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Ing. František Jandoš. CSc.
UVZU ŠKODA :-c. p. Plzeň

PŘÍČINA ZLOMENI OPĚRNÉHO VÍLCE 0 1600 MM

Úvod

Při ořenášení jeřábem, v okamžiku pokládání na dřevěnou
podlahu dílny, došlo k odlomení čepu mohutného ohrubovaného
výkovku opěrného válce zhotoveného z nástrojové oceli 9ChF
(obr. 1). Tělo válce melo 0 1595 mm a délku 1730 mm, čep 0
735 a délku 930 mra a kuželový přechod mezi tělem a Sepem vál-
ce měl 0 1095/930 mm a délku 990 mm. Čeř se odlomil i s pře-
chodovou částí na 0 1020 mm na hlavové straně ingotu.

Výkovek byl zhotoven z ingotu I 85 odlitého z vakuované
oceli v řadě žárů, y nichž byla uplatněna maximální teplota
1150 C. Po vykování' výkovek prodělal normalizaci při teplo-
tě 920 C s ochlazením na vzduchu do teploty pod 300 C a po-
pouštění při teplotě 650 C s ochlazením do 250 C v peci.

Příspěvek je zkrácenou informací o průběhu a vvsledcích
materiálové expertizy provedené s cílem objasnit příčinu od-
lomení čepu.

Chemické složení

Tavbové chemické složení je v porovnání s chemickým slo-
vním povrchu a středu válce patrné v tab. I.

tavbové
složení
T5160211

povrch

osa

0

0
1

C

,79

,74
,09

0

C

C

Mn

,32

,30

,41

0

0

0

Si

,33

,32

,37

Tabulka

0

0
0

p

,015

,011

,025

0

0
0

1

s
,019

,012

,047

G

1,

1,
1,

r

69

57
84

0

0
0

Ni

,18

,""-8
,18

0
0

Mo

-

,04
,06

V

o,

o,
o,

18

16

23

0
0

Cu

-

,09
,10

Iiozdíl v obsahu stopových prvků a plynů na povrchu a v ose
válce je patrný z tab. II.

Tabulka II

povrch

osa

0

0

Sn
,001

,002

0

0

Sb
,001

,002

As

0,005

0,01

Ti

st.

st.

AI
0,023

0,021

0
0

0

,005

,005

N
0,003

0,005

Metalografický rozbor

Ha příčném řezu čepem ve vzdálenosti 20 mm od lomu byl
zhotoven Baumannův otisk, z něhož byla zřejmá značná koncen-
trace síry v ose výkovku i existence četných drobných vyceze-
nin rovnoměrněrdistribuovaných v celém průřezu. Také v blíz-
kosti esy, v zóně celkově zvýšeného obsahu síry, byla patrná
vycezenina o průměru cca 100 mm.

Mikroskopický rozbor byl proveden na 10 vzorcích odebra-



TVÍ ch a rúané" vzdálenosti od povrchu válce v ose symetrie lomu
ňepu. Výbrusy byly připraveny v podélném směru výkovku.

Metalurgická čistota v místě vycezenin byla lokálně klasi-
fikována stupňom až 4 podle standardní stupnice, v průměru však
byla relativně dobrá a charakterizovalo ji průměrné vměstkové
číslo 1,56.

Základní kovová hmota válce byla v celém jeho průřezu tvo-
řena velmi^jemným, částečně sferoidizovaným perlitem. Rozdíly
•/e struktuře povrchových a podpovrchových vrstev spočívaly
v rozdílném množství sekundárního cementitu, kterého směrem
k ose výkov'ru přibývalo. V povrchové vrstvě nebyl sekundární
cementit téměř registrován, dále od povrchu se objevoval na
hranicích bývalých austenitických zrn; v osových oblastech
tvořil téměř souvislou sítku.

Mechanické vlastnosti

Z radiálně orientované desky z těsného sousedství lomu
byly zhotoveny přes celý průřez v tangenciálním směru zkušební
tyče pro skoašku tahem. Dosažené výsledky charakterizuje ná-
sledující tabul'<a:

