorý-
mi možno realizoveť kvantitatívu hodnotenia štruktdr kompakc.aých
vzoriek ako i rozloženie veľkosti častíc práškoví tých materiálov,
patrí napríklad obrazový analyzátor QUAMTIMET-720, fy Coabridgtí
a ?ÄICRG-VID20MAT 2 fy Opton /26/.

3.H.2. UrSerile ploSnej pórovitosti fraktografickou metódou

Ma lomových plochách spekaných výliskov možno plardmetric-
ky vyznačiť fazety odpovedajúce medzičasticovým spojeniam, ako
aj voľné povrchy nsspeSených častíc. Voľné povrchy častíc tvo-
riacich siiCasť lomovej plochy boli definované ako "plošní pó-
rovitosť" /?3/. Táto charakterizuje mikrogeometriu pórov a tý.-n
vyrazila kontroluje mechanická vlastnosti výliskov /27/.

Pri stanovení ploSnej pórovitosti autori analyzovali prie-
mety povrchov do roviny zobrazenia, 5o ovplyvňuje acaktnosť me-
raných veličín. Napriek tomu, merané parametre v Statistických
súboroch veľmi dobre charakterizujú kinetiku procesov spekania

3.3. Určenie parametrov Struktdr s disperznou fázou

Jedným zo základných parametrov Struktdry týchto materiá-
lov, ktorý rozhoduje o jeho vlastnostiach je vzdialenosť medzi
íasticaai. Pritom je potrebné definovať tento paraaeter a ana-
lyzovať jeho vlastnosti. S touto problematikou sa zaoberaj i
prúce /23 - 25/, v ktorých boli analyzované tri základno druhy
medzičasticových vzdialeností:
a)Stredn?í vzdialenosť častíc A
b)Stredná minimálna vzdialenosť A | a^ n >

c)Stredná medziSastieová vzdialenosť A
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3.4. Hodnotenie homogenizácie kovograŕitovýeh materiálom v
ikroobj

Pre charakterizovanie rozdelenia taedi, olova a grafitu v
ljtite po homogenizácii za rSznych podmienok so vybrsla

jednoznačne Stalistická metalografická analýza. Pre realizáciu
Štatistickej raetalografLekej analýzy Strukiúry sa vyskúSali
automatická analyzátory Quantenal, Epiquant a Quentimut 720.
í V e t Leto analyzátory je lineárna analýza základnou meracou me-
todou. Vzhľadom na trojkomponentný skúmaný systém meď-olovo-gre-
l'Ĺt pri existencii pórov v Štruktúre nepriniesli realizované
skúšobná merania očakávané výsledky. Hlavná príčina spočíva v
tom, Že u týchto automatických analyzátorov je dôležitá ich
schopnosť rozlíäiť jednotlivé prvky Štruktúry. Aby sa mohli od-
líSiť Jednotlivé prvky Štruktúry a analyzátor dával reproduko-
vateľné výsladky je nutné, aby prvky mali rozdielnu schopnosť
odrazivosti v dopadajúcom svetle. Ani pokusy o vyvolanie selek-
tívneho kontrastu chemickou cestou (naleptanie iuedi a olova)
neviedli k žiadaným výsledkem. U sledovaných zložiek Štruktúry
medi, olova a grafitu boli prahové hodnoty charakterizujúce
lichopnoĽť odrazlvosti veľmi blízke a pri analýze dochádzalo k
ich vzájomnému prekrývaniu. Naleptanie medi a olova viedlo k,
zvýšeniu kontrastu týchto zložiek, nakoľko sa vgak jedná o pó-
rovité materiály, nedosiahla sa homogénna a na celom povrchu
jednotná hodnota Šedi u sledovaných zložiek. Tiež automatická
analýza aspoň jednej zložky - naedi nepriniesla kladné výsledky
/. dôvodu existencie mikroporovi tosti v časticiach a medzi čas-
ticami medi. Pri analýze na prístroji Epiquan*. bola chyba mere-'
nLa pri stanovení obj urnových podielov medi, olova a grafitu až
60 %. Na aparatúre QTM 720 ja dal stanoviť len objemový podiel
modi, pričom chyba merania oproti teoretickému objemovému po-
dielu bola 40 %.

Z uvedených dôvodov sa upustilo od automatickej metalo-
grafické j analýzy a realizovala sa Statistická bodová analýza
na snímkach Štruktúry /3/. Za rozhodujúci Statistický parame-
ter homogenity rozloženia Cu, Pb a grafitu sme vybrali variočný
koeficient. Nakoľko je definovaný ako relatívna hodnota k stred-
nej hodnote umožňuje porovnávať a testovať význaianosť vstupujú-
cich faktorov na homogenitu.

Výsledky meraní objemového podielu medi, olova a grafitu
a vypočítané základné charakteristiky Štatistickej metalogra-
ficksj analýzy srne tabelárně spracovali pre vSetky kombinácie
vstupných parametrov.
Pričom sú spracované pre vSetky zložky Štruktúry tieto údaje:

n - počet meraní
- 2 ] V" 2
x - stredná hodnote objemo- s * r—s 1~ (x, - x)

vého podielu n-i (j.) *

n
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/•U-ximin. " rain# h o d n o t a obj. podielu c í s / s J B s rozptyl

*imax. " m a x > hoclli0t'a o b ď podielu /J1 * 0,679. cľ pravdepodob-
ná chyba

2 s

a - stredná kvadratická odchýlka v • -^- varlačný
x koeficient

Nainarané výsledky objemových podielov medi, grafitu a olova
sú opracované vo forme histogramov. Vo všeobecnosti itajú uvede-
né histogramy Gausove rozloženie, pri8om šírka rozpätia a samot-
ný priebeh jo závislý od vstupných parametrov, predovSetkýir. od
doby mi u Sani a. V záhade vo všetkých prípadoch je tendencia zaien-
Sovanin Šírky rozpätia s dobou homogenizácie, pri ŠOK nám uvede-
né hi sLogrnmy pre sledované stavy udávajú obraz o rozlomení
jednotlivých komponent v Štruktúre s udaním strednú j hodnoty
objemového podielu. Pri analýze hodnOt varlačného koeficientu
i;me pristúpili k optimalizácii doby miešania vo
vzťahu k homogenite rozloženia jednotlivých komponent v objeme.
Priebeh variaSného koeficienta je graficky spracovaný v závis-
losti na dobe miešania pre rôzne kombinácie vstupných paroxietrov.

4. Záver

Záverom môžme konstatovat, že uvedené rozpracované uetó-
dy merania štruktúrnych parametrov moSno s najvBSšou pravdepo-
dobnosťou aplikovať i na iné materiály Ši výrobky, pripravená
postupmi práškovej metalurgie.

"o'annm 11 ternulrv: /l/ LEITNER J.: Hutnícke aktuality. Vyd. Výs-
kuir.ný listav hutníctva železa, Dobrá u Frýdku-MÍstku, roS. 16,
í. ?, 1975, str. 7 - 48. /2/ KOBENS E.: Powder metallurgy inter-
national, ro5. 18, 5. 1, 1986, str. 12 - 16. /V PROCHÁZKA V.,
ĎUIírŠlNOVÄ A., PETŘÍK.: Výskum r.ystámu meď-olovo-grafit. Záve-
retnó. npráva úlohy III-6-5/10. OBI SAV, KQŠÍCČ, 1980. /4/ SHIHNAR
ľi., NAOR P.: Chem. Ingn. Sci., 15, 3/4, 1955, s. 220.
/5/ BAHCKWERTS P.V.: Appl. Sci. Res. 3, 1953, s. 279. /6/ BOSAN-
QUE'P C. H.: Trans. Instr. Chera. Engn., London 37, 5, 1959, s.47.
/7/ GIJRLAND J.: Pulvermetallurgie in der Atomkerntechnik, j.
Planseeseminar "Do Re Metallics", Reutte Tirol, 1962. /8/ SLE-
SÁR M., DUSZA J., PARILÄK L.: Štruktúrne zákonitosti mechanic-
kých a lomových vlastností spekaných karbidov WC-Co. /9/ BESTER-
Cr K„. PELIKÁN K., SAXL I.: Hutnícke listy, 44, 2, 19G9, s. 115-117.
/10/ BESTERCI U., ŠLESÁR M., JAKGG G., OROLÍNOV/ M., ĎURISIH J.:
Kovové materiály, 28, 2, 1990, s. 139 - 199. /íl/ HAUSNER H. H.:
Plonseeber. Pulvermetall., 1966, 14, 75. /i 2/ ZAHH C. T. a ROS-
KIES R. Z.: IEEE Trans. Comput., 1972, C-21 , 269. /i 3/ FQílG S. T.,
BĽDDOW J. K. a TETTER A. P.: Powder Technol. 1979, 32, 17.
/I 4/ PARAMANAílD SINGH a RAMAOISHNAN P.: Powder Metallurgy, 31,
4, 1933, s. .?37 - 292. /15/ SAXL I.: Stereologie vnitrní struk-
tury objektu. Acadeuia, Praha, 1984. /i6/ SAXL I.: Stereology
of objects with internal structure, Academia, Praha, 1989.
/17/ 30CKSTIECJEL G.: Z. Metallkunde, 1966, Bd. 57, HIO, s. 755.
/13/ EXHBR H. E.: Prektiache tóetallosrophie, 1966, 3, s. 334.
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/]<)/ BOCKSTIEUEl G.: rVúpriir from the International Powder
Metallurgy Conference, New York, 1965. /20/ BOCKSTIEGEL G,:
International Journal of Powder Metallurgy, Vol. 2, N- 4, 196c,
a. 13. /21/ FISCHHEISTER H. F.: Symposium sur la metallur^i*
des Poudres, Paris, Juin, 1964. /22/ DUDROVÄ E.: Stiidiun zmeny
pórovitosti v priebehu procesu spekania výliskov % práškového
niklu. Kand. diaert. práca, LHT-VŠT KoSice, 1968. /?3/ SES7ERCI
M., PELTJCÄN K.: Kovové materiály, 1985, if. 4, s. 497. /24/ PELI-
KÁH K.. BESTERCI M.f SAXL I.: Kovové materiály 1986, 5. 1, a. 128.
/25/ SAXL T., BESTERCI M., PELIK/ÍN K.: Pokroky prágkovd metalur-
Eie, 1986, 5. 3, s. 4. /?6/ KOŽELUHA V., HXLKOVÍC V.: PPM-'/dPM,
í. 2, 1980. s. 57. /27/ ŠLESÄR M., DUDROVÁ E.. BESTERCI M., PA-
RlUK L.: PPWI-VtíPM, 5. 3, 1986, s. 23. /28/ ŠLESÁR M., BESTESCI
M., DUDROVA E.: In: 5 th International Symposium on Sintering
Materials, Rydiiina, 1980. /29/ SLESAR M., BESTERCI M., DUDKOVÄ
E.: PoroSkovaja metallurgija, 1982, 7, 100. /30/ DUaiSINOVA A.:
RoĽprncovania metód hodnotenia pórovitosti spukaných materiálov.
PPM-V0i»M, 1932, 3, 31 - 46.
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M. Selecká, M. Horák, A. Šalak

ROZDIELY v ŠTRUKTÚRE A ICH VZÍAH K VLASTNOSTIAM PRZSKOVBJ
PRETLÁČANEJ A KLASICKEJ LOŽISKOVEJ OCELE

Prášková pretláčaná#ložieková ocel (PPL-ocel) je Ocel
pripravené novou technológiou. Ide o prvý prípad prepracova-
nia sústružaiclcých triesok z ložiskovej ocele na práeok a o
opätovný návrat odpadu touto formou do výrobného procesu.
Práěok bol vyrobený rozstrekovaním pretavených sústružnických
triesok dusíkom. Pretláčaním za tepla boli z neho bez úpravy
granuloraetrie a bez žíhanía vyrobené tyče 0 30x500 mm (IMET
Moskva). Na posúdenie vlastností takto pripraveného materiálu
(PPT.O) ako porovnávací materiál sme použili klasickú ložisko-
vú ocel CSW 41 4109 (K-ocel). Hlavnýn cielom tejto práce je
posúdiť štruktúrne vlastnosti sledovaných materiálov vo vzťa-
hu k trvanlivosti pri kontaktnej únave*

Tyče boli sferoidlzaSne žíhané v prevádzkovej peci pri
teplote 795 C počas 4 h* Doba celóho cyklu sferoidizaČného
žíhania bola 24,5 h, Z tyčí PPL-ocele i K-ocele boli vyrobe-
né vzorky 0 28x7 mm na skúšky odolnosti voči kontaktnej únave
spôsobom AXMAT. Popis skúšky je uvedený v /í,2/. Vzorky boli
auetenitizované pri teplotách 790, 810, 830 a 850 C počas
20 min, kalené do oleja teploty 50 °C a popúšťané pri teplote
165 C počas 1 h* Po skúške trvanlivosti bola na vzorkách
stanovená tvrdosť a analyzovali sme štruktúra v závislosti
od teploty austenitizácie.

