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Metodika sestavování rozpadových diagramů typu CCT a DCCT (tzn. i s uvažováním vlivu
předchozí deformace)

1. TEORETICKÝ ÚVOD DO ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY
1.1 Transformace přechlazeného austenitu
Ochlazováním austenitu vznikají nové nízkoteplotní fáze nebo strukturní složky typu
ferit, perlit, bainit a martenzit, případně cementit (v nadeutektoidních ocelích). Tyto fáze,
respektive strukturní složky se od sebe liší jak vlastnostmi, tak i řídícími mechanismy vzniku,
které lze rozdělit do 3 základních skupin.
1.1.1 Difúzní mechanismus přeměny
Difúzí je řízen vznik perlitu i feritu, popřípadě cementitu. V případě pomalého a středně
pomalého ochlazování podeutektoidní oceli dochází při podkročení teploty Ar3 k tvorbě feritu.
U nadeutektoidní oceli vzniká cementit při podchlazení austenitu pod teplotu Arm. Obě tyto
přeměny mají charakter rozpadu přesyceného tuhého roztoku a bývají následovány perlitickou
přeměnou, po podkročení teploty Ar1.
Ferit vzniká vylučováním na hranicích austenitických zrn, protože zde jsou nejpříznivější
nukleační podmínky. Atomy uhlíku difundují z oblastí tvořícího se feritu ke středu
austenitického zrna, které se postupně obohacuje uhlíkem, a v souladu s rovnovážnými
podmínkami tak zachovává svou stabilitu při klesající teplotě. Podobný průběh má i
vylučování cementitu u nadeutektoidních ocelí, kde v přesyceném austenitu dochází k
vylučování cementitu na hranicích austenitických zrn
Perlit je lamelární směs feritu a cementitu a jeho přeměna z austenitu začíná vznikem
zárodku Fe3C nebo feritu, který nukleuje přednostně na hranici austenitického zrna.
Atomy uhlíku difundují mřížkou austenitu na zárodky cementitu a vyvolávají jejich růst.
Cementit podnítí krystalizaci feritu v přilehlých oblastech austenitu ochuzených uhlíkem.
Protože ferit rozpouští jen nepatrné množství uhlíku, difundují jeho atomy do sousedních
oblastí austenitu, který se uhlíkem přesytí, a z této oblasti se vyloučí opět cementit.
Děj pokračuje střídavou tvorbou cementitu a feritu, čímž se vytváří lamelární perlit.
1.1.2 Bezdifúzní mechanismus přeměny
Transformace austenitu může probíhat také displacivně neboli smykem, což je příklad
vzniku martenzitu. Pokud je rychlost ochlazování tak velká, že se zamezí difúzi železa
(případně dalších substitučních prvků) a uhlíku (případně dalších intersticiálních prvků),
potom se austenit přemění smykovým mechanizmem na martenzit.
Martenzit bývá definován jako přesycený tuhý roztok uhlíku v železe α, který vzniká
smykovým mechanizmem. Jelikož je potlačena difúze uhlíku, jehož atomy v mřížce železa
zůstanou, jedná se o přesycený roztok. Toto přesycení mřížky způsobuje její deformaci, čímž
se mřížka změní z kubické prostorově centrované na mřížku tetragonální prostorově
centrovanou. Martenzitická přeměna probíhá ihned po dosažení teploty Ms.
Martenzit tvoří ve struktuře v závislosti na obsahu uhlíku jehlice nebo desky.
Kinetika martenzitické přeměny závisí především na nukleačních pochodech, protože růst
martenzitu probíhá velice rychle a blíží se rychlosti zvuku v daném prostředí (až 3 km·s-1).
Každá jehlice (deska) martenzitu dosahuje velmi rychle mezního rozměru, který je ovlivněn
především velikostí austenitického zrna. Toto demonstruje i obr. 1, na kterém lze pozorovat
vznik martenzitu od teploty Ms v oblasti původního austenitického zrna až po teplotu Mf.
Martenzit může být v závislosti na obsahu uhlíku velice tvrdý, ale i křehký, což je zapříčiněno
vnitřním pnutím a zpevňujícími mechanismy.
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Obr. 1: Ilustrace vzniku latěk martenzitu v původním austenitickém zrnu
od teploty Ms až do teploty Mf
1.1.3 Kombinace mechanismu smyku a difúze
Reprezentantem této varianty transformace přechlazeného austenitu je bainit, který
vzniká při středně velké rychlosti ochlazování. Austenit rozpadlý v nerovnovážnou strukturu
bainit, je tvořen směsí přesyceného feritu a karbidů nelamelárního typu.
Podstatou vzniku bainitu je transformace austenitu na ferit vzniklý smykovým
mechanismem, jelikož difúze atomů železa je téměř nemožná, ale dochází k difúzi atomů
uhlíku. Vznik bainitu je spojen s existencí inkubační periody, tedy nedochází k němu
okamžitě.
Při stejném obsahu uhlíku má bainit vyšší pevnost a tvrdost ve srovnání s perlitem.
Bainitická přeměna je ze všech přeměn vyskytujících se v ocelích nejsložitější a závisí na
obsahu uhlíku a slitinových prvků.
Morfologie bainitické struktury dané oceli výrazně závisí na teplotě přeměny a na
rychlosti ochlazování přes bainitickou oblast. Zjednodušeně se rozlišuje horní a dolní bainit, v
některých případech se lze setkat i se středním bainitem. Schematicky je vznik horního a
dolního bainitu zobrazen na obr. 2. Při vyšších teplotách vzniká horní bainit, při nižších
teplotách dolní bainit. U horního bainitu se často uvádí nižší houževnatost, což je dáváno do
souvislosti s tím, že cementit se často vylučuje na hranicích jehlic bainitického feritu, což
usnadňuje šíření trhlin a tím způsobuje i nižší tažnost.