Tabulka III

rřiblizná
vKdál̂ .-iost
od povrchu

30
90
150
210
2?0
330
3^0
450
osa

r

Rp0,2

420
418
408
403
405
357
359
357
354

CM?SJ
726
912
912
913
896
701
813
651
837

A

[?°3
2,8
7,0
10,2
7,8
11,2
2,8
5,0
2,6
7,4

íh
5,9
7,8
9,8
2,8
15,4
3,9
7,3
5,9
9,8

Praktografická analýza

Lom vznikl v přísně radiálním směru bez nejmenších názna-
ků plasticl-té deformace v jeho okolí a na lomové ploše byly pa-
trné tři vzhledově odlišné oblasti (obr. 1). Nejrozsáhlejší
koncentrická středová oblast byla hrubě zrnitá (obr. 2), s pa-
prskovitě uspořádanými výstupky rozbíhajícími se z ohniska lo-
mu, jea se nalézalo v blízkosti osy výkovku. Tato oblast za-
ujímala asi 80 % z celkové lomové plochy a zasahovala na jed-
nom místě v délce cca 200 mm až k povrchu (na obr. 1 označen
šipkou). V lokalitách vzdálených o cca 90 od tohoto místa
zasahovala 20 a 18C mm pod povrch (obr. 1). Povrchová oblast
měla tvar úzkého mezikruží přerušeného v délce cca 200 mm
v místě dosahu středové oblasti až k povrchu. Maximální šířka
tohoto středně zrnitého mezikruží činila asi 50 mm..Asi na po-
lovině lomové plochy byla potom mezi vnějším středně zrnitým
a středovým hrubě zrnitým lomem pozorována nejjemnozrnnější
oblast ve tvaru srpku dosahující maximální šířky asi 200 mm.
Představu o tvaru těchto tří oblastí poskytuje obr. 1, o je-
jich zrnitosti obr. 2. Tyto oblasti jsou odděleny ostrou hra-
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ničí n lesí v .iedné rovině. Povrch celého lomu byl kovově čis-
tý a narušený „četnými defekty v podobě okrouhlých dutin a
výstupků, avlášt dobře patrných v jemnozrnné oblasti.

Kovově čistý povrch lomu umožnil provést spolehlivou mik-
rofraktografickou analýzu všech tří vzhledově odlišných oblas-
tí. Povrchová středně zrnitá oblast byla charakterizována výs-
kytem faset s vějířovou a říčkovou kresbou (obr. 3) a vytvoři-
la se tedy téměř výhradně mechanismem transkrystalickeho ště-
pení. Pod ní ležící hladší oblast vznikla rovněž převážně trans-
krystalickým štěpením, ale lokální mikrotrhliny se vytvářely
v mikroobjemech menších rozměrů než v pásmu povrchovém (obr. 4).
Povrch lomu v oblasti defektů se vytvářel hlavně mechanismem
tvárného dutinového porušení rozvíjejícího se lokálně i po hra-
nicích zrn. Hrubozmne středové pásmo bylo vytvořeno různými
morfologickými prvky. Typické byly fasety transkrystalickeho
štěpení, transkrystalickeho i interkrystalického dutinového po-
rušení (obr. 5) a oblasti zvýšené koncentrace vměstků globulární
i deskové morfologie.

Diskuse výsledků a závěr

Z charakteru lomové plochy ulomeného čepu je zřejmé, že
se lom vytvářel ve třech časových etapách, při nichž měl výko-
vek rozdílnou strukturu. Primární trhlina byla iniciována
v blízkosti osy a ;jako vnitřní se šířila směrem k povrchu.
Postihla značnou část průřezu výkovku v době, kdy tento měl
hr J koz mnou strukturu, tedy v přírodním stavu a v době před
normalizací. Celo této trhliny se zastavilo na linii vyznače-
né na obr. 2 písmenem a a v žádném místě výkovku v té době ne-
zasahovalo až k povrchu. Ha povrch výkovku se tajo.trhlina
dostala až při hrubování. Primární trhlina má pnutový charak-
ter, nemohla vzniknout ani při kovánívani při tepelném zpraco-
vání během ochlazování. Příznivé napětové poměry pro vznik trh-
liny popsaného charakteru mohly být pouze během ohřevu ze stu-
deného stavu, když povrchové vrstvy byly plastické natolik, aby
se čelo trhliny zastavilo pod povrchem.

Svůj rozměr zvětšila primární trhlina křehkým poskokem
v době, kdy měl výkovek jemnozrnnou strukturu. To mohlo být
jedině až po normalizaci. Rozborem stavu napjatosti v průběhu
ochlazování i ohřevu se dochází k závěru, že se existují-
cí trhlina opět šířila během ohřevu, tedy v periodě následného
žíhání. Ani tato trhlina v době svého vzniku nezasahovala až
k povrchu a byla obnažena při hrubování.

Vnější oblast je zónou konečného dolomení; její zrnitost
je typická pro vyžíhaný stav.

Výkovek byl hrubován ve stavu po normalizačním žíhání a
žíhání na odstranění pnutí. V oblasti přechodu z těla dojila-
vového čepu byl v době hrubování postižen rozsáhlou vnitřní
trhlinou vzniklou ve dvou časových etapách. Při hrubování byl
v místě trhliny zmenšován průměr z 1300 mm na cca 1020^mm a
přitom byla v jednom místě, v délce cca 200 mm, vnitřní trhli-
na obnažena. Naštěstí byl výkovek po ohrubování na jeřáb zavě-
šen tak, že místo výběhu trhliny na povrch bylo situováno na-
horu do oblasti tlakových pnutí a úzký povrchový prstenec měl
ještě natolik velkou nosnost, že bylo možno výkovek jeřábem
sejmout ze stroje. Při pokládání na podlahu se však změnil stav
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TRlILIľJY Vl-i 7ľGĽZENI?IÁGii U VÝKOVKU Z OCELI 15Ch2Xľ:FA