Chemické zloženie PPL-ocele (2ch 15) v zásade zodpovedá
našej ložiskovej oceli 14 109, ale v porovnaní s inými práš-
kovými oceliarní má nízky obsah kvslíka 0,01 %. Hustota vzo-
riek z PPL-ocele bola 7.78 g.cm" • PPL-ocel pred sferoidizač-
ným žíháním mala tvrdosť 222 HV 10 a v stave žíhanom 185 HV
10, mikrotvrdosť 207 HV 0,05* K-oceZ aala po žíhaní tvrdosť
192 HV 10 a mikrotvrdoBť 266 HV 0,05.

Výsledky skúšok trvanlivosti pri kontaktnom únavovom na-
máhaní L-Q a Lt-0 uvádzame v tab.1 pre obidve ocele spolu s
nameranými hodnotasai tvrdosti a vybranými štruktúrnymi cha-
rakteristikami. Najvyššiu trvanlivosť L 1 n dosiahla PPL-ocel
po austenitizécii pri teplote 810 °C, a uto 55,2 mil.cyklov.
Vzorky z K-ocele.dosiahli najvyššiu trvanlivosť po austeni-
tizácii pri 830 °C, a to 31,9 mil.cyklov. V sledovaných sta-
voch PPL-ocel dosiahla výrazne vyššiu trvanlivosť v porovnaní
s K-oceľou. Tvrdosť PPL-ocele v skúšaných stavoch v celom
rozsahu 62,5 až 63,5 HRC je velmi rovnomerná a na úrovni hod-
nôt požadovaných pre klasickú ložiskovú ocel. Podiel zvyško-
vého austenitu (stanovený rBntgenograficky) u obidvoch ocelí
sa zvyšuje s rastúcou teplotou austenitizácie.

Velkosť pôvodného zrna austenitu, stanovená u obidvoch
ocelí metalograficky, sa líši. PPL-ocel má dvojnásobne väč-
šie zrno austenitu oproti K-oceli. Velkosť zrna austenitu
PPL-ocele sa pohybuje do teploty 830 °C okolo 19,7 41m, u K-
ocele okolo 8,4 £un. Tento rozdiel je spôsobený pravdepodobne
technológiou výroby tyčí z prášku, obr.1 a,b. Mikroštruktúra
materiálov po sferoidizačnoet žíhaní je tvorená globulárnym
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perlitom a karbldami, obr«2 a 9 b. Jemnejšia a rovnomernejiia
j e Struktura PPI^-ooele, pritom v nej nebola zistená pritom-
nonť n ok o vo inf.-1 h Ink Iris t f (npAnob v.vroby f nŕv.ky o h Hah k y n l í -
kt»>. Knrliltt)' no v y a k y t t t j i l l o k a l i t e v ľ lmikn^l i v vinára |*t*»f 14
ixani«# Po uuatrtľi t i ado i í dtmktiira vz.ori.ek J o LvoreuA uartcu-
zitom, karbidami a zvyškovým austenitom* V K-oceli po auate-
n i t i z á c i i pr i teplote 790 "c v štruktúre sa vyskytoval aj
t r o o s t i t , Somu zodpovedá aj nízka HRC. Pri vyšších teplotách
austenit igácle sa mení podiel karbidov v štruktúre* Pri tep-
lote 850 C podiel karbidov v K-oceli j e výrazne vyšší neŠ
u PPL-ocele, kde j e matrica viac presýtená uhllkon, obr«3 a,
b . To ukazuje na vyššiu rozpustnost karbidov v PPL-oceli*
Podlá /3/ usudzujeme, že mrieSkové konštanty martenzitu a
austenitu v použitom rozetrskovanom prášku sú väčšie* ZvftS-
šené mrležkové parametre poukazujú na t o , že v •artenzite a
austenlte práčku j e rozpustených viacej lemujúcich prvkov a
uhlíka ako v K-oceli. Potvrdzujú to aj nižšie hodnoty mikro-
tvrdost i PPL-ocele,

Tabuľka 1 Trvanlivosť pr i kontaktnej únave L1 a,LcQ,
d i l š k é h t i t ZA tredná velkosť

p j 1 a , c Q , tvrdosť,
podiel zvyškového austenitu ZA, stredná velkosť
zrna austanitu d ^ a mikrotvrdosť vzoriek z FPL a
K-ocele v závislcTšti od teploty austenitizácie

mat*

PPL-
ocel

K.
oceľ

aust.
rc/
790
810
830
850

790
810
830
850

L10 ) L50
/iObcykl./

15,9
55,2
22,3
3899

28,3
22,7
31,9
17,9

80,6
242,1
127,9
179,2

69,0
66,5
70,3
64,5

tvrdosť

HRC

62,5
63,0
63,5
63,5
54,2
58,2
62,8
63,0

podiel
ZA /%/

4,9
9,2
11,5

5,4
5,9
8,0
12,2

dst
/um/

20,6
19,8
18,6
25,0

7,6
8,0
9,5
11,2

UV U,05

1196
1151
1125
1165

865
1043
1206
1227

Záver
Prášková pretláčaná ložisková ocel (z pretavených sús-

tružnických triesok) má za použitých výrobných podmienok v
porovnaní s klasickou ložiskovou ocelou väSsle austenitická
zrno, jemne distribuované karbidy, sčasti orientované v sme-
re pretláčania, nevytvárajúpa retiazky karbidov, má len oje-
dinelé inklúzie a rovnomernú tvrdosť. V zásade má PPL-oceľ
rovnomernejší charakter Štruktúry ako K-oceľ* To je príčinou
vyššej trvanlivosti vzoriek PPL-ocele pri kontaktnom únavo-
vom namáhaní*

Zoznam literatúry s / V SELJCKA M.-SALAK A* -Kovové materiály
27. 1939, 3, 288 /2/ ŠALAK A,-SELECKA I1.-H0LDB P.-CHODOUN-
SK7 J. - Technický spravodajca ZVL 4, 1988, 11 IV SGHATT W,
- Pulvermetallurgia Sinter-und Verbundwerkstoffe* VBB Deut-
scher Verlag Leipzig 1985

RNDr.Marcela Selecká.CSc., Ing.Miroslav Horák - Ústav experi-
mentálnej metalurgie SAV, 043 53 Košice „
Ing*Andrej Salak,CSc - predtým ZVL - VURAL; 010 54 Žilina
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Obr. 1 Pôvodné au steal tichí- srno, í au at. 830 °C

a - PPL-oeoľ, b - ŕ.-oceľ

Obr*2 Struktura a distribúcia karbidov po sferoidizačnom
žíhaní, a - PPL-ocal, b - K-ocel

0br«3 Štruktúra a distribúcia karbidov,
a - PPIř-oceIř b - K-ocel

850 WC



K. Kováčové, J. Ivan

lh'!);ji.|',.;|j i \? 'Iru I IK T tin Y K t.'M ľ"1/. I T O V

1. ívod

Termínom kompozity sú vo všeobecnosti označené mate-
riály, zložené aspoň z dvoch chemicky rôznych fáz (matrica
a spevňujúca fáza) a majúce také charakteristické vlastnos-
ti, ktoré jednotlivé komponenty nemajú. Existuje viac spô-
sobov, ktorými sa môžu dva rôzne materiály (matrica-spevňu-
júca fáza) dostať do interakcie s cieľom vytvoriť kompaktný
syatém-kompozit ao spoločným rozhraním. Tvorba fázového
rozhrania a jeho vlastnosti sú odvodené od prirodzenej a syn-
tetickej kompatibility zložiek kompozitu, resp. od vhodnos-
ti použitej medzivrstvy medzi týmito zložkami. V prípade
prirodzenej kompatibility je fázové rozhranie miestom pri-
márnej bariéry proti nukleácii pri fázových a morfologic-
kých premenách. V jjrípade syntetickej kompatibility je po-
trebné takúto bariéru vytvoriť. Podlá povahy fázového roz-
hrania delíme kompozitné materiály do dvoch hlavných skupín:

A. Syntetické kompozity

Zvyšovanie stupňa kompatibility medzi vláknom a matri-
cou sa realizuje týmito dvoma spôsobmi:

- vhodnou bariérovou vrstvou brániacou interakcii vlákno-
-matrica

- úpravou konštitúcie matrice, t«j. redukciou povrchového
napätia matrice na jednej strane a potlačovaním difúznej
rýchlosti na strane druhej.

Táto kategória kompozitných materiálov zahŕňa všetky
metódy obsahujúce viac základných pracovných operácií ako
je výroba vlákien, ich povrchová úprava (tvorba bariéry),
výroba matrice, spájanie matrice s vláknom /i,2/. Do tejto
skupiny patria kompozitné materiály spevnené vláknami. Mat-
ricou je folia (kov, alebo nekov) hrúbky„rádove 10 ym, kto-
rá je spevnená vláknami hrúbky rádové 102 pm (obr. 1), V ob-
lasti kompozitných materiálov s kovovou matricou je technic-
ký záujem sústredený predovšetkým na hliníkové a titanové
zliatiny. Tie sú spevnené vláknami typu B, C, SiC a podo
Tieto materiály sú pripravované napr. lisovaním za tepla
(500, 800 °C).

B, Prirodzené kompozity

Táto kategória materiálov zahŕňa všetky metódy, ktorý-
mi sa jedinou operáciou vytvára spevňujúca fáza priamo v
matrici. Je to napríklad usmernená kryštalizácia zliatin s
eutektickou morfológiou /3/. Určujúcim faktorom pevnosti
týchto materiálov je väzba medzi matricou a spevňujúcou fá-
zou, čo bezprostredne súvisí s mechanizmom rastu eutektic-
kej zmesi fáz, Medzifázová hranica matrica-vlákno je priro-
dzená (koherentná, resp. semikoherentná), nie je citlivá na
statické zaťaženie pôsobiace za studena alebo za tepla, čo
je jedna z hlavných predností eutektických kompozitov. Ďal-
šou ich významnou vlastnosťou je, že koexistujúce fázy sú
v termodynamickej rovnováhe a aj za vyšších teplôt pod



vplyvom vonkajšej pôsobiacej sily difúzny tok naprieč medzi-
fázovej hranice je nevýznamný. Obidve uvedené vlastnosti
predurčujú eutektické kompozity pre služby pri vysokých
teplotách.

V predloženom článku budeme hodnotiť štruktúru kompo-
zitných materiálov eutektického typu, ktoré aa uplatňujú
ako ziarupevné a žiaruvzdorné konštrukčné materiály. Sú to
zliatiny na báze niklu (kobaltu). Matrica je konštitučné
príbuzná superzlietine a je spevnená vláknom elebo lamelou.
Podľa stupňa húževnatosti spevňujúcej fázy rozoznávame:

- eutektické Kompozitné materiály s krehkou vyaokopevnou
spevňujúcou karbidickou fázou. Sú to materiály Ootac,
Nitac, 732 a pod.

- eutektické kompozitné materiály s polokrehkou, vysokopev-
nou spevňujúcou intermetalickou fázou, napr. tf / $•' - r>

- eutektické kompozitné materiály 3 húževnatou a pritom
dostatočne pevnou spevňujúcou fázou, napr. y- I c~ - < x

Gieľom predloženého článku je hodnotenie štruktúry vo
vzťahu k vlastnostiam v kompozitnom materiáli na báze Ni-
-Al-tilo. V tomto kompozite spevňujúcou fázou sú rJ -Mo vlákna
s kubickou priestorovo centrovanou štruktúrou (BCC). Tieto
sú rovnomerne distribuované v húževnatej matrici ,/• -íli,
ktoré má kubickú plošne centrovanú štruktúru (PCC) a je vy-
tvrdzovaná jemnými submikroskopickými časticami intermeta-r
lickej fázy /,-'(Lly).
2. Štruktúra a vlastnosti

Hodnotenie štruktúry vo vzťahu k stabil i te kryštalizač-
ného rozhrania a k vlastnostiam kompozitov patrí medzi zák-
ladné charakteristiky určujúce kvalitu materiálu.