a) vznik horního bainitu

b) vznik dolního bainitu

Obr. 2: Schéma tvorby bainitu ve středně uhlíkové oceli
(α – bainitický ferit; γ – austenit; K – karbid, popř. cementit)

1.2 Transformační diagramy ocelí
Jedná se o strukturní diagramy, sestrojené vždy jen pro jednu konkrétní ocel, čímž se také
liší od rovnovážných diagramů typu Fe-C. Tyto digramy popisují transformační změny
struktury přechlazeného austenitu během ochlazování a jsou konstruovány v souřadnicích
teplota – čas, případně teplota – log času. Význam konstrukce těchto diagramů spočívá v
popisu kinetiky přeměny přechlazeného austenitu v oceli určitého chemického složení, což je
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velmi přínosné pro velkou škálu tepelného a termomechanického zpracování ocelí. Takže tyto
diagramy najdou své uplatnění jak v provozech žíháren, tak v provozech kováren a válcoven
za tepla, především při návrzích anebo optimalizacích technologií ochlazování.
Další možností využití těchto diagramů je oblast svařování. Konstrukce transformačních
diagramů je i dnes při pokročilé přístrojové technice a rozsáhlé automatizaci a regulaci
procesů tepelného zpracování velmi nákladná, avšak její přínos vynaložené náklady
mnohonásobně převyšuje. Nejčastěji využívanou fyzikální metodou pro sestavení těchto
diagramů u ocelí je dilatometrie, popřípadě vybrané metody termické analýzy nebo
magnetometrie.
Transformace přechlazeného austenitu se uskutečňují buď v podmínkách plynulého
ochlazování, nebo při konstantní teplotě, a podle toho taky rozdělujeme tyto diagramy na IRA
(izotermický rozpad austenitu) a ARA (anizotermický rozpad austenitu).
V anglické literatuře je možno se setkat s ARA diagramy pod označením CCT
(Continuous Cooling Transformation) anebo DCCT (Deformation Continuous Cooling
Transformations). V případě konstrukce DCCT diagramů na dilatometru je po austenitizaci
navíc podroben zkoušený vzorek plastické deformaci a až poté je ochlazován požadovanou
rychlostí na teplotu okolí.
1.2.1 IRA diagramy
V literatuře se můžeme ve spojitosti s těmito diagramy často také setkat s označením TTT
(Time Temperature Transformation). Jedná se o diagramy, které popisují přeměny
přechlazeného austenitu na ferit, perlit a bainit během izotermických podmínek, tedy během
konstantní teploty. V IRA diagramech bývá zakreslena i teplota Ms, která udává počátek
martenzitické přeměny. Příklad tvorby IRA diagramu je graficky dokumentován na obr. 3.