Rozbor problému

oTrhliny v e vycezeninách jsou problémem kvality velkých vý-

nich

Většina náborů se shoduje v tom, že trhliny ve vycezeninách
vznikají v konečných stádiích primárního vychlazovani výkovků
/2,3-7/ pri teplotách pod 200 C účinkem vnitřní tahové napjatos-
ti. Zdrojem této napjatosti jsou tepelná a transformační pnutí
a příp. i urecipitace ,vodíku z matrice při fázové přeměně 7* *^PC
a klesající teplotě. Uloha^vodíku se přitom chápe jako činitel,
který eriz/uje kritické napětí potřebné pro vznik a rozvoj trh-
lin, který však není podmiňující. Čím více však ocel obsahuje vo-
díku, tí.r. více vzrůstá jeho význam.

Lrporirnentálně potvrzená zkušenost, že trhliny ve vycezeni-
nách . \ř:;n Lkají při primárním vychlazovani výkovku za teplot pod
200 ;.. vede přirozeně k představě, že narušení celistvosti je
spojene s martenzitickou přeměnou. Jestliže lze uvažovat účast
vodíku, je takový předpoklad nepochybně správný, jestliže však
mMJí vznikat vnitřní trhliny ve vakuované oceli s podkritickýrn
obsahem vodíku (2,0-2,5 cm-jfío/lOO g oceli), martenzitická přemě-
na sama o sobě vyvolá ve vnitřních objemech napjatost tlakovou
a musí působit proti vzniku vnitřních trhlin (následkem nesou-
Sasnosti fázové přeměny v povrchových a středových oblastech).

Rozbor podmínek vzniku trhlin v průběhu primárního ochla-
zování výkovků vede k závěru, že tendence k tvorbě vnitřních
trhlin bude větší, když v konečných fázích ochlazování budou
ve středových částech výkovku existovat struktury obsahující
velká množství fází s malým specifickým objemem a velkým koe-
ficientem lineární roztažnosti. Za takové situace se bude stře-
dový objem Y době, kdy je již povrch výkovku vychladlý, tuhý a
málo plastický, smrštovat více než povrchové vrsirvv a vlivem to-
ho se dostane do stavu víceosé tahové napjatosti příznivé pro
vývoj necelistvostí v kohezně nejslabších místech jakými jsou
právě vycezeniny.

koeficienty lineární roztažnosti OÍ a specifické objemy V
základních fází v oceli jsou uvedeny v tab. I. Je z ní zřejmé,
že nejvýraznějším negativním -sflihřen) by se měl uplatnit zbytkový
austenit, ovšem že i zvýšený obsah volného feritu ve středových
oblastech ve srovnání s oblastmi povrchovými by molil náchylnost
ke vzniku trhlin rovněž zvětšovat.

Všechny důležité informace o vzniku trhlin ve vycezeninách
pocházejí z materiálových expertiz vadných výkovků po jejich
konečném tepelném zpracování, takže skutečný význam transformač-
ních pnutí v procesu tvorby vnitřních trhlin nemohl být dosud
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blíže posouzen. Mimořádnou příležitost k tomu však poskytla
expertiza výkovku experimentální kruhovky, jež byla postižena
vadami diskutovaného^druhu, když byla dána k dispozici ještě
před konečným tepelným zpracováním a byla vyrobena z oceli
vakuované při tlaku 1-2 Torr.

Experimentální materiál

Výkovek měl rozměry 0 4650 mm x 360 mm a byl zhotoven
z ingotu I 110 odlitého z vakuované oceli 15Ch2NMFA o tavbovém
chemickém složení godle tab. II. Trhliny v něm byly odhaleny
ultrazvukovou zkouškou po.primárním tepelném zpracování, něhož
součástí byla normalizace při teplotě 920 C a žíhání na 660 °C,
přičemž po dohotovení výkovku a mezi normalizací a žíháním bylo
zařazeno rneziochlazení na 300 - 350 °C. Konečné primární vychla-
zení z teploty 660 °C proběhlo rychlostí 20 °G/hod.

Trhliny byly lokalizovány v excentricky situovaném mezi-
kruží s vnějším průměrem fy0,7 průměru výkovku a v hloubce 100
až 275 mm od zkoušeného čela kruhovky. Trhliny se tedy vyskyto-
valy ve středovém pásmu z hlediska tlouštky kruhovky.

Stvolové vy_cezeniny, v nichž se Jrhliny nalézaly, ^
tvar tenkých čockovitých útvarů tlouštky do 1 mm (dáno pcstupen
kování). Nejrozměrnější vycezeniny měly průměr 50 mm. Ne-'ve jí.Ĺ
nalezená trhlina měla délku (průměr) 38 mm. Jak bylo ověřeno
Baumannovými otisky, celkový počet vycezenin značně převyšoval
počet trhlin (44:1).