2.1. Stabilita kryštalizačného rozhrania a vzájomná krysta-
lografická orientácia fáz.

Nutnou podmienkou na vytvorenie usmernenej morfologie
eutektických kompozitov s minimálnym poetom porúch je pla-
nárne kryštalizačné rozhranie. To znamená, že 3tabilita
rozhrania medzi taveninou a z nej sa tvoriacou tĽhou látkou
bezprostredne súvisí s dodržaním optimálnych kryštalizač-^
ných parametrov /4/ a potom prioritnou požiadavkou pri prí-
prave kompozitu je splnenie nerovnosti: G.R"1^ AT.D .
G-teplotný gradient v tavenine na rozhraní, R-rýchlosť ras-
tu, AT-krystalizsôný interval, D-difúzny koeficient. V kom-
pozite ,r /<f' -CC (tab. '\\ pre G=150 K/cmt združený rast ko-
existujúcich fáz je zachovaný až do R_ax=3t6 cm/h (obr. 2).
Prísady v dôsledku zvyšovania kryštalizačného intervalu,
znižujú Rmax n a hodnotu 1,0 cra/h« Znížením stabilizačného
faktora (G:R) pod jeho kritickú hodnotu (R>Rmax)t planárny
front sa mení na zakrivený, na ktorom rastie bunková morfo-
lógia, resp. rastú primárne dendrity <$• -fázy alebo ex -vlá-
kien, Ktoré patria medzi základné morfologické defekty kom-
pozitu, rapídne znižujúce vlastnosti materiálu /5/» Preto
je potrebné pripraviť materiál morfologicky stabilný, a ob-
medzením poruchovosti na minimum. Jedným zo základných pre-
javov morfologickej stability je nízka medzifázová energia,
ktorá poamieňuje tvorbu určitého preferovaného orientačného
vzťahu medzi matricou a spevňujúcou fázou /6/.
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2.2. Zmena vlákien v závislosti ort rýchlosti rastu a ich
vzťah k vlastnostiam kompozitu

Uvažujme bezporuchový eutektioký kompozit, í.íeciizičasti
cová vzdialenosť A (ylákno-vlákno) sa mení s rýchlosťou ras-
tu podľa vzťahu: AlÍRstK. Uvedený vsťeh je odrodený z kontro-
lovaného rastu fáz z taveniny /?/* A priori sa prednckladá,
že objemová difúzia je jediným obmedzujúcim činiteľom trans-
portu hmoty v tavenine na kryštalizačnom rozhraní.

Ďaläou dôležitou charakteristikou kompozitu je objemové
množstve spevňujúcich vlákien (V^). Táto veličina súvisí
s konštitúciou zliatiny a môžeme ju odvodiť z rovnovážneho
diagramu. Ak poznáme distribúciu jednotlivých prísad v ko-
existujúcich fázach, použitím pákového pravidla určíme obje-
mové množstvo spevňujúcich vlákien v kompozite a dostatočnou
presnosťou.

Medzicasticová vzdialenosť X a objemové množstvo epev-
ňujúaich fáz Vj_ patria medzi základné a veľmi dôležité cha-
rakteristiky Kompozitu v súvislosti s hodnotením ich mecha-
nických vlastností. Obecne platí, že parametre mechanických
vlastností sú tým vyššie, čím sú spevňujúce vlákna jemnejšie,
ich vzdialenosť je dostatočne malá a ich objemové mnoäatvo
je veľké.

3. Experimentálne metódy

V nadväznosti na predchádzajúce informácie pre štúdium
jednotlivých štruktúrnych charakteristík sme použili nasle-
dovné metody: svetelná mikroskopie, transmisná elektrónová
mikroskopia, scanningová mikroskopia a príslušná výpočtová
technika.

Pre štúdium štruktúrnych vlastností boli vzorky mecha-
nicky delené na mikrorezuôke Iecmet fy Buehler LTD. Na reza-
nie sa použil diamantový kotúč hrúbky C?3 mm* Pri tomto spô-
sobe delenia vzoriek nedochádza k deformácii fáz. kompozitu.

Vzorky po zaliatí do dentakrylus boli mechanicky brúse-
né s následným mechanickým leštením na prášku AlgC^Po me-
chanickom leštení sa vzorky naleptali v leptaile o'žložení:
50 ml destilovaná H 20, 150 ml HC1, 25 g CrC>3. Doba leptania
bola 2-5 s, teplota leptadla 294 K. Pre hodnotenie kvantita-
tívnej metalografie bola použitá osvedčená štatistická bodo-
vá analýza. Touto metódou bolo určené objemové množstve ko-
existujúcich fáz Vi a priemerná veľkosť medzičasticovej
vzdialenosti X . Okrem tohoto klasického spôsobu sa čoraz
častejšie využíva moderná metóda digitalizovania obrazu SEM.
Zväzok elektrónov riadkuje po povrchu vzorky a súčasne de-
tektor sníma vybudený signál a moduluje ním intenzitu syn-
chrónne sa pohybujúceho zväzku elektrónov v obrazovke mikro-
skopu. Rastrovací pohyb je riadený počítečom, ktorý pozná
súradnice pohybujúceho sa lúča a priraduje im veľkosť signá-
lu z detektora, ktorý je prevedený do digitálneho tvaru. Di-
gitalizovaný obraz uložený v počítači je matematicky spraco-
vaný pomocou softwarového vybavenia počítača /8/. Digitali-
zováni© obrazu sme realizovali na elektrónovom mikroskope
JEM 100C s riadkovacím zariadením ASID-4D a SDS KBVEX DELTA
IV. Skúšobné vzorky pre scanningovú elektrónovú mikroskopiu
mali rozmery: hrúbka 1,5 mm, šírka 3 mm, dĺžka 1 mm. Po me-
chanickom vybrúsení boli vzorky intenzívne hĺbkovo leptané
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vo vyššie uvedenom leptadle. Doba leptania bola až štvorná-
sobná.

Transmisná elektrónová mikroskopie vyžaduje fólie ma-
lej hrúbky. Tie sme získali nasledovne: kolmo na os ingotu
bola odrezaná folia hrúbky 1 mm, ktorá sa mechanicky stenči-
la na hrúbku 0,1 mm a potom sa elektrolyticky stenčila na
hrúbku 1U~° m, óo je potrebná hrúbka pre TEM. Zloženie elek-
trolytu: 80 ml etylalkohol, 2u ml kyselina chloristá, teplo-
ta 253 K. Z pripravených folií sme vyhotovili elektronové
difrakcie na elektrónovom mikroskope JEM-10OC pri urýchľo-
vacom napätí 100 kV.

Získané výsledky a ich hodnotenie

Vo všetkých zliatinách (tab. 1) po usmernenej kryštali-
zácii spevňujúca fáza má vláknitú morfológiu, <x -Mo. Objemo-
vé množstvo spevňujúcich vlákien sa menilo od (14,8±3,8) %
pre zliatinu č. 5 až do (27,4*0,2) % pre zliatinu č. 10
v tabuľke 1. Bola preukázaná funkčná závislosť medzičasti-
covej vzdialenosti od rýchlosti rastu, ktorá pre jednotlivé
študované zliatiny je graficky znázornená na obr. 3. Kon-
štanta K pre rôzne zliatiny a rýchlosti rastu sa nachádza
v tab, 2.

Vzájomnú krystalografickú orientáciu fáz sme určovali
transmisnou elektrónovou mikroskopiou (TEM). Na obr. 4 je
fólia priečneho rezu vzorky zobrazujúca medzifázovú hranicu
matrica-vlákno. Z týchto oblastí sme vyhotovili elektronovú
selekčnú difrakciu (3ED). Elektronogram zobrazený na obr. 5
zodpovedá oblasti Mo vlákno-matrica a zodpovedajúce schema-
tické vyhodnotenie indexov jednotlivých krystalografických
rovín je na obr. ô. Podobne sme analyzovali všetky študova-
né vzorky. Z Ľ s.pr-ac ováných výsledkov vyplýva, že pre eutek-
tický kompozit jf / f -a, platí jednotná vzájomná krystalo-
grafická orientácia fáz daná vzťahom:

smer rastu |j <0Q1> || <00l>a

medzifázové , ; i n nl ii ; 1 i nlrozhranie !l [™Q[fr '' 1 1 1 O U
Uvedený orientačný vzťah nie je funkciou rýchlosti rastu
a nie je citlivý na prísady. Krystalografický smer rastu je
súčasne rastovým smerom koexistujúcich fáz kolmo na kryšta-
lizačné rozhranie. Kubická priestorovo centrovaná mriežka
molybdénu a kubická plošne centrovaná mriežka tuhého rozto-
ku j- sú navzájom otočené o uhol 45° okolo ich spoločného
krystalografického smeru <0Q1>. Relatívne jednoduchý prefe-
rovaný orientačný vzťah kompozitu súvisí s príbuznosťou
matrice (PGG) a spevňujúceho vlákna (BCC) a v konečnom dôs-
ledku sa prejaví vo vysokej pevnosti kompozitu pri pracov-
ných teplotách.
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Tab. 1. Chemická analýza kompozitu -oc (hm %)
TET "CF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tab. 2.

báza
báza
báza
bázsa
báza
báza
báza
báza
báza
báza
báza
báza
báza

Konš

20,99
21,97
21,70
21,50
21,40
20,75
31,01
30,98
31,35
31,62
30,68
31,20
26,23

8,68
8,81
9,19
8,90
8,69
9,36
5,56
5,37
59565,57
5,68
8,73
5,78

4,82 -
5,87 -
6,31 -
6 s 38 -
6,46 -
8,63

0,28

2,9'í -
2,39 -

3*09 -
3,38 -

2*62 2,95

Konštanta K pre rôzne zliatiny a rýchlosti rastu

Zloženie zliatiny

Ni-31Mo-6Al
Wi-3lMo-6Al-3Cr
Ni-31Mo-9Al-6Cr
Mi-21Mo-9Al-6Ta
Ni-26Mo-6Al-3Ta-3Cr

Rýchlosť rastu R

0,5

3,97
4,12

4,20

1,0

2,97
2,70
3,04
2,66
3,29

1,5

2,17
2,14
2,44
2,94
2,57

'cm/h]

2,0

2,00
2,01
2,29

2,28

2,820.10-*
3,084.10-^
3,078.10-4
3 p 072.10-*
3,222.10"4

RNDr. Katarína Kováčova, CSc. - Ing. Jozef Ivan, CSc.
ÚMMS SAV, Račianska 75, 836 06 Brat i s lava
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Ú v o d

V posledních několika desítkách let je věnována význam-
ná pozornost keramickým materiálům ze strany materiálového
inženýrství, jako nového oboru. Přestože stále jsou používá-
ny termíny metalografie pro studium materiálů zdaleka již ne
metalického typu, již v řadě případů se používá pro studium
keramických materiálů termín keramografie a v případě studia
různých typů vrstev - keramika/kov nebo kov/keramika - pří-
padně většíhc množství vrstev s různými mezivrstvami je vhod-
né používáno termínu materiálografie, což v češtině nezní
příliš dobře.

Cílem této práce je ukázat na možnostill - 3l, využi-
tí běžných metalografických technik při studiu keramických
vrstev nanesených na kovových podložkách. Tyto vrstvy byly
získány převážně pomocí plazmového nanášení, tzn vytváření
vrstev pomocí nástřiku roztaveného výchozího prášku vhodné
zrnitosti na předem připravenou plochu podložky. Již způsob
vytváření vrstev naznačuje jaké struktury mohou vznikat Za
předpokladu, úplného roztavení výchozích částic a jejich se-
trvání v roztaveném stavu do doby dopadu na podložku nebo
předchozí částice je možné očekávat vznik kompaktní keramic-
ké vrstvy s velmi nízkou porozitou a velkou vzájemnou sou-
držností nanášených částic. Ne vždy je však nízká porozita
žádoucí a je nutné ji upravit podle použití vrstvy Má-li
vrstva sloužit jako tepelně ochranná či isolační vrstva, je
vyšší porozita výhodná. Zvýšená porozita je rovněž žádána
u samomazných třecích součástí nebo při tvorbě speciálních
povrchů, kdo porozita dovoluje uchovávat optimální tlouštku
třecí mezivrstvy např. voda u papírenských válců, pracují-
cích při vysokých obvodových rychlostech. Proto hodnocení
struktury vrstev má nesmírný význam při volbě optimálních
podmínek jejich vytváření s ohledem na jejich použití.