Obr. 3: Příklad tvorby IRA diagramu
Tvar a poloha křivek IRA diagramu je zásadně ovlivněna chemickým složením, dále pak
taky podmínkami austenitizace a velikostí původního austenitického zrna. S výjimkou Al a
Co, všechny přísadové prvky zvyšují stabilitu austenitu, což má za následek posun křivek
doprava, čili k delším časům. Prvky nekarbidotvorné (Ni, Si, Cu, P aj.) nemají výrazný vliv na
tvar diagramu, kdežto karbidotvorné prvky (Mo, Cr, V, W, Ti, Nb, B aj.) zvýrazňují přechod
mezi perlitickou a bainitickou oblastí, což může vést až k jejich oddělení.
Pomocí IRA diagramů lze ovlivňovat tepelné zpracování výrobků menších rozměrů za
účelem dosažení požadovaných strukturních vlastností.
1.2.2 ARA diagramy (CCT)
Jelikož v praxi se tepelná zpracování, kde se uplatňují izotermické pochody, vyskytují
v menší míře než pochody anizotermické, je proto mnohdy zapotřebí využít diagramy
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anizotermického rozpadu austenitu (ARA resp. CCT). Tyto diagramy se sestrojují na základě
plynulého ochlazování vzorků různými konstantními rychlostmi na teplotu okolí, tudíž nová
struktura vzniká v závislosti na teplotě okolí anizotermicky. Rychlosti ochlazování jsou
voleny ve vztahu k možnostem zařízení, povětšinou dilatometrů, a nejčastěji se pohybují
v rozmezí 1000 – 0,01 °C·s-1. Pro každou rychlost ochlazování se stanovují souřadnice
počátků a případně i konců jednotlivých přeměn. V grafické závislosti teploty na čase
(případně logaritmu času) se příslušné souřadnice různých rychlostí ochlazování propojí
v křivky označující jednotlivé přeměny. Příklad takového diagramu podeutektoidní oceli je
znázorněn na obr. 4.

Obr. 4: Příklad ARA diagramu podeutektoidní oceli
Z obr. 4 je také možno vidět, že v případě ochlazování vyšší rychlostí (křivka 1)
je dosaženo pouze martenzitické struktury, což ale vyvolává v oceli vyšší pnutí, které
může vést k popraskání materiálu. V případě nižší rychlosti (2) bude finální struktura výrobku
ochlazovaného touto rychlostí tvořena směsí bainitu a martenzitu, a v případě
nejnižší rychlosti chladnutí (3) bude struktura feriticko-bainitická včetně obsahu martenzitu.
V případě nadeutektoidní oceli bude situace jiná. Během pomalých rychlostí ochlazování
nebude vznikat feriticko-perlitická struktura, ale bude se zde tvořit místo feritu cementit, což
je logické v konfrontaci s binárním diagramem Fe-Fe3C. Eutektoidní složení oceli pak
v případě pomalého ochlazování povede přímo ke tvorbě perlitu.
ARA diagramy se kromě bodů počátků a
konců přeměn často doplňují i o hodnoty
naměřených tvrdostí a podílů jednotlivých fází
pro dané rychlosti ochlazování. Navíc je možné
z těchto diagramů také vyčíst i teploty přeměn
Ac1 a Ac3 nebo Acm, což napomáhá k určení
teploty austenitizace, která je důležitá pro
vybrané typy tepelného zpracování.
Diagramy ARA a IRA jsou si tvarem
křivek velmi podobné, ale liší se jejich
polohou. Při plynulém ochlazování se přeměny
posouvají doprava k delším časům, což je vidět
i na obr. 5.
Obr. 5: Schématické porovnání ARA a
IRA diagramu
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1.2.3 DARA diagramy (DCCT)
Tyto diagramy se konstruují stejným způsobem jako v případě klasických ARA
diagramů, jen s tím rozdílem, že v tomto případě je rozpad austenitu navíc ovlivněn předchozí
plastickou deformací. Pro experimentální sestavení těchto diagramů se využívá speciálních
dilatometrů s možností aplikace tlakové deformace, která se standardně pohybuje v rozmezí
velikosti skutečné deformace 0,3 – 1,0; přičemž rychlost deformace je nejčastěji 1 s-1.
Obvykle se deformace aplikuje až po uplynutí požadované výdrže na austenitizační teplotě.
DCCT diagramy, resp. DARA diagramy (Deformací ovlivněný Anizotermický Rozpad
Austenitu), diagramy nacházejí široké uplatnění v praxi zaměřující se na termomechanické
zpracování oceli, kde mnohdy vytlačují klasické ARA (CCT) diagramy, právě díky
vloženému vlivu předchozí deformace. Běžnými uživateli těchto diagramů jsou zápustkové
kovárny a válcovny s možnostmi řízeného ochlazování.
Obecně se předpokládá, že vliv předešlé deformace má akcelerující účinek především na
difúzní přeměny, mezi které patří přeměna na ferit a perlit, případně i bainit. Tudíž křivky
počátků těchto přeměn budou v diagramu posunuty více doleva, tedy směrem ke kratším
časům. V případě martenzitické přeměny způsobuje efekt předešlé deformace nejčastěji mírný
pokles teploty Ms nebo je zcela zanedbatelný. Navíc se očekává nárůst tvrdosti v porovnání
odpovídajících rychlostí ochlazování z důvodu zjemnění struktury plastickou deformací.
Porovnání vlivu deformace na polohu bodů fázových přeměn v transformačních
diagramech šroubárenské oceli je uveden na obr. 6.