Výsledky expertizy

Experimentální výkovek měl po průřezu značně heterogenní
strukturu. V povrchových vrstvách tlouštky do 100 mm se vysky-
tovaly pouze struktury vzniklé rozpadem austenitu za vysokých
teplot, tedy různé varianty struktur eutektoidního typu a ferit
s různou dispersí a hustotou karbidického precipitátu. Ve stře-
dové zóně existence vycezenin byl vedle výše uvedených struktur
zaznamenán i výskyt ostrůvků popuštěného acikulárníiio bainitu
a bainitu nazývaného podle Kunitakeho /3/ bainit B I. V mikro-
tvrdosti uvedených struktur byly shledány následující rozdíly:
bainit B I - 472 až 537 Hm, popuštěný acikulární bainit 238 až
320 Hm, lamelami eutektoid 249 až 302 Hm, feriticko-karbidic-
ká směs 218 až 238 Hm.

Eainit B I je tvořen ostrůvky feritu a marteniziticko-aus-
tenitické směsi (obr. 1, 2). U dané oceli vzniká při kontinuál-
ním ochlazování z vysokých teplot (např. 1260 °C, v = 1°C až
5 oc/min) a podle provedených magnetických měření obsahuje
25-30 % zbytkového austenitu.

Trhliny ve vycezeninách se vyskytovaly v zóně, kde byly
právě pozorovány oblasti zákalné struktury B I. Průběh jedné
z nich v makr.ostruktuře je uveden na obr. 3, v mikrostruktuře
na obr. 4. Zóna výskytu trhlin a bainitu B I byla charakteri-
zovaná segregací uhlíku a legujících prvků (tab. II). Z hledis-
ka pásmové segregace zjištěné koncentrační rozdíly popisují
indexy heterogenity I±F v tab. Ill počítané podle vztahu

i 3 sv němž c, , c* * c. jsou obsahy jednotlivých prvků uvedené
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pod pHolusn;'mi čísly v tab. II. Koncentrační rozdíly mezi vy-
cezeriinani a iejich okolím jsou vyjádřeny v tab. Ill indexy he-
terogenity I.' počítanými ze vztahu

\

Vyhraněnými plochami slabosti při vzniku trhlin ve vyceze-
nin-ích není .fásove rozhraní sulfid viditelný na světelném mikros-
kopu - metrice, jak se někdy zdá, ale rozhraní tenkých sulfidic-
kých desek, precipitujících z S a |P tuhého roztoku za vysokých
teplouš matricí (obr. 5). Lokální chemickou analýzou bylo
zjištěno, jie jsou tyto sulfidy svojí bází ŇínS, že ale obsahují
v i.-:'úměru 0,63 c,l Cr, 0,25 fo Mo a 0,24 % C

Uez L vinestky se trhliny šířily téměř výhradně transkrysta-
licky. interkrystalické fasety byly_ zastoupeny méně než 2 %.
Hlavním morfologickým prvkem lomových ploch byly fasety vzniklé
kvasičtěpením (obr. 6) a nízkoenergetickýra tvárným roztržením.
Kvazištěpení, jež se vyznačuje vějířovou kresbou a vytvořením
lokalit rozvoje separátních trhlin spojujeme s porušením baini-
tu B I, íiíclcoenergetickou tvárnou separací s porušením feritic-
ko-karbi-: 1 c kých oblastí.

Závěr

'-'ľiiliny ve vycezeninách byly zjištěny v pásmu, které se vy-
značovalo segregací prakticky všech prvků a v němž se vyskytova-
la ziíkalná struktura E l s vysokým obsahem zbytkového austenitu.
Je možné se domnívat, že přítomnost austenitu byla hlavní příči-
nou vývoje lokáliií trojosé tahové napjatosti a vzniku trhlin
v kohezně nejslabších místech - vycezeninách.

Obecnou příčinou vzniku zákalné struktury v průběhu primár-
ního ochlazování byla nečekaná stabilita austenitu způsobená
segre^ačními účinky a aplikací vysokých tvářecích teplot (1260 C ) .
Technologickou příčinou této závady bylo nedostatečné dochlazení
středu výkovku a nedosažení transformace austenitu na bainit při
2x opakovaném mezioperacním poklesu na teplotu 300-350 C.

Při sestavování vychlazovacích programů nelze využívat dia-
gramů IKA a ARA, aniž by byly provedeny výrazné časové korekce.
To ;--roto, že tyto diagramy jsou konstruovány pro potřeby ̂ tepel-
ného zpracování a platí pro relativně nízké austenitizační tep-
loty. Také pomalé ochlazování vede ke zvýšení stability austeni-
tu /9/ a i s tímto faktorem je třeba počítat.
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Ing. Václav Lieberzeit, Ing. Miloslav Zdvihal
POLOI-SONP Kladno