2 Použité metodiky

V zásadě lze pro sledování keramiky, zvláště při sledo-
vání keramických vrstev nanesených na kovovou mezivrstvu pří-
padně přímo na kovovou podložku používat naprosto shodné
metody jako v běžné metalografii , tzn. světelnou mikroskopii
(SM), skenovací elektronovú mikroskopii (SEM) včetně ener-
giově i vlnově disperzní mikroana]ýzy, transmisní elektro-
novou mikroskopií (TEM) a v neposlední řadě rentgenovou di-
frační analýzu (XRD) s využitím všech možností, které každá
z těchto metod nabízí.

Zásadní rozdíly mezi metalografií a materiálografií se
začnou projevovat již při přípravě vzorků k pozorování. Pří-
prava výbrusů samozřejmě vyžaduje použití výhradně nejtvrdších
řezacích nástrojů a brusných a leštících medií. Přestože kera-

Ing. Jiří Dubský, CSc. - ÚFP ČSAV, Pod vodárenskou věží 4,
182 U Praha B

216



• - 2 -

mické materiály se brousí velmi dobře, je nutné věnovat zvý-
šenou pozornost vydrolování částic z porézních, málo soudrž-
ných vrstev. Rovněž rozhraní keramika-kov nebývá vždy dosta-
tečně pevné a následující kvantitativní hodnocení struktury
je tím významně ovlivněno - zvláště hodnocení porozity a
přilnavosti vrstvy. Na době a způsobu leštění bude velmi sil-
ně záviset výška stupně na rozhraní keramika-kov. S výhodou
je možné využit automatických postupů leštění (vibrační leš-
tička, automatická rotační leštička s regulací pří+laku apod.).
I když je výbrus připraven pečlivě, je zviditelnění struktury
pomocí SM velmi silně závislé na světelné odrazivosti, která
je zvláště u oxidické keramiky nízká. Rozlišení fází pomocí
I tiplání, jako je tomu při převážně oxidickém leptání kovů,
l/(i puu/ít u keramických materiálů velmi zřídka.

5 výhodou lze používat leptání na zviditelnění hranic
zrn, subzrn apod. Rozlišení se daří zlepšovat pouze využitím
polarizace světelného svazku. Až na přípravu,je vhodné pou-
žít světelné metody na průchod tenkou vyleštěnou vrstvou
(ncnlogický výbrus).

Výhodné je využití SEM, pro svoji velkou rozlišovací
schopnost a velkou hloubku ostrosti. Velmi nízká elektrická
vodivost keramiky vyžaduje použití vodivých povrchových vrs-
tev, at již naprášených zlatem nebo napařených grafitem.
Presto lze ve struktuře pozorovat nabíjení některých částic
nebo dutin, které nejsou dostatečně elektricky propojeny.
S výhodou se však u SEM využívá obvykle připojovaných analy-
tických systémů, kde se dá kromě morfologie částic, ale i na
základě rozdílného chemického složení hodnotit struktura. Ty-
to analytické systémy jsou již softwarově vybaveny různými
programy pro analýzu obrazu s možností automatických kvantita-
tivních metod. Velká hloubka ostrosti obrazu dovoluje pracovat
s lomy, 00/ ríává zcela nové možnosti studia morfologie struk-
tury .

Mnohem s]ožitější je situace při sledování struktury
pumocí TEM, protože příprava tenkých řezů již není možná zten-
čovacími metodami běžnými u přípravy kovových tenkých řezů.
Příprava folií u obvykle křehké keramiky, s nízkou soudržností
mezi jednotlivými částicemi vyžaduje již speciální techniky.
Prakticky jako jediná je technika iontového bombardování.
Příprava tenkého řezu touto metodou je velmi zdlouhavá a má-li
býti struktura hodnocena objektivně je třeba připravit větší
množství těchto řezů.

Lepší šanci pro hodnocení struktury keramických vrstev
dostávají metody XRD |4|. Obvykle používané keramické vrstvy
bývají složeny z oxidů, které se vyskytují ve více struktur-
ních modifikacích. Způsob získávání těchto vrstev dává přednost
vzniku přechodných, velmi často nestabilních fází. Fázové
složení vrstev téměř zásadním způsobem definuje vlastnosti
těchto vrstev. Oproti kovům mají keramické vrstvy většinou
složitější krystalografické typy mřížek daných komplikovaněj-
ším typem vazeb atomů a tím i složitějšími strukturními faktory,
na kterých závisí jejich difrakční spektrum.
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N;i ni/(líl ne! kovů jnou vi.'lmi ;;ilnó vn/tiy inu/i jnrtnntli-
v v tu i ;il.nmy kúrami c.kých krystalů a Irmiyf unnucu piubj'haji
/ jndné modifikace do druhé přesuny atomů na krátké vzdále-
nosti dochází tak velmi často ke koincidenci difrakčních
linií. Rovněž strukturní faktory u metastabilnich nebo do-
konce nestabilních typů mřížek zatěžují kvantovou fázovou
analýzu chybami a velmi často je nutné se uchýlit pouze k hod-
nucení relativnímu a absolutní podíly fází ve struktuře ože-
let.

3. Zvláštnosti vlastností vrstev

Oproti kovům a slinovaným keramikám mají nanášené vrstvy
zcela rozličné vlastnosti. V prvé řadě je možné jmenovat po-
ro7itu. Metody hodnocení podílu pórů jsou zcela shodné s meto-
dami stanovení podílu fází běžnými v metalografické praxi. Je
iiuLiii; vnuk věnovat zvýšenou pozornost skutečné velikosti pórů -
tj. zda nedošlo ke zvětšení plochy pórů v důsledku sleštění
okrajů, nejsou-li vydrolena zrna z oblasti pórů stávajících
nebo nevypadla-li zrna v důsledku jejich malé vzájmené soudr-
žnosti. Nízké kohézni síly mezi jednotlivými částicemi způso-
hují i tvorbu a šíření vnitřních trhlin mezi částicemi, které
vznikly v důsledku smrštění po ochlazení nebo eliminací
vnitřních pnutí. Vnitřní pnutí, která převyšují pevnost vaze-
bních sil mezi zrny mohou u vrstev, které byly vytvořeny ví-
cenásobným nanášením vést nejen k odtržení vrstvy od podložky,
ale i oddělení jednotlivých nanášených nástřiků, což se opět
projevuje jako zvýšená porozita a je nutné ji od skutečné
vnitřní porozity odlišit. Tyto zvláštnosti struktury se netý-
kají pouze keramických vrstev, ale platí obecně pro vrstvy
kovové nanášené pomocí plazmového |5| nebo i žárového nástřiku,

Je samozřejmé, že podmínky nanášení významně ovliňují
fázové a chemické složení vrstev. Oak bylo uvedeno výše, ne-
lze očekávat struktury, které by byly blízké rovnovážným sta-
vům. Ve strukturách se velmi často vyskytují fáze, jejichž
stechiometrické složení neodpovídá fázím běžně u keramik pozo-
rovaným. Rovněž rozložení chemického složení uvnitř jednoho
typu fází je zcela nehomogenní.

4. Problematika hodnoceni typu struktury

Způsob nanášení vrstev určuje vzhled struktury. Je-li
nanesena keramika ve formě vodní suspenze a jejím dalším
zpracováním je vysoušení a žíhání pro dosažení vhodného fá-
zového složení s vhodnou velikostí částic, jako je tomu
např. u některých typu keramických katalyzátorů výfukových
plynů spalovacích motorů, je struktura rozdělena do bloků
sesychání a částice jsou velmi jemné. Při nanášení keramic-
kých vrstev pomocí plazmatu je struktura tvořena částicemi
členitého tvaru blížícího se disku v případech dopadají-li
na rovný povrch. Převážně se jedná o částice "rozplácnuté"
na volném povrchu nanášené vrstvy (splat) |6|. V ideálních
případech jsou všechny částice vnášené do proudu plazmatu
zcela roztaveny a v tomto roztaveném stavu dopadají na pod-
ložku nebo na částice dopadlé dříve. V těchto případech je
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struktura homogenní a s minimální porozitou. Jsou-li některé
částice pouze nataveny s pevnými jádry, zůstávají na povrchu
nástřiku rovnoosé částice, které vytvářejí příliš členitý po-
vrch, než aby mohl být dokonale vyplněn roztavenými částicemi
a v okolí těchto částic vznikají póry. Jádra neroztavených
částic si obvykle ponechávají své původní fázové složení a
jejich podíl je možné v některých případech stanovit. Při změ-
nách parametrů vnášení prášku do plazmatu, odpovídají změny
v podílu původní fáze změnám v porozitě. Tyto částice se dají
podle tvaru velmi dobře ve struktuře identifikovat. Ve struk-
turo plazmově nanášených vrstev lze rovněž nalézt částice,
ktorý sice byly po vstupu do proudu plazmatu zcela roztaveny,
avň<ik ještě před dopadem na podložku ztuhly. Částice tohoto
typu jsou též snadno odlišitelné od ostatních částic, velmi
naato bývají kulového tvaru včetně dutosti vzniklé po průcho-
du plazmatem, případně obklopené póry s výraznou kresbou
ilenriritických krystalů na volném povrchu.

V neposlední řadě je ještě kvantitativně hodnocena sou-
držnost jednak vrstvy s podložkou, případné mezivrstvou a jed-
nak vlastní soudržnost mezi jednotlivými zrny. Hodnocení sou-
držnosti se provádí ve většině případů mechanickými zkouškami
(ČSN 03 8613). Soudržnost vrstvy s podložkou hodnocená metodou
lepení je silně závislá na velikosti měřené plochy, proto se
zdá, že hodnocení soudržnosti metodou podílu přilnuté a nepřil-
nuté části vrstvy k podložce na příčném řezu pomocí světelné
mikroskopie je zatíženo mnohem menší chybou pokud je opatrně
provedena příprava výbrusu. Touto metodou je možné rozlišit
mezi soudržností podložky s vrstvou a soudržností mezi jed-
notlivýnu nástřikovými vrstvami, kde je oblast zvýšené poro-
zity. Mechanická metoda sice toto sledování neumožňuje, ale
vzájemně se obě tyto metody velmi dobře doplňují.

'>. Příklady struktur sledovaných vrstev

Pomocí leptání kyselinou chlorovodíkovou byly naleptány
hranice zrn a domén ve vzorku polarizované piezokeramiky. Ze
snímku na obr. 1 pořízeného SM je vidět, že i přes pečlivě
připravený výbrus se nepodařilo zabránit vypadnutí některých
zrn. Vzhled vrstvy keramického nosiče katalyzátoru vzniklé
vysoušením a žíháním nanesené vodní suspenze pro vznik velmi
jemných zrn V-A1 ?CU + CeCU s velkým specifickým povrchem je
na obr. 2. Vrstva je rozdělena do jednotlivých bloků vznik-
lých sesycháním. Struktura a morfologie jednotlivých zrn
vrstvy vzniklé plazmovým nástřikem A^O-, je znázorněna na obr.3,
Na snímku pořízeném SEM jsou dobře patrne tvary jednotlivých
částic, růst sluupcovitých krystalů ve směru odvodu tepla
včetně dendritickeho reliéfu vzniklého na volném povrchu čás-
tice. Patrná je rovněž i nesoudržnost částic. Neroztavené
částice vnesené do vrstvy plazmovým nástřikem Al^O, je vidět
na obr. 4. Snímek byl pořízen SM v neleptaném stavu. Na sním-
ku jsou zřetelné hranice mezi částicemi, případně hranice zrn
uvnitř těchto částic. Tmavá místa jsou póry uvnitř vrstvy.
Je vidět, že neroztavené částice jsou téměř vždy obklopeny
póry. Na snímku výbrusu ze SEM na obr. 5 je vidět dutá částice,
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k t o r á j e š t ě před dopadem na podložku z t u h l a a j e zachována
vn s l ľ u k t u r n plnzmově nanesené samonosné v r s t v y A K O , . V r s t -
vu l i y l i i iluil;il.(!i";iiň /fhána 11:1 dii! ia/nní <i t ; ih i lnf muriiTiKncn ot-

A I 2 I I 3 .