Obr. 6: Porovnání CCT a DCCT diagramu oceli 32CrB4

1.3 Dilatometrické určení teplot fázových přeměn
Aby bylo možno sestrojit transformační diagramy, je nutné určit teploty fázových přeměn
při ochlazování ocelí. Metody stanovování teplot fázových přeměn v kovech a slitinách jsou
převážně založeny na využití změn fyzikálních vlastností, které doprovázejí tyto přeměny a s
nimi spojené změny struktury. Cílem tohoto určování povětšinou bývá stanovení
transformačních teplot a případně i časů, kdy k těmto přeměnám dochází.
K sestrojování rozpadových diagramů na základě výrazných změn fyzikálních vlastností
se nejčastěji využívá dilatometrie, termická analýza, rezistometrická metoda, magnetometrie,
kalorimetrická metoda a difrakční RTG analýza. Další možností určení teplot fázových
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přeměn a sestrojování rozpadových diagramů je využití numerických výpočtů a výpočtových
softwarů.
Dilatometrická metoda je založená na sledování rozměrových změn vzorku při působení
řízeného teplotního režimu, nejčastěji ohřevu a ochlazování lineární rychlostí. Metoda je
využívaná zejména pro studium teplot fázových transformací a rozměrových změn vzorků
v pevné fázi. Navíc dilatometrie umožňuje sledovat i průběh izotermické přeměny za zvýšené
konstantní teploty. Změny délky vzorku se přenášejí nejčastěji pomocí křemenných tyčinek
do měřící části dilatometru. Výsledkem dilatometrické analýzy je pak dilatometrická křivka
popisující závislost dilatace vzorku na čase (viz obr. 7).
Zlomy (výrazné odchylky od lineárního
průběhu) na dilatační křivce (viz obr. 7)
indikují probíhající fázové transformace či
transformační přeměny. Vyhodnocením
těchto odchylek lze následně získat
souřadnice času a teploty detekovaných
fázových transformací za daných podmínek
experimentu. Z těchto dat je pak možno
konstruovat izotermické i anizotermické
rozpadové diagramy oceli. Ke konstrukci
izotermických a anizotermických diagramů
rozpadu
austenitu
bývá
dilatometrie Obr. 7: Dilatační křivky nízkouhlíkové oceli
doplňována o některou z přímých metod,
například světelnou nebo elektronovou
mikroskopií (metalografickou analýzou)
často navíc doplněnou o měření tvrdosti.
Samotná
konstrukce
rozpadových
diagramů probíhá na základě určení a
vynesení bodů jednotlivých přeměn do
diagramu grafické závislosti teploty na čase
pro
jednotlivé
ochlazovací
režimy.
Určování samotných bodů přeměn ze
získaných dilatačních ochlazovacích křivek
může být obecně provedeno několika
způsoby. Nejčastěji se využívá metody tečen
a derivace získaných dilatačních křivek.
Obr. 8: Určení souřadnic fázových přeměn
Na obr. 8 je vidět využití metody tečen i
nízkouhlíkové oceli pomocí metody tečen i
derivace na dilatační křivce nízkouhlíkové
pomocí derivace dilatační křivky v CCT
oceli.
software
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2. ZADÁNÍ A CÍLE PRÁCE
Hlavním cílem bude vyhodnotit dilatometrické testy při ochlazování podeutektoidní
mangan-chromové oceli, které byly provedeny na universálním plastomeru Gleeble 3800.
Na základě získaných výsledků by jste měli sestrojit diagramy anizotermického rozpadu
austenitu bez vlivu deformace (CCT) a s vlivem deformace zkoumané oceli (DCCT) a
navzájem je porovnat.
Abyste tento poměrně rozsáhlý cíl bez problémů zvládli, bude vhodné jej rozdělit do
několika dílčích cílů:
 s využitím naměřených dat určete teploty fázových přeměn při ochlazování zkoumané
oceli (pro správné vyhodnocení dilatometrických testů, resp. pro určení teplot
fázových přeměn při ochlazování zkoumané oceli využijte fotodokumentaci
mikrostruktury dilatometricky zkoušených vzorků a výsledky měření tvrdosti podle
Vickerse),
 určete procentuální podíly strukturních fází v jednotlivých dilatometricky zkoušených
vzorcích,
 zkonstruujte diagramy anizotermického rozpadu austenitu bez vlivu předchozí
deformace a s vlivem předchozí deformace,
 spojte CCT a DCCT diagram do jednoho srovnávacího diagramu a posuďte vliv
deformace a rychlosti ochlazování na kinetiku přeměn zkoumané oceli,
 sestrojte grafickou závislost tvrdosti dilatometricky zkoušených vzorků na aplikované
rychlosti ochlazování pro oba typy dilatometrických testů,
 graficky zpracujte vliv podílu zákalných fází na tvrdost dilatometricky zkoušených
vzorků,
 vypracujte protokol a nezapomeňte získané poznatky shrnout v závěru.
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3. POPIS DILATOMETRICKÝCH TESTŮ
Dilatometrické testy bez vlivu deformace i s vlivem předchozí deformace byly
realizovány na univerzálním plastometru Gleeble 3800, který je instalován v rámci
Regionálního materiálově technologického výzkumného centra na Fakultě metalurgie a
materiálového inženýrství.
Pro tyto účely byly připraveny z nízkolegované podeutektoidní mangan-chromové oceli
vzorky o průměru 6 mm a délce 86 mm. Tyto vzorky byly vloženy do měděných čelistí
plastometru Gleeble 3800, které umožňují dosažení rychlého ohřevu a ochlazování
zkoušených vzorků. Pomocí elektrického odporového ohřevu byly austenitizovány při teplotě
850 °C s následnou 120 sekundovou výdrží na této teplotě. V případě testů bez deformace
byly takto ohřáté vzorky ochlazovány (řízeným odvodem tepla do čelistí plastometru)
zvolenými konstantními rychlostmi na teplotu 25 °C. V případě testů s deformací byly ohřáté
vzorky po 120 sekundové výdrži na teplotě 850 °C deformovány tlakem o velikosti
logaritmické deformace 0,35 při deformační rychlosti 1 s-1 a následně byly ochlazovány
(stejně jako v minulém případě) zvolenými konstantními rychlostmi na teplotu 25 °C.
Popis jednotlivých testů přehledně dokumentuje tab. 1.
Povrchová teplota byla měřena (v závislosti na čase) pomocí termočlánků ve středu
ohřívané délky zkoušeného vzorku, přičemž ve stejném místě byla měřena bezkontaktně i
dilatace vzorku.
Všechny dilatometricky testované vzorky byly následně podrobeny metalografickým
analýzám zkouškám tvrdosti, které byly měly být nedílnou součástí analýz dilatometricky
testovaných vzorků. Metalografické analýzy byly provedeny v příčném řezu ve středu délky
ohřívané části vzorků, poté byly vzorky podrobeny zkoušení tvrdosti podle Vickerse.
Tab. 1: Popis jednotlivých dilatometrických testů
označení
vzorku
[-]
C1
C2
C3
C4

teplota
ohřevu
[°C]
850
850
850
850

označení
vzorku
[-]
D1
D2
D3
D4

teplota
ohřevu
[°C]
850
850
850
850

dilatometrické testy bez deformace
rychlost
logaritmická deformační
výdrž
ohřevu
deformace
rychlost
[°C·s-1]
[s]
[-]
[s-1]
10
120
----10
120
----10
120
----10
120
----dilatometrické testy s deformací
rychlost
logaritmická deformační
výdrž
ohřevu
deformace
rychlost
-1
[°C·s ]
[s]
[-]
[s-1]
10
120
0,35
1
10
120
0,35
1
10
120
0,35
1
10
120
0,35
1

rychlost
ochlazování
[°C·s-1]
20
7
2
0,16
rychlost
ochlazování
[°C·s-1]
20
7
2
0,16