VLIV STRUKTURNÍ STAVBY NA ŽIVOTNOST STRANOVÝCH VÁLC0
2 OCELI TYPU POLDI 2002

Cvod - V závodě Kablo Kladno se tváři pásy z elektrovodnó
mědi a hliníku na válcovacím stroji francouzské firmy Redex.
Stranové válce průměru 120 mm mají na obvodu drážky o šířkách
od 0,8 do 7 mm. Originální válce firmy Redex, které byly dodány
současně s válcovacím strojem měly životnost každé drážky
SO - 100 t měděných pásů. Po spotřebováni těchto válců se za-
čaly používat válce vyrobené v závodě POLDI-SONP Kladno z ma-
teriálu Poldi 2002, s průměrnou životnosti drážky 15 t mědě-
ných pásů. Snaha o zvýšeni životnosti válců Poldi na úroveň
životnosti válců Redex vedla k metalografickému rozboru a
srovnáni strukturní stavby válců původních a nahrazovaných.
V našem příspěvku jsou obsaženy výsledky tohoto metalografic-
kého rozboru.

Experimentálni část - Ze sledovaných válců byly odebrány
vzorky na stanovení chemického složeni, tvrdosti, charakteru
opotřebení povrchu drážek, množství zbytkového austenitu a
strukturní stavby. Tvrdost HRC byla stanovena jednak na povr-
chu válců v okolí drážek, jednak na různých místech těla válců.
Dále byla zmořena mikrotvrdost HV 0,2 na povrchu drážek a ve
vzdálenosti 0,05 mm pod povrchem.

Množství zbytkového austenitu bylo stanoveno na difrakto-
metru HZ6 4.

K sledováni charakteru povrchu opotřebovaných drážek se
použila metalografická lupa, dokumentace při čtyřnásobném zvět-
šeni se prováděla pomoci fotopřlstroie Sinar Fach Foto. K do-
kumentaci detailů povrchu se poulil REM Philips 515.

Ze strukturní stavby se sledovalo rozdělení chromových
ledeburitických karbidů a charakter struktury základní hmoty.
Dokumentace strukturní stavby se prováděla na běžných metalo-
grafických výbrusech, jednak na světelném mikroskopu Neophot 2,
jednak na ČEM Philips 515.

Dosažené výsledky a jejich diskuse -

Chemické složeni válce Redex (%):

C (1,6), Cr (12,3), Mo (0,48), IV (0,5) - odpovídá přibližně
oceli Poldi 2002 R.

Chemické složeni válce Poldi (%):

C (2,02), Cr (12,2), ocel Poldi 2002
Z hlediska chemického složeni lze očekávat u obou materi-

álů rozdíl pouze v odolnosti proti popouštěni - ostatní tech-
nologické a funkční vlastnosti jsou zcela srovnatelné.
Tvrdost válce Redex se pohybuje v rozmezí 58 - 5S HRc, tvrdost
vilce Poldi 63-64 HRc. Mikrotvrdost drážky a jejího okolí u
válce Redex i Poldi jsou stejné 550 HV 0,2.



Strukturní stavba
Základni hmota válce Poldi je tvořena martensitero popuš-

těným do oblasti sekundárni tvrdosti (viz obr, 1), základní
hmota válce Redex je tvořena nizkopopuštěným martenaitem
(180 - 200 C) a troostitickýrni ostrůvky (viz obr. 2)

Strukturní stavby a dosažené tvrdosti svědči o různém
tepelném zpracováni obou válců.

Dá se oředpokládat, že válce Redex byly kaleny z teplot
980 - 1000 C/vzduch a popuštěny 180 - 200 C, zatímco válec
Poldi byl kalen z teplot 1030 - 1050 C/olej a popuštěn 2x
1 hod. 500 °C.

Další podstatné rozdíly ve strukturní stavbě je možno po-
zorovat v rozdělení ledeburitických karbidů. Zatímco u válce
Redex je rozdělení karbidů rovnoměrné (viz obr, 3) a svědči
o velkém stupni deformace, u válce Poldi je^vlivem nízkého
stupně deformace zachováno ledeburitické sítoví (obr. 4).

Oduhličeni povrchu válců ani ovlivněni povrchové vrstvy
drážek broušením nebylo ve struktuře obou válců pozorováno.
Množství zbytkového austenitu je u obou válců i přes odlišné
tepelné zpracování téměř stejné - u válce Redex 8,3 %, u vál-
ce Poldi 9,4 55.
Charakter opotřebeni povrchu drážek je u válců zcela odlišný.
Vzhled povrchu drážek obou válců je patrný z obr, 5. Detailní
snímky z ŘEM jsou na obr, 6, 7, 8 a 9. Z obr. 6 a 7 je zřejmé
že otěr drážek válce fy Redex je rovnoměrný, silnější otěr je
pouze v místech odpovídájicicm jemným troostitickým ostrůvkům
(obr. 7 a 2.). Povrch válce Poldi je silně zvlněný, jednotli-
vé valy odpovídají uzlům ledeburitického sítoví (obr. 9 a 3.).
Nerovnoměrný otěr je v tomto případě zcela úmorný heterogenite
rozdělení karbidických částic