Závěr

Cílem této práce bylo ukázat na odlišnosti mezi hodnoce-
ním struktury kovů a nanesených keramických vrstev. Není roze-
bírána problematika sledování slinutých keramických vzorků,
protože se příliš neliší od sledování kovových, je-li přípra-
va prováděna úirěrně křehkosti a tvrdosti těchto materiálů
s rešpektovaniu optických vlastností keramik. Při hodnocení
struktury lze využít všech běžných i méně běžných kvantitativ-
ních metod, jsou-li uvažovány všechny možné chyby vnesené
přípravou výbrusu. Vzhledem ke složitosti tvaru částic, ne-
přehlednosti hranic zrn, špatné odrazivosti je velmi obtížné
využít dostupných automatických kvantitativních metod a proto
jo toto hodnocení silně závislé na subjektivním přístupu pra-
covníka.

Uvedené snímky byly zhotoveny Ing. B. Kolmanem a A. Oli-
veriovau a Ing. P. Chráska, DrSc. se podílel na práci cennými
připomínkami.
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1985. |2| MODIN H., MODIN S. - Metallurgical Microscopy.
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do strukturní rentgenografie, Academia, Praha 1985.
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A. Muchai

RENTGENOGRAFICKE A DALSI DIFRAKCNI METODY PRO KVANTITATIVNÍ
HODNOCENÍ STRUKTURY

Úvod:
Difrakce rentgenového, elektronového, nebo neutronového

zářeni na krystalové mřížce je Jedním z fyzikálních jevo,
vznikajících při interakci záření s hmotou. Pojem krystalová
mřížka nelze v této souvislosti chápat absolutné, protože v
poslední dobé se difrakCní technika rozšiřuje některými svými
aplikacemi i na amorfní látky a kapaliny. Nicméně v tomto
příspěvku bude pojednáno pouze o difrakfiním studiu vlastností
krystalických látek.

DalSÍ významné omezení, které nedovoluje rozsah a
poslání tohoto příspěvku překročit, je interpretace
difrakfiních jevo pouze v rámci kinematické teorie; v rámci
tohoto přístupu Jsou dynamické efekty, tak dôležité při
studiu dokonalosti struktury relativné . velkých krystalů,
považovány za poruchu Cprimárni a sekundární extinkce).

Kvantitativní hodnocení struktury difrakCnlmi metodami
je za těchto předpokládá založeno na popisu struktury
Číselnými údaji odvozenými z modelových představ mřížkové
konfigurace a fyzikálních podmínek difrakce použitého záření.
Tyto Číselné charakteristiky vznikají transformací naměřených
intenzit a závisí složitým zpfisobem na skutečném stavu
mikrostruktury. Jedná se tedy pouze o urfiité přiblížení
skuteCne probíhajícím procesom, takže závislost vnejSlch
makroskopických efektO Cmechanickych vlastností) na těchto
charakteristikách Je zpravidla nutné prověřovat např.
prostředky matematické statistiky. Přesto praxe prokázala v
řade připadá uspokojivé splnení nároho na rozlisování
strukturních stavo z hlediska jejich významu v otázce rôznych
technolocicky zajímavých vlastnosti.

vývoj nových elektronických systémft ve spojení s
výkonnou vypofietnl technikou staví v současné dobe prakticky
všechny difrakCnl metody na kvantitativní základ. Např. pro
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identifikaci fáze na snímku získaném selekfiní elektronovou
difrakcl se proměřuji úhly a vzdálenosti tří až pěti bodových
stop a vlastni identifikaci provede samoCinný poCitaC genero-
váním všech možných orientací struktur uvažovaných fází a
tříděním variant podle numerické kriteriální funkce.
Intenzitní funkce na rtg. difraktometru je snímána v krokovém
režimu v numerickém tvaru, takže i taková úloha, jako je
"kvalitativní rtg. difrakCnl fázová analýza [II" se od samého
poCátku provádí na přísné kvantitativním základe.

Absolutní kvantitativní rtg. difrakCnl fázová analýza:
Nejrozvířenější difakCnl metoda, která má kvantitu v

názvu, je rtg. kvantitativní fázová analýza [21. Východiskem
této metody je skutečnost, že a v rovnici

I1. - a.B[.vi ,

kde I[ je podíl j-té fáze do i-tého difrakCního maxima,

v1 je objemový podíl fázs j ve vzorku,

B[ je charakteristika podílu j-té fáze do i-tého difrakC-
nlho maxima, daná atomovou strukturou fáze j a
konkrétním uspořádáním experimentu,

je pro všechny difrakce daného spektra a pro všechny fáze ve
vzorku konstanta. To umožňuje srovnávat naměřené hodnoty

m m
I = TJ I1 = a 5 B1 wJ

m m

k J =» J =1

celkových integrálních reflexních mohutností jednotlivých
diírakCnich maxim Ci-tého a *-tého>. Fiala 12] pro řešeni
navrhuje seatavit soustavu n linelrnlch nehontohenních rovnic

_, T

^ IB1 - T - B1 I vi • 0

2 uJ - i - v°
pro i libovolné ale pevne zvolené celé i e Cl,n>,

AÍ=1 ,2,. . . , i-1, i+1,. . . ,n Cv»° je podíl fázi ve vzorku, které
nejsou brány v úvahu>. Tento model připouští příspěvek vSech
fázi do libovolné difrakce, ale neumožňuje vzít v úvahu vetôí
pofiet difrakcl, než je poCet v úvahu braných fázi. Všechny
pokusy sestavit nad uvedenou soustavou rovnic matici
normálních rovnic a řeSit problém na bázi metody nejmenších
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etvercQ ztroskotaly zatím na přiliS vysokých rozdílech v
dispersích intgrálních intenzit Jednotlivých difarkcí.

ZvláfitnJ problem predstavuje stanovení oněch individuál-
ních charakteristik B^: Pokud jsou k dispozici standardy
známého fázového složení, lze při totožném experimentálním
uspořádáni odeClst přlsluSné intenzity na nich a určení
rázového složení je otázkou vyřešení přímé úměry. Byly vypra-
covány metody na stanovení fázového složení bez použití
standardů na sérii vzorka, u nichž se mani pouze poměr
jednotlivých fázi [31. Ryze bezstandardová metoda ovsem před-
pokládá vypotíteni charakteristik Bjj ze znalosti krystalové
struktury a geometrie experimentu podle obecné užívaného
vztahu pro středovou fokuzaCní geometrii

B£ = V~*.LP. \F\2.H,
kde V je objem elementární bulíky fáze j,

LP je LorentzOv a polarizační faktor závislý na konkrétní
geometrii experimentu,

H je faktor Četnosti příslušných atomových rovin difrakce
k od fáze j,

F je strukturní faktor elementární bulíky fáze j pro dif-
rakci k.

VSechny potřebné údaje pro výpofiet uvedeného V2tahu lze
nalézt např. v C4J.

Kvantitativní metody v SirSim smyslu:
Kromě elektronové difrakce, kde zatím nejsou

elektronické CítaCe pulzů obvyklé, je při vSech difrakCních
experimentech Crtg., neutrony) výsledkem vektor naměřených
intenzit. Pro vyjádřeni souvislosti tohoto difrakCniho obrazu
s makroskopickými vlastnostmi je třeba délku získaného
vektoru významně redukovat samozřejmě s podmínkou minimální
ztráty informace.

Prvním krokem při zpracováni naměřené intenzitní funkce
musí byt identifikace - je nezbytné vědět, co ve vzorku
difraktuje. Absolutní kvantitativní fázová analýza již
poskytne první kvantitativní údaj charakterizující difraktu-
jlcl materiál. Tím ale není zdaleka informace obsažená ve
spektru vyCerpaná. Vime-li, co difraktuje, můžeme tomu
zpravidla stanovit mřížkové parametry. Tím jsou difrakce
oindexovány a lze se věnovat jejich tvaru: analýza rozSiřenl



difraktinlch profilů podkytne informaci o střední velikosti
koherentní rozptylujících oblastí D o k Cvelikosti subzrna),
dále strední velikosti mikronapétl <a>u. Při výpočtu těchto
veliCin je u anizotropních materiálä tfeba zavést formální
parametr X rozdílení napětí a deformací v polykrystalickém
agregátu - daläí kvantitativní parametr. Při výpoCtu
velikosti mřížkových parametru je užiteCné odhadnout vliv
makronapjatosti povrchové vrstvy vzorku -reprezentovaný sous-
tem hlavních napětí C Og+o^-případně Četnost vrstenvých
poruch a v husté obsazených atomových rovinách u materiála s
nízkou energii vrstevné chyby ľ.

Takto obdržíme vektor přibližně deseti čísel, do kterých
je zobrazena informace obsažená v naměřené intenzitní funkci.
Na příkladu modelové křemíkové oceli ukážu, jak lze tuto
informaci dát do souvislosti s užitnými Cv tomto případě
mechanickými> vlastnostmi materiálu. Zde se podařilo z namě-
řených spekter vyCislit:

1) velikost mřížkového parametru a
2> střední velikost subzrna D .

ok r

3) střední mikrodeformaci <e>
4> izotropní mikronapětí <o>u

5) parametr anizotropie X
6) souCet hlavních napětí ( ° r

1

+ o

2

>

7) obsah zbytkového austenitu V .
Z parametru technologického procesu bylo možno digitalizovat:

1> teplotu austenitizace Tz
2) teplotu popouštění Tp
3) výdrž na popouStěcl teplotě tp.

Základní pevnostní a tvárné vlastnosti byly charakter:zovány
í y smluvní mezí kluzu Rpo. 2
2) mezí pevnosti Rm
3> tažností A
4) kontrakcí Z.

Křivka teplotní závislosti KCV byla aproximována funkcí tgh
a získané parametry:

1) horní prahová úrovett As
2) dolní prahová úroveft L»
3) tranzitní teplota T Q

4) směrnice teplotní závislosti srn
byly považovány za charakteristiku strukturního stavu.

Při hledání souvislosti se zpravidla zaCíná korelační



matici. Tato je spolu se středními hodnotami a směrodatnými
odchylkami v tabulce I. I při podrobnejším pohledu je značně
nepřehledná, ale aparát faktorové analýzy umožrtuje v této
matici oddělit významnou informaci od Sumu. V tabulce II je
faktorová matice, získaná extrakcí 68.5'/. informace korelační
matice do dvou faktorů. V prvním faktoru je zřejmá souvislost
mezi teplotou popouštění, pevnostními a tvárnými vlastnostmi
a všemi strukturními parametry. Směrnice a horní prahová
úroveti vrubové houževnatosti není řízena strukturou, ale
teplotou kalení Cpravdepodobne segregace po hranicích zrn>,
jak ukazuje druhý faktor. Trend pevnostních a tvárných
vlastností je podle očekávání opačný, s tvárností souvisí
dolní prahová úroveň vrubové houževnatosti a tranzitní
teplota. Souhlasný trend s pevností vykazuje velikost mřížko-
vého parametru Csubstituční a intersticiální zpevnění) a
mi krodeformace, nebo mikroA.-upéoí Cdislokační zpevnéní).
Přirozený je rovněž opaCíiý trend pevnosti a D yr , ale už ne
tolik pevnosti a Co +0.^. Poněkud překvapivý je vliv V na
pevnost, ale obsahy austenitu v této sérii vzorků byly velmi
nízké, jak dokládá střední hodnota v tabulce I.

Závěr:
V současné době prochází prakticky vSechny d1í rakční

techniky v průběhu interpretace kvantitativním stadiem.
Výkonná výpočetní technika umožňuje kvantifikovat prevážnou
vétšinu informací získaných difrakčním experimentem. Je vSak
skutečností, že většina výsledků získaných v kvantitativní
formě se pro interpretaci grafickými prostředky převádí opět
do "kvalitativního" tvaru Ckřižkováni skoře ve faktorové
matici, vykresleni ploch z regresních koeficientů, atd.>,
jelikož kvantová podstata přírody není lidskému vnímání
zřejmá.