Videoklip s příkladem dilatometrického testu s vlivem předchozí deformace lze nalézt na
https://youtu.be/Z_dquAvTEPE.
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4. VYHODNOCENÍ DILATOMETRICKÝCH TESTŮ
V průběhu testů na plastometru Gleeble jsou data zaznamenávána v řídícím počítači do
speciálního souboru, který lze otevřít v software typu ORIGIN nebo je lze importovat do
Excelu.
Pro vyhodnocení dilatometrických testů, provedených na plastometru Gleeble, se klasicky
používá specializovaný CCT software, který umožňuje snadnou analýzu dilatačních křivek a
poloautomatickou tvorbu transformačních diagramů. Vzhledem k tomu, že je tento software
naistalován pouze v řídícím počítači plastometru a všichni by jste neměli možnost se u něj
vystřídat, ukážeme si, jak lze analyzovat dilatační křivky jednoduše v Excelu.

4.1 Konstrukce
transformačních
metalografických analýz

diagramů

a

vyhodnocení

Ze všeho nejdříve je nutné otevřít si příslušné Excelovské soubory s již naimportovanými
naměřenými daty (označené jako „CCT data“ a „DCCT data“ a uložené na
https://www.fmmi.vsb.cz/633/cs/studium/navody-k-cviceni/deformacni-chovanimaterialu/cviceni-12/).
Začněme nejprve se souborem „DCCT data“ s daty z dilatometrických testů ovlivněných
předchozí deformací. V tomto souboru je sedm sloupců, ve kterých je v závislosti na čase
zaznamenána dilatace, síla, nastavený a měřený pohyb příčníku, nastavená a měřená teplota.
Postup vyhodnocení dilatačních křivek a určení teplot fázových přeměn při ochlazování
zkoumané oceli si vysvětlíme na naměřených datech vzorku po deformaci ochlazovaného
rychlostí 20 °C·s-1.
Nejdříve je potřeba z naměřených dat zjistit, kdy daný záznam odpovídá počátku fáze
ochlazování vzorku. To lze zjistit jednoduše tak, že budeme postupně rolovat naměřenými
daty níže, až nalezneme prvního hodnotu odpovídající poklesu nastavené teploty pod 850 °C
(tj. první hodnota menší než 850 °C po dané výdrži) – viz obr. 9. Data od řádku 2945 tedy
budou v tomto případě pro nás velmi důležitá.

Obr. 9: Určení počáteční fáze ochlazování v záznamu dat dilatometricky zkoušeného
vzorku (příklad DCCT)
Analogickým způsobem budeme pokračovat při vyhodnocování dilatometrických testů
bez deformace zkoumané oceli. Excelovské soubory s naměřenými daty v tomto případě
nebudou obsahovat údaje o deformaci.
Po určení počátku ochlazování v naměřených datech je zapotřebí sestrojit dilatační
křivky. V podstatě jde o to sestrojit grafickou závislost dilatace vzorku během jeho
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ochlazování na měřené teplotě – viz obr. 10, z níž je jasně vidět změna trendu měřené
dilatace vzorku s poklesem teploty.