Závěr - Metalografický rozbor válců s rozdílnou životnos-
ti drážek prokázal rozdíl ve strukturní stavbě. Sako rozhodu-
jící z hlediska životnosti nástroje se ukázal vliv rozděleni
ledeburitických karbidů. Rovnoměrné rozděleni karbidů způso-
buje rovnoměrný, nižší otěr.
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:br. c , 7 - Detail z obr. č«
ZvStáeno 85,0 x

l**2e.ekU 2.34E1 8026/02 POLDI

Obr. c, 8 - Charakter opotřebení drážky válce
Poldi
Zvětšeno 25>4 x



Gbr. c. 9. - Detail z obr. Č. 10
Zvětšeno 101 x
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PŘÍČINY HAVÁRIE HLAVNÍHO VÍLCE KOVACÍHO LISU Z HLEDISKA META-
L0GRAFICK2H0 ZKOUŠENI

Úvod

Havárie klíčových agregátii výrobních provozů jsou vždy
předmětem soustředění pozornosti mnoha techniků. Pokud se ob-
dobná havárie neočekávaně opakuje v kratších intervalech, pak
nastává komplexní rozbor situace ke sjednání nápravy, aby agre-
gát mohl pracovat bes poruch. Protože důvod havárie nikdy nespo-
čívá v jedné příčině, btide poučné, jak společné úsilí metalur-
gických a strojařských odborníků vedlo k plnému odstranění příčin
havárie. Následující popis kolem havárie válce kovacího lisu CKN
je toho důkazem.

Popis havarovaného válce Č. 1 a jeho lomu

lis. obr. 1 je znázorněn náčrtek válce kovacího lisu s udá-
ním ,ieho rozměrů e. průběhem jeho porušení po asi jednoročním pro-
vozu. Válec .ie vyroben z oceli jakosti 11523.1. Na obr. 2 a 3 je
pe.TTvné, že příruba válce je na dvou místech proti sobě pootoče-
nýcn o 180 značně otlačena, což poukazuje na Jo, že vlastní
styk příruby válce s příčníkem lisu se uskutečňuje převážně na
ploše* cca 27 a 60 cm2 místo na celé dosedací ploše příruby o plo-
še 1466 cm2. Iniciace lomu vychází z přechodu příruby do těla
válce právě v těch místech, kde byla příruba značně otlačena. Ve
větší vzdálenosti od míst otlaku se lom začal stáčet z příčného
směru, a to jak v přírubě, tak i těle válce do podélného směru
(obr. 3).

IvTakroskopický vzhled lomu (obr. 4) ukazuje, jak z otlaku za-
čal ne ěířit íínavový lom, který pale v podélném průběhu v těle
válce má již krystalický průběh.
Materiálový rozbor válce č. 1

Kontrolní chemický rozbor uvedený v tabulce 1 odpovídá před-
pisu pro danou jakost. Pro zjemnění zrna byl použit vanad.

Mechanické ̂ hodnotv (viz, tab. 2), a to jsk mez kluzu, tak i
pevnost neodpovídají predpisu pro výkovky průměru nad 100 do 200
mm a výše z oceli 11523.1". Podkročení obou'hodnot je značné. Hod-
noty tažnosti, kontrakce a vrubové houževnatosti jsou dostatečně
vysoké. Popsané podkročení meze kluzu i pevnosti je u oceli s pří-
davkem 0,10 % vanadu, který zpravidla tyto hodnoty u normalizova-
ných výrobků zvyšuje precipitačním vytvrzováním, větší než by se
očekávalo.

Baumannův otisk podélného řezu v místě iniciace v přírubě
xUcp.r.uje rovnoměrné rozložení sulfidů, které zároveň ukazuje ješ-
tě licí uspořádání dentritú. Vzhled makrostruktury u téhož řezu
je annlo^ický vzhledu Baumannova otisku (obr. 5). V místě inici-
ace není patrná žádná makrostrukturní vada a ani není patrný roz-
díl ve struktuře.



Sulřltfické vměstky tvoří eutektika po hranicích primárních
hrubých zrn, ojediněle byl sjiotěn výskyt i netvýrných oxidic-
kých vměstků.

základního materiálu (obr. 6) je jemnozrná feri-
ticko perliti cká s podílem feritu 58,6 #, porlitu 41,3 %, Veli-
Ijopt perlitický^h s ŕeriti okých srn odpovídá stupni 8 až 9 dle
OSN 420 463. Vyloučení perlitu ukazuje" šipkovité uspořádání,
které .je typické pro oceli s vyšším obsahem vanadu (0,10 % a ví-
ce). Perlitické ostrůvky jsou prakticky sferoidisované.

Vlastní únavový lom nevykazuje ve svém okolí žádnou výraz-
nou deformp.c 1 (obr. 7). Místo otlaku na přírubě vykazuje u po-
vrchu deformaci za sttirtenn. 70 až 80 % (obr. 8). To svědčí o'mi-
iľior-̂ íném kontaktním namáhání příruby v místech otlaků. Mikro-
tvrdost je v těchto místechw235 - 273 Hm 50. Mimo otlaku není
prrtra?. ne styčnom povrchu příruby s příčníkem žádná zřetelná de-
~fr,TT.ace z" studena (obr. 9). Mikrotvrdost v těchto místech odpo-
v'ds mikrotvrdosti základního materiálu 151 - 166 Hm 50. Bez-*
prostřední okolí únavového lomu vykazuje nikrotvrdost 158 - 170
Hm •"•O.