Seznam literatury:
II] Fiala J. - Kvalitativní rtg. difrakční

fázová analýza. Silikáty 31, 173, C1987).
[21 Fiala J. - Absolutní kvantitativní

rentgenografická difrakčni fázová analýza karbidických fázi

ocelí. Část 1. uhlíkové oceli. Kovové materiály 6, IV, 379,
<1968>.
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Tabulka 1:
W4++W4+44

KORELAČNÍ HATÍCE

Tp tp Rp Rn Sfl Ls At TO X t l + s 2 U9

'i
?
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

3tr

+1.00
-0.05
+0.30
'0.20
t-0.12
-0.10

•).03
-0.46
-0.12
•0.19

0.28

-0.01
+0.10
+0.14
-0.13
-0.28
-0.07

-fi.OG
+1.00
-0.09
-0.76
-".38
+0.84
•0.95
•0.29
+0.93
•0.33
+0.83
-0.87
+0.66
-0.90
-0.87
-0.54
+0.69
-0.66

. boúroťéi
Tz
918

Srtftr. uucn
61

Tp
335

185

+O.30
-0.09
+1.00
+0.20
+0.20
— 0 . <>4
-0.06
-0.13
-0.15
•0.02
-0.13
•0.14
-0.25
+0.11
•0.09
•0.09
-0.17
+0.10

tp
46

36

+0.20
-0.76
+0.20
+1.00
+0.87
-0.93
-0.74
-0.37
-0.83
-0.14
-0.63
+0.72
-0.75
+0.91
•0.87
•0.55
-0.44
+0.67

Rp
1238

228

+0.12
-0.88
+0.20
+0.87
•1.00
-0.89
-0.79
-0.38
-0.87
-0.21
-0.75
+0.83
-0.68
+0.90
+0.92
•0.43
-0.67
+0c60

Rn
1495

352

-0.10
+0.84
-0.04
-0.93
-0.89
•1.00
+0.84
+0,42
+0.89
+0.14
•0.71
-0.77
•0.75
-0.94
-0.91
-0.59
•0.53
-0.68

A
11.8

2.9

-0.03
+0.95
-0.06
-0.74
-0.79
•0.84
+1.00
+0.43
+0.94
+0.19
•0.82
-0.84
•0.65
-0.87
-0.81
-0.60
+0.63
-0.69

Z
42.6

9.8

-0.46
•0.29
-0.13
-0.37
-0.38
+0.42
+0.43
•1.00
+0.55
-0.65
•0.39
-0.29
•0.24
-0.37
-0.43
+0.02
+0.38
-0.13

Sft
9

4

-0.12
+0.93
-0.15
-0.83
-0.87
•0.89
+0.94
+0.55
•1.00
+0.03
•0.76
-0.83
+0.70
-0.92
-0.90
-0."?
•0.64
-0.71

Ls
45

32

+0.19
+0.33
+0.02
- 0 . 1 *
-0.21
•0.14
•0.19
-0.65
•0.03
•1.00
•0.43
-0.32
+0.17
-0.25
-0.17
-0.35
•O.!3
-0.22

As
68

28

-0.28
+0.83
-0.13

-0.75
+0.71
+0.82
•0.39
+0.76
+0.43
•1.00
-0.81
+0.54
-0.78
-0.75
-0.45
+0.69
-0.48

TO
-21

•71

•0.19
-0.87
•0.14
+0.72
+0.83
-0.77
-0.84
-0.29
-0.83
-0.32
-0.81
+1.00
-0.62
•0.82
+0.76
•0.57
-0.86
+0.59

a
2.8702

0.0028

-0.01
+0.66
-0.25
-0.75
-0.68
+0.75
•0.65
+0.24
+0.70
+0.17
+0.54
-0,62
•1.00
-0.70
-0.58
-0.81
+0.43
-0.51

Dnkr
21813

39069

•0.10
-0.90
•0.11
+0.91
+0.90
-0.94
-0.87
-0.37
-0.92
-0.25
-0.78
+0.82
-0.70
+1.00
•0.97
+0.57
-0.57
+0.76

••>
0.0025

0.0007

+0.14
-0.87
+0.09
+0.87
+0.52
-0.91
-0.81
-0.43
-0.90
-0.17
-0.76
+0.76
-0.58
+0.97
•1.00
+0.35
-0.56
•0.69

<s>
•1401

+362

-0.13
-0.54
+0.09
•0.55
+0.43
-0.59
-0.60
+0.02
-0.52
-0.35
-0.45
+C.57
-0.81
+0.57
+0.35
+1.00
-0.28
+0.53

X
0.322

0.112

-0.28
+0.69
-0.17
-0.44
-0.67
•0.53
+0.63
+0.38
+0.64
+0.13
+0.69
-0.86
•0.43
-0.57
-0.56
-0.28
•1.00
-0.20

sl+s2
-1460

•958

-0,07
-0.66
+0.10
+0.67
•0.60
-0.68
-o.e9
-0.13
-0.71
-O.řř
-0,48
•0.69
-0.51
•0.76
+0.69
•0.53
-0.20
•1.00

1.64

1.66

Parwtetr:

i= 1
i= 2
i<= 3

i= 4
i= 5
i= 6
1 — t

i- 8
i= 9
i= 10
i= 11

i= 12
i= 13
i= 14
i= 15
i= 16
i- 17
i^ 13

Tz
Tp
tp

Rp
Rn
A
Z
sn
Ls
As
TO

a
Dokr

<s>
X

sl+s2

Tabulka II:

l.F

-0.05
+0.95
-0.13

-0.88
-0.91
+0.93
+0.92

+0.29
+0.93
+0.35
+0.83

-O.90
+0.78
-0.%
-0.90
-0.68
+0.65
-0.75

FAKTOROVÁ HATÍCE
l444+444++++#+W4+

2.F 1

+0.68
-0.03
•0.27

+0.16
•0.18
-0.14
-0.11

-0.88
-0.27
+0.73
-0.14

+0.10
+0.04
+0.10
+0.21
-0.34
-0.32
-0.13

Schema
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X

X
X
X
X

X

y.

x
xxxxxx

2.F
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T.il«illtn I I ľ'AK'M i|,i VA MAľľ'i:
l t > t l M « U i « l * ( l < M l t l l l l < « M t

Parametr: 1.F 2.F l.F 2.F

1= 1
1= 2
i= 3

i= 4
i= 5
i- 6
i= 7

i= 8
1= 9
i= 10
i- 11

1= 12
1= 13
i= 14
1= 15
a- 16
i- 17
i= 18

Tz
Tp
tp

Rp
Rm
A
Z

sm
Ls
As
TO

a
Dokr
<e>
<s>
X

sl+s2
Va

-0.05
+0.95
-0.13

-0.88
-0.91
+0.93
+0.92

+0.29
+0.93
+0.35
+0.83

-0.90
+0.78
-0.96
-O.90
-0.68
+0.65
-0.75

+0.68 X
-0.03 X
+0.27 x

+0.16 X
+0.18 X
-0.14 X
-0.11 X

-0.88 X
-0.27 X
+0.73 X
-0.14 X

+0.10 X
+0.04 X
+0.10 X
+0.21 X
-0.34 X
-0.32 X
-0.13 X
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VLIV II.I'I.LNI 11(1 /l'KAĽUVANl NÁSIHUJUVÝĽH UĽtLÍ NA MNUŽ'JI VÍ
/llYfKQVFHO AUSTENITU A KARBIDB

ÚVOD. Uhlíkové nástrojové oceli |l|, str. 600, mají po
zakalení vícefázovou strukturu složenou z martenzitické fáze,
zbytkového austenitu a karbidů (^703. Zbytkový austenit i kar-
bidy mají vliv na mechanické vlastnosti, především na trvanli-
vost. Jejich obsah v ocelích se mění v závislosti na chemickém
složení a na tepelném zpracováni |2|. Zbytkový austenit vede
v průběhu exploatace uvedených materiálů ke vzniku nepopuste-
ného martenzitu a k růstu křehkosti |3,4|. Vliv karbidů na
vlastnosti ocelí je obecně známý |l|, str. 358. Cílem tohoto
příspěvku je posouzení vlivu teploty austenitizace a teplotv
popouštěni na fázovou strukturu oceli NC10.

PRACOVNÍ POSTUP. Chemické složení studované oceli NC10
bylo následující; l,70hm.%C; ll,51Cr; 0,42Mn; 0,39Si; O,O23P
a 0,0275. Vzorky použité ke stanovení zbytkového austenitu mě-
ly tvar hranolků 3x10x30 mm. Byly vyrobeny z tyčí o průměru
0 - 25 mm a o délce 1 = 3000 mm. Jejich austenitizace byla prove-
dena při teplotách uvedených v tab. I. Z jedné z těchto tyčí
zakalených z teploty 950 C byly vyrobeny vzorky pro další po-
pouštění. Teploty popouštění jsou rovněž uvedeny v tab. I.
Vzorky použité k extrakci karbidů měly tvar válečků o průměru
0 = 10 mm a v délce 1 = 100 mm. Historie jejich tepelného zpraco-
vání byla stejná jako v případě vzorků použitých ke stanovení
zbytkového austenitu. Obsah zbytkového austenitu se určoval
Averbachovou-Cohenovou metodou |5| zdokonalenou E. Fuchsem|6|.
Množství karbidů bylo stanoveno metodou elektrolytické extrak-
ce a jejich identifikace byla provedena pomocí standardní RTG
difraktografické analýzy.

Připomeňme, že podle Averbachovy-Cohenovy teorie |5| je
možno určit objemový podíl zbytkového austenitu VA V oceli
pomocí vztahu 9 *

100(1*/I* rRU-V.)
(1) V* = € — [obj.%] ;

Ipt, = intenzita RTG čáry pro martenzitickou mřížku, soustava
rovin (110); I* = intenzita čáry pro austenitickou mřížku,
roviny (111); V. = objemový podíl karbidů; R = funkce Braggo-
va difrakčního Uhlu 0 , strukturního faktoru F(h ^ i) |7| a
a Debye-Wallerova faktoru exp(-2M) |8|. K měřeni'intenzit I*,
a I4 jsme použili RTG difraktometr JXD-7S, JEOL. Na každém
vzorku byla provedena 3 měření. Při extrakci karbidů byly vý-
še popsané válcové vzorky zavěšeny na Cu drát, ponořeny do 5h
roztoku HCL a anodicky rozpuštěny. Jako katody bylo použito
nerezové oceli, proudová hustota činila asi 29 mA cm"^.

VÝSLEDKY A DISKUSE. Na základě středních hodnot 1^ a I*. ,
rov. (1), byly vypočítány hodnoty Mg, , které jsou spolu s hori-
notami V^ uvedeny v tab. I.

Na základě údajů obsažených v tab. I můžeme učinit násle-
dující závěry:



Tabulka I. Obsah karbidů Vk a zbytkového austenitu V* v oceli
NC1O v závislosti na teplotě austenitizace T^ (0,5 hod.) bez
popouštění a v závislosti na teplotě popouštění íp (2 hod.).

T [°C]
Vk[obj.%]
Vy.[obj.%]

Tp[°C]
Vk[obj.%]
Vy,!onj.°í|

9 C J 0

15,3
12,2

150
15,4
12,2

1050
12,6
28,1

200
15,6
12,1

1150
10,8
51,7

250
15,8
11,9

-
-

300
15,9
11,8

_
-
-

400
16,0
11,6

_
-
-

500
16,4

- H

x neměřitelné

1. S rostoucí teplotou austenitizace roste obsah zbytkového
austenitu v oceli. Tento jev je způsoben větší stabilitou
austenitu při vyšších teplotách a při dané konstantní době
austenitizace (0,5 hod.).
2. Vyšší obsah zbytkového austenitu přirozeně vede k nižšímu
obsahu karbidů.
3. Změna popouštěcí teploty po zakalení z teploty 960 C nemá
výrazný vliv ani na množství zbytkového austenitu, ani na
množství karbidů, obr. 1.
4. Dodatečné měření potvrdilo, že při přechodu z popouštěcí
teploty^na teplotu 500 °C (Tp = 2hod.) dochází k výrazné změně.
Zbytkový austenit se téměř zcela rozpadne a jeho množství je
prakticky neměřitelné. Poznamenejme, že citlivost námi použité
metody činí asi 3 až 4 obj.%.
Nnšf! výsledky jsou v souladu s Gellerovým závěrem |2|, podle
nf'hnž je vhodná volit při austenitizaci ocelí typu NC10 teplo-
ty I < 9"?0 UC proto, aby obsah zbytkového austenitu nepřekročil
13 obj.%. Na druhé straně by však použití vyšších teplot bylo
výhodné z hlediska snížení objemu primárních karbidů, obr. 2.