Obr. 10: Závislost dilatace vzorku při jeho ochlazování rychlostí 20 °C·s-1
Našim dalším úkolem bude určit na dilatační křivce teploty počátku a konce jednotlivých
fázových přeměn. Abychom poznali, o jako přeměnu se ve zkoumané oceli jedná, můžeme si
pomoci metalografickými analýzami dilatometricky zkoušených vzorků, resp.
fotodokumentací jejich mikrostruktury – viz obr. 11 (DCCT) a obr. 12 (CCT).

a) rychlost ochlazování 20 °C·s-1

b) rychlost ochlazování 7 °C·s-1

c) rychlost ochlazování 2 °C·s-1

d) rychlost ochlazování 0,16 °C·s-1

Obr. 11: Fotodokumentace mikrostruktury dilatometricky zkoušených vzorků s vlivem
předchozí deformace (DCCT)
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a) rychlost ochlazování 20 °C·s-1

b) rychlost ochlazování 7 °C·s-1

c) rychlost ochlazování 2 °C·s-1

d) rychlost ochlazování 0,16 °C·s-1

Obr. 12: Fotodokumentace mikrostruktury dilatometricky zkoušených vzorků bez vlivu
předchozí deformace (CCT)
Poznáte jaké strukturní fáze jednotlivé mikrostruktury obsahují? Pokuste se také určit
jaký je podíl jednotlivých strukturních fází v celém objemu daného vzorku (například
s využitím software QuickPHOTO INDUSTRIAL 3.1).
Před detailním rozborem fotodokumentace mikrostruktury dilatometricky zkoušených
vzorků a před jejich využitím při vyhodnocování dilatačních křivek je nutno uvést, že
dilatometrie není vždy schopna zaznamenat fázové transformace probíhající jen ve velmi
malém objemovém podílu (tj. do 5 %).
Pro analýzu dilatačních křivek využijeme tzv. metodu tečen. V případě této metody je
dilatační křivka proložena tečnami, které odpovídají sklonu dilatační křivky v její lineární
části. V místě počátku odklonu dilatační křivky od její tečny je pak určen bod přeměny,
tj. teplota počátku nebo konce fázové přeměny při ochlazování zkoumané oceli.
V případě analyzované dilatační křivky deformovaného vzorku ochlazovaného rychlostí
20 °C·s-1 lze určit teplotu počátku bainitické transformace „bainit start“ (Bs), teplotu počátku
martenzitické transformace „martenzit start“ (Ms) a teplotu konce martenzitické transformace
„martenzit finish“ (Mf) – viz obr. 13.
Abychom určené teploty fázových přeměn mohli vynést do transformačního diagramu,
musíme znát souřadnice teploty a času pro dané počátky nebo konce fázových přeměn.
Souřadnice teplot pro dané fázové přeměny lehce odečteme z grafu na obr. 13.
Časovou souřadnici ale bude potřeba určit, resp. dopočítat z naměřených dat.
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Obr. 13: Určení teplot fázových přeměn při ochlazování rychlostí 20 °C·s-1 (po deformaci)
Opět musíme srolovat v naměřených datech k počátku ochlazovací fáze testu. V místě
posledního záznamu teploty 850 °C (tedy posledního záznamu odpovídajícímu výdrži na
teplotě) umístíme ve vedlejším sloupci nulu. V dalších řádcích je pak nutné přepočítat čas
odpovídající pouze ochlazovací fázi testu (samozřejmě s daným časovým krokem) – viz
obr. 14.

Obr. 14: Přepočet času pouze pro ochlazovací fázi testu (příklad DCCT)
Poté k určeným teplotám fázových přeměn přiřadíme jejich časovou souřadnici.
Doporučuju souřadnice teploty a času fázových přeměn vložit na zvláštní list, ze kterého se
Vám bude snadněji tvořit transformační diagram.
Takovýmto způsobem je potřeba vyhodnotit všechny naměřená data z dilatačních testů
zkoumané oceli.
Následně je potřeba zkonstruovat samotný DCCT nebo CCT diagram. V podstatě to
znamená zakreslit určené body (teploty) fázových přeměn do diagramu v souřadnicích
teplota – log času. Nezapomeňte v CCT či DCCT diagramu odlišit body jednotlivých
fázových přeměn (tj. ferit start, perlit start, perlit finish, bainit start, martenzit start, martenzit
finish). Aby byl transformační diagram kompletní, měli byste do něj zakreslit ochlazovací
křivky jednotlivých dilatometricky zkoušených vzorků. Příklad částečného DCCT diagramu
zkonstruovaného na základě výsledků dilatometrických testů podeutektoidní manganchromové oceli je uveden na obr. 15.
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Obr. 15: DCCT diagram podeutektoidní mangan-chromové oceli
Již z analyzovaných dilatačních křivek, fotodokumentací mikrostruktury dilatometricky
zkoušených vzorků a samozřejmě z vytvořených transformačních diagramů jste jistě
pozorovali vliv rychlosti ochlazování, resp. deformace na strukturní vlastnosti zkoumané
oceli. Aby jste však mohli tyto závěry jasně dokumentovat nabízí se možnost konstrukce
transformačního diagramu, ve kterém budou zakomponovány výsledky dilatometrických testů
bez i s deformací. Příklad takového srovnávacího diagramu pro šroubárenskou ocel je uveden
na obr. 6.