Pop:'.s havarovaného válce 5. 2 a jeho lomu

Z provozních důvodů bylo nutno rychle zabudovat nový válec
bez jakýchkoliv úpre.v týkajících se styku příruby s příčníkem,
nebct ne počítalo, že nový válec se biide provozovat jen přechod-
né o>"?c.b.Ĺ, a to do plánované provozní opravy, při které bude vy-
rovnána do sedící plocha, respektive dlouhodobější styk bude zaji-
štěn přes plastičtější meziprstenee.

Nově zabudovaný válec č. 2 o stejných rozměrech a materiálu
jako válec č. 1 však překvapivě havaroval po jednoměsíčním pro-
vozu.

Lom vycházel opět z přechodu příruby do těla válce, a to
ze dvou rract, která* odpovídají místům otlaku příruby s telem^pří-
čníku lisu, jak bylo již popsáno u válce č. l.^Lom má únavový
charakter (obr. 10). Ze vzhledu lomu je zároveň patrné, že v mís-
tě Makrokoncentrace napětí se uplatňovalo více raikrozdrojů růstu
únavového lomu souvisejících s místy slabosti materiálu. Vliv
těchto mikrozdrojů na šíření únavového lomu je patrný na obr. 11,
kde některá místa slabosti vedla k natrhávaní materiálu i jjod
přírubou. Z míst obou zdrojů makroúnavového lomu se lom stáčel do
šikmého směru do těla válce, kde probíhal jako podélná trhlina.
Ve VÍ dálončjrích místech od vzniku únavového lomu., kde se lom za-
křivcval, je již patrné křehké dotržení těla válce.

Materiálový rozbor válce Č. 2

Kontrolní chemický rozbor(viz tab. 3) odpovídá předpisu pro
ocel jr.kosti 11523 z níž byl válec vyroben.

í.iechanicľ'é hodnoty uvedené v tabulce 4 byly sledovány ve
třech nn. sobě kolmých směrech. Z tabulky vyplývá^ že materiál
v radiálním a podélném směru má nízké hodnoty taznosti a kontrak-
ce. V nříSném směru jsou hodnoty taznosti a kontrakce dostatečně
vysoké. Hodnoty zkoušek vrubové houževnatosti vykazují v radiál-
ním a podélném směru značný rozdíl hodnot. V příčném směru tak
znr-.čný*rozdíl hodnot není. Nevyhovující hodnotu pevnosti vykáza-
J g zk'oušk« v podélném směru. Z velmi nízkých hodnot taíinosti a
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kontrakce lze usuzovat, že se jedná o předčasný lom. Prohlídkou
tahových zkoušek bylo u zkoušek v radiálním a podélnémtsměru
zjištěno předčr.sné natrhávaní materiálu nebo též rozevírání pů-
vodních vad. Lomové plochy tahových zkoušek ze směru radiálního
a podélného ukazují, že místo předčasného natržení má stříbřitý
vshled, z něhož pak vychází vesměs lom s malou kontrakcí, ale
většinou vzhledu*vláknitého houževnatého lomu. Stříbřité plošky
na lomových plocháoh, které byly příčinou předčasného natržení
materiálu upovnínají svým vzhledem vločky.

Vzhled lomu podélné tahové zkoušky je na obr. 12. Na lomu
je patrná stříbřitá nloška, která jak bude dElším zkoušením pro-
kázáno, je vločkovitého původu. Vlastní fraktografický rozbor
vloČlry ukítsu.i e na celé ploše této stříbřité plošky křehký prů-
běh (obr. 13). Pouze stupeň na tomto vloSkovitém lomu má houžev-
natý průběh 3 četnými drobnými jnmkami projevujícími se jako pas.
Lom tahové zkoušky mimo vločku má smíšený průběh z části křehký
a s části houževnatý s jamkami rozdílné -velikosti. Na lomu bylo
nalezeno místo s větší koncentrací komplexních oxidických vmest-
ků. Mikroaondou bylo určeno, že ve vrněstkách jsou přítomny Ca,
AI, Mn, růstně i síra. Na jiných místech byly nalezeny sulfidy-

Jelikož tahové zkoušky hlavně ve směru radiálním a podélném
i vlastní těleso vykazovaly místa slabosti materiálu, která ved-
la k předčasnému natrhávaní materiálu i ke vzniku zárodků únavo-
vého lomu, byla věnována velká pozornost makrostruktuře tělesa
v<~- vztahu k vyceženinám a vnitřním trhlinám. Na Baumannově otis-
ku (obr. 14) hlavně u podélného řezu se vyskytovaly některé stvo-
lové vycezeniny typické pro těžké výkovky z velkých ingotu. Na
makroleptech byly v těchto stvolových vycezeninách patrné^vločko-
vité trhlinky o velikosti 3 až 8 mm, nepříznivě uspořádané ve
směru namáhání (obr. 15). Při mikroskopickém^pozorování byly
v místech stvolových vycezenin zjištěny Velké shluky sulfidic-
kých vr.iěstků, které propojovaly vločkovité trhlinky (obr. 16).