Seznam literatury: |l| PÍšEK F. - Nauka o materiálu, sv. I,
NCSAV, Praha, 1987, str. 600. |2| GELLER Ju.A. - Instrumental-
nyje stali, Izd. Metallurgija, Moskva, 1976, str. 57. |3|
MOISJEJEV V.P., JEVTUŠENKO A.T. - Metallov. i term. obrabotka
Metal., 2 (1973) 458. |4| NUTTING J.-Hutnik, 12 (1969) 465.
|5| AVERBACH B., COHEN M. - Trans, AIME, 176 (1948) 299. |6|
FUCHS E. -Acta tech. Hung., 32 (1961) 115. |7| PÍŠEK F. -
Nauka o materiálu, sv. II, NČSAV, Praha, 1959, str. 111. |8|
KITTEL CH. - Introduction to Solid State Physics, J. Wiley and
Sons, New York-London-Sydney-Toronto, 1971, str. 85.

*) 400° C

r 31



Obr. 1. Martenzitická struktura oce-
li NClO po kalení 950 °C/30 min.,
olej; leptáno nitalem; karbidy ulo-
žené podél hranic zrn.

Obr. 2. Struktura oceli NClO po ka-
leni 950 C/0.5hod., olej ; a po po-
pouštění 300 C/2 hod. na vzduchu;
sorbitická struktura s jemně dis-
perzními karbidy.

Or.Ing. Riszard Barcik, Mr.Dr.Maciej Hajduga,OrSc., Politech.
Lodžka, Fil. Bielsko-Biala, P. Findera 32, 433 00 Bielsko-Biala,
Polsko.
RNDr. J a r o s l a v K u č e r a , C S c , ÚFM ČSAV, Ž i ž k o v a 2 2 , 6 1 6 62 B r n o .
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J. lili, V. Hrubý

VZTAHY MEZI TVRDOSTÍ A VLASTNOSTMI MATERIÁLU

1. Všeobecné úvahy o vlivu struktury na mechanické vlastnosti
heterogenních slitin s přihlédnutím ke strukturám na Jomi-
nyho zkoušce prokalitelnosti.

Převážná část v technické praxi používaných slitin jsou
slitiny s heterogenní strukturou. Dvě nebo více strukturních
složek tvoří směs, kde mechanické vlastnosti jednotlivých
strukturních součástí, jejich množství a jemnost vyloučení
ovlivňuje do značné míry vlastnosti slitiny jako celku.

Jominyho zkouška prokalitelnosti je názorným příkladem,
kde v závislosti na vzdálenosti od kaleního čela se vyskytují
rozličné heterogenní struktury. Skladba a množství jednotli-
vých strukturních součástí je dána rychlostí ochlazování v růz-
ných místech Jominyho zkoušky a prokalitolností zkoušené oceli.

V zásadě je možno na Jominyho zkoušce prokalitelnosti ur-
čit tři oblasti heterogenních struktur.
a) První oblast zahrnuje strukturu martenzitickou s menším ne-

bo větším množstvím zbytkového austenitu, existující od če-
la Jominyho zkoušky až po místo, kde bylo dosaženo kritické
rychlosti ochlazování.

b) Druhá oblast zahrnuje strukturu martenzitickou s jistým
množstvím zbytkového austenitu a postupně se zvyšujícím
množstvím feriticko-karbidické směsi (aí již bainitické ne-
bo perlitické), navazující na předchozí oblast a vznikající
při rychlostech ochlazování nižších, než je rychlost kritic-
ká.

c) Třetí oblast má u oceli podeutektoidních strukturu feriticko-
perlitickou, která mimo ocelí s vyšší prokalitelnosti zauj-
jimá oblast na opačné straně od kaleného čela Jominyho zkou-
šky.

2. Vztah mezi celkovou tvrdostí a tvrdostmi jednotlivých struk-
turních složek, s jejich objemovými podíly.

Pokusy o matematické vyjádřeni kvantitativních vztahů me-
zi strukturou a vlastnostmi byly zaměřeny na relace mezi celko-
vou vlastností a jednotlivými vlastnostmi strukturních složek,
spolu s jejich příslušnými objemovými podíly. Nejznámější vzta-
hy representující heterogenní strukturu jsou:
a) Směšovací zákon pro dvě složky

X - (Xm • V + (XM • fM> (1)

b) Vztah Gladmana a spol. [l] použitý pro feriticko-perlitic-
kou strukturu

* - *m • »S *
 XM « " O (2)

kde X je hodnota celkové vlastnosti slitiny
X je sledovaná vlastnost strukturní součásti odpovídající

m nižší sledované hodnotě
X M je sledovaná vlastnost strukturní součásti odpovídající

vyšší sledované hodnotě
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fm a fM Je P o m ěfový objemový podíl jedné a druhé strukturní
součásti

n je konstanta pro daný druh slitiny.
Úpravou rovnice (2) pro tvrdost možno získat tvar

H - H

Celou levou stranu rovnice představuje výraz, který je možno
nazvat poměrnou tvrdosti, při čemž rozsah hodnot se pohybuje
od D do 1. Stejný rozsah od 0 do 1 je dán funkcí poměrného
množství tvrdší fáze fM.

Směšovací zákon je zvláštním případem vztahu (3), kde
n = 1. Lze ho tudíž používat s úspěchem tam, kde n je blízké
hodnotě jedna.

Exponent n má tím menši hodnotu, čím větší rozdíl existu-
je mezi tvrdosTí měkké a tvrdé strukturní složky a čím větší
vzájemná vzdálenost existuje mezi tvrdšími částicemi, případ-
ně tvrdšími zrny. Grafický průběh závislosti poměrné tvrdosti
na měrném objemu strukturních fází pro různé hodnoty exponentu
n_ je znázorněn na obr.l. Praktické aplikace z této oblasti
Jsou uvedeny v pracech [2, 3].

3. Experimentální vymezení jednotlivých oblasti na Jominyho
zkoušce prokalitelnosti

Ke kvantitativnímu strukturnímu rozboru jednotlivých ob-
lastí je nejprve nutno provést jejich vymezeni vzhledem ke
kalenému čelu. Za tímto účelem je výhodné provést postupné
popouštění na několika vhodně zvolených popoustěcích teplotách
a vynést příslušné průběhy tvrdostí do základního diagramu Jo-
minyho zkoušky. Již z pouhého pohledu na průběh křivek tvrdo-
stí získaných popouštěním, obr. 2a, 3a a 4a, lze udělat někte-
ré první závěry, použijme nejprve k výkladu ocel 12 050 na
obr. 2a. Jak je patrno z diagramu, všechny křivky tvrdosti zí-
skané po popouštění na 250 ,350 a 450 C, se sbíhají do bodu
vzdáleného 7 mm od čela Jominyho zkoušky. Znamená to, že množ-
ství martenzitu od čela zkoušky postupně ubývá a ve jmenované
vzdálenosti martenzit prakticky mizí. Zároveň možno konstato-
vat, že doprovodná struktura feriticko-karbidické směsi, nemě-
ní až do této popouštěcí teploty svoji tvrdost. Tvrdost ge
však mění (struktura měkne) při teplotách popouštění 550 a
650°C.

Na rozdíl od feriticko-karbidické směsi je martpnzit ov-
livňován při všech popoustěcích teplotách. U ocelí legovaných
14 140, obr. 3a a 14 341, obr. 4a je stabilita tvídrsti feri-
ticko-karbidické směsi zřejmě nižší, neboř k celkovému pokle-
su tvrdosti dochází již při popouštěcí teplotě 450 C. Přesto
je možno i u těchto ocelí identifikovat místo, kde druhá ob-
last končí, tj. kde končí výskyt martenzitu a začíná r.iilast
třetí, která je signalizována mírným zvýšením tvrdost;.

Stanovení vzdálenosti na Jominyho zkoušce, které odpoví-
dá kritické teplotě ochlazování, a tím i vymezeni m??rí obla-
sti, je patrno z popouštěcích křivek tvrdosti.

Popouštěním se snižuje tvrdost martenzitu a relativně
k tvrdosti zbytkového austenitu se zvyšuje tvrdost těch
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struk turu ícli složek, které vznikly jeho rozpadem, lim dochází
k postupnému vyrovnání tvrdosti v první oblasti. V místech,
kde je patrný pokles tvrdosti se začíná uplatňovat vliv někte-
rých struktur karbidických s matricí ©6. Je tím vlastně urče-
no rozmezí mezi první a druhou oblastí. Nejmarkantněji tuto
skutečnost znázorňuje křivka tvrdosti po popouštění na 550 C.
Souborné výsledky těchto rozmezí jsou uvedeny v tab. I.

Vymezení charakteristických oblastí Jominyho
zkoušky prokalitelnosti pro dané značky ocelí Tab. I

Ocel
Č S N

12 050

14 140

14 341

Rozmezí oblasti v mm od kaleného čela Jom. zk.
první a druhé

3

10

20

druhé a třetí

7

35

47

Na základě rentgenostrukturních měření na Jominyho zkou-
škách ocelí 12 050 a 14 140 tab. II. a III. byl shledán maxi-
mální výskyt zbytkového austenitu v blízkosti rozmezí první a
druhé oblasti, což přibližně odpovídá místu s kritickou rych-
lostí ochlazováni. Ve třetí oblasti již zbytkový austenit na-
měřen nebyl.

Množství zbytkového austenitu zjištěného
rentgenostrukturni analysou na Jominyho
zkouškách prokalitelnosti pro ocel ČSN 12 050 Tab. II

Vzdálenost od
čela Jom. zk.

množství zbytk.
austenitu %

0,5

4,0

1

4,6

1,5

5,3

2,5

6,0

3,0

5,6

3,5

3,6

Vzdálenost od
čela Jom.zk.

množství zbyt.
austenitu %

1

0,5

pro

3

4,1

ocel

7

7,6

ĽSN 14

U

9,2

140

16

5,6

20

7,1

Tab. III.

28

3,8

4. Kvantitativní vyhodnocení experimentálních výsledků měření
jednotlivých oblastí na Jominyho zkoušce prokalitelnosti

a) Stanovení tvrdosti feriticko-cementické směsi perlitu nebo
bainitu v druhé oblasti Jominyho zkoušky

Pro určení tvrdosti výše jmenované směsi je mo?né použít
základní rovnici (3). Z této rovnice je možno člen fm vy-

jádřit vztahem

HM - H

HM

(4)

kde H je celková tvrdost, H M tvrdost tvrdší strukturní složky,
H tvrdost měkčí strukturní Složky, fm poměrné množství měkcí
sfrukturní složky a n je exponent.

Tuto rovnici je možno uplatňovat za jistých zjednodušu-
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líních pí f!(J|K)k) adfi prn všochny křivky tvrdostí na .IIIHI i nyho
zkoušce a ta jak pro křivku původní, tak i pro křivky záskané
popouštěním. Předpokládá se, že hodnota H , tj. tvrdost měkčích
strukturních součástí zůstane až do jisté popouštěcí teploty
zachována a rovně? i objemový faktor f ' zůstane konntnntní při
ulÍ7kýr:h popouštěcích teplotách. m

Za těchto předpokladů lze pro jednotlivé křivky tvrdosti
určit z rovnice (4) tyto vzájemné vztahy:

m

HM1 ~ Hl

HM1 " Hm

HM2 ~ H2

HM2 " Hm

HM3 " H3

HM3 " Hm

= atd. (5)

V této rovnici je hledanou proměnnou H . Všechny ostatní
symboly jsou dané křivkami tvrdosti na JomiRyho zkoušce. Jejich
význam vyplývá z obr. 5. Průběh tvrdosti H lze určit ze dvou
křivek tvrdosti na Jominyho zkoušce z rovnice odvozené ze zvta-
hu (5).

H1 HM2 " HM1 H2

m H1" H2" HM1 + HM2

(6)

Při čtyřech křivkách tvrdosti ve stavu po kalení a po po-
pouštění na 250°, 350 a 450 C, můžeme dostat celkem 6 kombina-
cí, které jsou pro ocel 12 050 uvedeny v tabulce IV. Ivrdost
H v druhé oblasti Jominyho zkoušky se tudíž vyskytuje v rozme-
zí 295 až 356 HV.