4.2 Vyhodnocení mechanických vlastností dilatometricky zkoušených
vzorků
Z uvedených transformačních diagramů a z fotodokumentace mikrostruktury
dilatometricky zkoušených vzorků lze pozorovat účinek deformace na strukturní vlastnosti
zkoumané oceli. Aby jste však mohli bezpečně posoudit účinek deformace, resp. výsledné
mikrostruktury na mechanické vlastnosti zkoumané oceli, bude zapotřebí vyhodnotit výsledky
měření tvrdosti.
Pomocí tvrdoměru byla měřena dle Vickerse tvrdost HV30 u všech dilatometricky
zkoušených vzorků. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 2. Pomocí nich a s využitím
klasického bodového nebo sloupcového grafu v Excelu už bude hračka graficky porovnat
účinek deformace na mechanické vlastnosti (tvrdost HV30) zkoumané oceli.
Tab. 2: Tvrdost dilatometricky zkoušených vzorků
HV30 [-]
rychlost ochlazování
nedeformované deformované
[°C·s-1]
vzorky
vzorky
449
472
20
375
426
7
345
361
2
182
191
0,16
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Pokuste se zkonstruovat poslední sloupcový graf, ve kterém bude znázorněno, jak se
s měnícím se podílem zákalných fází mění tvrdost v závislosti na rychlosti ochlazování
dilatometricky zkoušených vzorků.

Pracujte pečlivě a trpělivě při vyhodnocování testů a při tvorbě protokolu
nezapomeňte v závěru stručně shrnout získané poznatky!

Určitě vás napadá otázka, k čemu tyto testy a výsledky slouží?
Získané informace zahrnující vliv rychlosti ochlazování a deformace předcházející
tomuto ochlazování lze využít například pro optimalizaci podmínek při ochlazování
tvářených výrobků za účelem dosažení požadovaných strukturních a mechanických
vlastností.
Tato formulace možná působí složitě, a proto jsou zde uvedeny následující příklady.
Prvním případem může být za tepla válcovaný drát, který je ochlazován na Stelmor
dopravníku (výhody tohoto dopravníku si jistě pamatujete z přednášek). Představte si, že
zákazník po Vás požaduje, aby vlastnosti tohoto drátu představovaly jistou kombinaci
tvrdosti a houževnatosti. Pomineme-li možnost využití následného prodražujícího tepelného
zpracování, nabízí se možnost optimalizace výrobního postupu tohoto drátu, týkající se
v tomto případě především jeho ochlazování. Uvědomte si, že mechanické vlastnosti ocelí
úzce souvisí s jejími strukturními vlastnostmi. Budeme tedy potřebovat zjistit, jakou vhodnou
rychlostí by měl být tento drát na Stelmor dopravníku ochlazován, aby bylo dosaženo
požadované struktury a tím pádem i požadovaných mechanických vlastností (bez využití
následného tepelného zpracování).
Druhým příkladem může být dosažení požadovaných vlastností hlav za tepla
válcovaných kolejnic. Se zvyšováním rychlosti a zátěže na železnicích tratích musí kolejnice
splňovat stále přísnější nároky nejen na rozměrovou přesnost, ale i na mechanické vlastnosti
– konkrétně pevnost v tahu, tvrdost, houževnatost a otěruvzdornost. Představte si, že máte
vysokouhlíkovou kolejnicovou ocel a potřebujete zjistit, jakými rychlostmi ji můžete po
vyválcování ochlazovat, aby ve struktuře nevznikaly zákalné fáze, které jsou v případě
kolejnic nežádoucí. V kolejnicové oceli je tato fáze nepřípustná z důvodu svého křehkého
charakteru, což by mohlo vést k vytváření mikrotrhlin a při delším časovém zatížení by
mohlo dojít k jejich růstu a následně až k prasknutí kolejnice.
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