Základní hodnoty parametrů pro výpočet H dle
rovnice (5 a 6) pro ocel ČSN 12 050 Tab. IV,

Vzdále-
nost
(mm)

3
4
5
6

H l

K

630
435
330
305

H 2

250°

560
412
325
302

H3

350°

475
390
320
301

H4

450°
390
345
310
300

Hm

1-2

340
307
290

1-3

355
309
296

1-4

318
303
298

2-3

360
310
299

2-4

316
302
299

3-4

294
299
299

X

331
305
297

S

26
4
4

Pro hodnoty H M 1 = 630, H M 9 = 560, H M, = 475 a'Ml M2
= 390

b) Stanovení množství strukturních složek.

Maximální tvrdost martenzitu s obsahem 0,5 % C, který ne-
obsahuje zbytkový austenit, byla stanovena 830 HV (tj. horní
hranice tvrdosti). Tvrdost austenitu možno předpokládat 200 HV

Použitím vzorce (4) při vhodném stanovení exponentu n,
možno vypočítat poměrné množství měkčích strukturních složek
f . Pro martenzitickou strukturu se zbytkovým austenitem v
piFvní oblasti Jominyho zkoušky byl takto stanoven exponent
n = 0,6. Pro druhou oblast byla stanovena velikost exponentu
n = 1,2 i 1,4. Množství měkčích i tvrdších strukturních slo-
žek pro ocel 12 050 je vypočítáno v tab. V.

Promítnutím 50 % martenzitu u všech tři ocelí na obr.
2b, 3b a 4b do diagramů 2a, 3a a 4a a ukazuje, že daný bod
se příliš neliší od inflexního bodu, který je všeobecně pova-
žován za výraz struktury s 50 % martenzitu.

236



Základní hodnoty parametrů pro výpočet f
dle rovnice (4) pro ocel ČSN 12 050 m

Vzdále-
nost
(mm)

0
1
2
3
4
5
6

H

745
727
700
630
435
330
305

Hm

200

331
305
297

HM

830

n

0,6

1,3

fm

0,035
0,049
0,072
0,148
0,720
0,935
0,980

Tab. V

fM

0,965
0,951
0,928
0,852
0,280
0,065
0,020

Tyto hodnoty jsou vyneseny do obr. 2b a obdobně spočítané hod-
noty pro ocele 14 440 a 14 341 do obr. 3b a 4b.

5. Závěr a diskuse výsledků

Metodou postupného popouštění Jom. zk. s poměřováním tvr-
dosti HV a s následující aplikací diskutovaných vztahů umožňuje
získat poměrně jednoduše a s dobrou přesností hledané hodnoty.
Uvedenou analýzou jednotlivých oblastí lze získat představu o
matematické závislosti tvrdosti na parametrech struktury vysky-
tující se postupně v celém průběhu Jominyho zkoušky.

Relace mezi množstvím zbytkového austenitu a martenzitu
v první oblasti Jominyho zkoušky ukazuje vcelku na dporý sou-
hlas s rentgenostrukturní analýzou uvedenou v tab. II. a III.,
zvláště pak v blízkosti kaleného čela. V oblasti kritické rych-
losti ochlazování dává diskutovaná metoda objemnvá množství
zbytkového austenitu vyšší než rentgenostrukturní analýza.

Je možno ještě podotknout, že naznačený postup lze zjed-
nodušit tím, že místo výpočtu průběhu H dle rovnice (6) možno
uvažovat H jako konstantu v celém průběhu druhé oblasti, odpo-
vídající tvrdosti na původní křivce Jominyho zkoušky na rozmezí
mezi druhou a třetí oblastí. Vypočítané objemové rozdíly mar-
tenzitu se pak asi od výše uvedených liší až o 7 %.

Seznam literatury; /I/ GLADMAN T.a spol. - JISI, 1972, str.916-
930.
/2, 3/ TILL J. - Sborník VAAZ řada B č. 2 a 3, 19.8.

Prof. Ing. Jindřich Till, CSc. - VA Brno, K 203, Knunicova 75,
612 00 Brno
Doc. Ing. Vojtech Hrubý, CSc. - VA Brno, K 203, Kounicova 75,
612 00 Brno
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K. Mil urn, I.

ř.íiiTA.LUUtiiAL>'LCi.k toĽlllUlňOlil&iľĽA A J K J Í ZJIŠŤOVÁNÍ POMOCÍ
MIKROTVRDOSTI

Úvod

Při výrobě lichoběžníku na přesný rozměr 10x6,5x5,5 nun
tažením za studena z válcovaného za tepla lichoběžníku
10,8x7x6 mu -t),5 m z oceli C64 se zjišťovaly často povrcho-
vé vady větší hloubky, které byly oduhličené. Také oduhliče-
ní mimo vady bylo velké. Lichoběžníky slouží k výrobě pruž-
ných podložek pro železnici. Stav dodávky z tážíray je ve
stavu po (nedokonalém) vyžíhání na měkko. Pružná podložka je
v konečném stavu go zušlechtění. Přítomnosti povrchových vad -
nejčastěji přeložek o hloubce zpravidla 0,10 - 0,25 mra, při
ojedinělém výskytu až 0,5 ram - se nedalo přee intenzivní sna-
hu zabránit a je omezit. Rovněž oduhličení (Částečné) se po-
hybuje v rozmezí 0„10 - 0,20 mm a nedá se také dobře zmenšit.
V okolí velkých - hlubokých vad oduhličení ještě přesahuje
hloubku vady. Podle stávající technologie se válcuje la tep-
la lichoběžník stávajících rozměrů ze sochorů 80x80 mm 15
průchody.

Podle maďarského předpisu (viz tab. 1) tedy část dodávky
neodpovídá co se týče oduhličení i povrchových vad, které mů-
žeme určitě považovat za hrubé, když přesahují nevolenou
hloubku oduhličení.

Nemožnost zabránit v daných podmínkách vsniku hlubších
přeložek vedlo vyrábějící závod ke změně technologie. Místo
sochorů odebírá válcovaný drát ze stále moderní kontidráto-
vé tratě o průměru 10 mm (přechází se na f 11 mm). Drát se
pak ploští na rozměr 11,5 x 6,9 mm válc v^ním za studena. Na
přesný rozměr výše uvedeného lichoběžníku se tŔhne v právlaku
za studena.

Válcovaný lichoběžník má převážně ;-erx • tickou atrukturu
s 5 - 6 L

/í( feritu o velikosti zrna 7/8 dle 5;;:, •+«: 0453. Mikro-
tvrdost perlitu se pohybuje od 252 - 256 Hm2ú. .u ;alizač-
ním tahu tvrdost perlitu vzrostla nevyznánu^ na 26 - 275 Hm20
U Hm20 ~ HHm20).

Skutečně díky příhodné kalibraci kontidrí-i-iv.' tratě,^
která nevede ke vzniku hlubokých povrchových v,.; a díky vět-
šímu "nápichu" sochoru 108 x 108 mm a po Jlcovr-.i řízenému
ochlazování částečné oduhličení činí 0,10 mm a ,)ovrchové va-
dy ojediněle se vyskytující mají hloubku 0,03 mm. říavíc ří-
zené ochlazování drátu na zařízení Stelmor přináší rovnoměr-
né mechanické vlastnosti po délce i po průřezu.

Účelem této práce bylo zjištění, zda cpe ••_•..•__ ploštění
nepřinese nepříznivé zpevnění v určitých lokali each, které
pak ovlivní konečnou jakost egalizačne taženého lichoběžníku.

Vlastní zkoušení
Ke zkoušení byl vybrán drát JĎ 10 mm o chemickém složení

C Mn Si P S Cu Ni Cr v %
0,64 0,54 0,13 0,018 G,022 0,03 0,02 0,04
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odstavec 1.b2 Nejsou povoleny okuje resp. trhliny, zá-
ložky, stopy po okujích nebo .iiné hrubé povrchové
vady

odstavec 2, cast tab. 8: pro ocel s obsahem křemíku pod
0,4 % a jmenovitý průměr v mm do 6 mm 2 & z průměru;
nad 8 mm 1 f 5 % z průměru.
Pro lichoběžník max. tlouštky 6,5 mm = 0,13 mm

max. šířky 10 mm = 0,15 mm

Mikrostruktura drátu byla lamelárně perlitická s vy-
loučením feritu jako tenké neúplné síloví. Jeho velikost se
dá odhadnout na stupen 9 u okraje a stupeň 8/7 spíše ve stře-
du drátu, a to podle stupnice CSK 42 0463. Množství feritu se
pohybovalo od 3 až po 6 % (obr. 1). V tab. 2 je uveden průběh
mikrotvrdosti po průřezu. Oblasti hrubozrrnějií jsou tvrdší a
jak ukázalo toto měření, hrubozrnnější oblasti jsou i mimo
střed. Oduhličení (částečné) nepřesahuje 0,10 mm. Makrostruk-
tura byla homogenní, mikrotvrdost se pohybovala od 273 Hm20
na okraji až 281 Hm20 uprostřed průřezu.

Metalografické rozbory byly provedeny jak po ploštění,
tak i po tažení lichoběžníku. Makrostruktura ploštěného drátu
i taženého lichoběžníku (z ploštěného drátu) ukázaly defor-
mační kužely, tj. pásma tmavěji se leptatelné ve tvaru písme-
ne X (obr. 2a, b) (u taženého lichoběžníku z válc. drátu ne-
byly patrný).

Protože při zavádění drátu do průvlaku došlo dvakráte
k přetržení, zkoumala se také podrobněji mikrostruktura a
mikrotvrdost základního materiálu i kužele ve vztahu ke stup-
ni zgevnění. Bylo provedeno fosfátování ke zmenšení koeficien-
tu trení a zabezpečeno lepší mazání. Hodnoty rozdílů tvrdosti
mezi okrajem a středem drátu JÔ 10, ploštěného drátu a tažené-
ho lichoběžníku jsou patrný na tab. 2. Větší zpevnění středu
je spojeno s tím, že ve stredové části se stýkají oba kuže-
1ovité pásy zpevnění. Tvrdost tohoto pásu mimo střed u taže-
ného„lichobšžníku z válc. drátu činí asi 390 - 400 Hm20. Zá-
roveň je patrno, že u širší hrany mimo zpevnění je tvrdost
kolem 285 Hm20, u užší hrany rovněž mimo kuželové pásmo zpev-
nění činí až 300 Hm20.

Tab. 2 Hodnoty mikrotvrdosti
valcovaný drat
R0VD

Hm20

ploštěny drát

zpevněni
H20 Hm20

taženy lxcho-
běžník

zpevněni
H 2 0 Hm20

celkový
přírůs-
tek

AHm20
okraj
střed

í 273,4
jĎ 281,8

22
47,6

JĎ 295
Ď 329,4

27,1
21,0

0322,1
JĎ350,4

49,1
68,6

Tmavá pásma deformačního kužele obsahují lokální defor-
maci odhadnutou metalograficky na asi 50 - 60 % (obr. 3).
Drát daného složení po řízeném ochlazování snese deformaci
80 %,. Zbývající materiál má však menší zpevnění (obr. 4).

Metalografický rozbor zároveň však ukázal další zajíma-
vosti. Podstatně vetší zpevnění oduhličeného povrchového pás-
ma taženého lichoběžníka na hraně 6,5 mm, kdežto hrana 5*5 mm
prakticky není deformačně zpevněná. To souvisí s rozložením sil



Šikmé plochy t o t i ž vedou po vektorovém rozložení s i l k zvýše-
nému tlaku na š i r š í hranu a tím k jejímu většímu zpevnění.
V tom spočívá vě t š í náklonnost k zadírání př i tažení l icho-
běžníku proti původní technologii. Zadírání je t o t i ž dopro-
vázeno mimořádným opevněním povrchu (obr. 5 )

Nerovnoměrné deformační zpevnění nevedevk rozdílům ve
struktuře po žíhání na měkko. Zvětšený stupen deformace za
studena u nové technologie vyžaduje po žíhání na měkko kra t š í
doby žíhání.
Závěr

Zavedení nové technologie přineslo menší míru oduhličení,
výskytu povrchových vad i dokonce určité zmenšení doby Žíhání
na měkko. lila druhé straně se ukázala vzhleder; <c metalografic-
kému rozboru strukturnímu, mikrotvrdostnímu výhodnost nové
technologie, ale zvětšení nebezpečí zadírání.

Ing. Karel Mitura, CSc. - VÚHŽ Dobrá, 739 51 Dobrá
Ing. Luboš Vicherek - ŽD Bohumín