Struktura základního materiálu (obr. 17) v příčném i pcdél-
ném směru je feriticko perlitická, jemnozrná s podílem feritu
41,3 %, perlitu 58,7 %. Velikost zrn feritu a perlitu odpovídá
stupni 7. Perlitické ostrůvky jsou tvořeny velmi jemným lamelár-
ním perlitem s určitým stupněm sferoidizace. Ve struktuře stvo-
lové vycezeniny je podíl feritu podstatně menší. To poukazuje
na určité obohacení těchto míst uhlíkem a manganem.

Závěr

Malá životnost pracovních válců č. 1 a 2 kovacího lisu CKN
800 souvisela s těmito faktory:

a) Přetěžování příruby vzhledem k jejímu nesprávnému uchycení
v příčníku prakticky na dvou místech (na plochách 27 a 60
cm2) vedlo k příčnému lomu příruby do těla válce, který se
pak stáčel do*podélného směru a probíhal jako podélná trhlina.

b) Značné snížení únavových vlastností "nosného" průřezu ve smě-
ru pracovního namáhání přítomnosti vločkovitých trhlin vevvy-
cezeninách bylo způsobeno jejich vrubovým účinkem, zapřičinu-
jícím lokální koncentrace napětí, které urychlily tak značně
proces tvorby únavových trhlin a jejie"h šírení.

c) Vzniku lomu válce č. 1 byly nápomocny^relativně nízké hodnoty
meze kluzu a pevnosti, a tím i nízké únavové vlastnosti způ-
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sobené žíháním na měkko finálního výrobkut

Literatura:
/I/ Faja R.: Metalografický rozbor havarovaných válců hlavního

váloe kovacľho lisu CgN 800,
nenublilcovar.fí zorava ZDB
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Cbr.1 Káôrtak válo* kovaoího lími vfot&g míst
a směru oďbftru zkouSek

11
22
33

tahová a vrubová skouika - radiální měr
tahová a vrubová skouika - podélný m/Ar
tahová a vrubová akouSka - příSa/ «fcír
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Otar.1 Mftjtftk WULo* kovaaihc limx vootaě «í*t
a amiru •dbiru skoui«k
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tahová a vrubová skouika - příSný «t
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Inc. Petr Matušek, In£. Larel Llitura, CSc, Ing. Karel Dorda
VUÉ* Dobrá

RAFICKÁ -i FRAuTOGi-íAFICKÄ INTktPRETACS ROZDÍLÔ HODNOT

HOUŽEVNATOSTI ŽSLSZSIČÍÚCtl OBI? UČÍ m

1. ÚVOD

Významným parametrem hoOnoccní havarijních případů lomů
železničních obručí je lomová houževnatosti Tento parametr
v oblasti křehkého porušení charakterizuje kritickou hodnotu
intenzity napětí na čele trhliny, která vede k nestabilním
křehkým lomům. Zahraniční prameny a některá práce autorů
/např. 1, 2/ prokazují, že havarijní lomy železničních kol a
obručí mají převážně křehký charakter.

Hodnoty lomové houževnatosti při statickém (K-r ) a dyna-
mickém (lwTd) zatěžování se stanovují laboratorně. Pro stejné
chemicko složení a tepelné zpracování obručí, ze kterých jsou
zk
ní
loženého příspěvku je sníiha o ťůj<
klade": metalografických a fraktografických rozborů zlomených
zkoušek lomové houževnatosti. Při vyhodnocování zkoušek lomové
houževnatosti je nutno vycházet ze známých pevnostních charak-
teristik materiálu (mez kluzu, pevnost). Proto uvádějí autoři
charakteristiku vlivu mikrostruktury na anoir.ální hodnoty me-
chanických vlastnosti obručí, které nevyhovují technickým pod-
mínkám evropské železniční unie UIC. Neplnění mechanických
hodnot vede k nutnosti zásahů do technologie tepelného zpraco-
vání obručí.

2. Mikrostruktura a její vliv na mechanické vlastnosti obručí

Obruče jsou vyráběny z uhlíkových ocelí, jejichž nominální
chei-.iclcé složení je uvedeno v tab. 1.

Tab. 1 Chemické složení aceli ;)ro železniční obruče (hm. %)

C Mn Si P S Cu Ni, Cr
0,4-0,8 0,6-0,9 0,2-0,4 max.0,035 max. 0,035 max.C,3 max.0,3

Tehelné zpracování obručí je prováděno tak, aby byla fi-
nálne dosahována feriticko-perlitická struktura s lamelami .
morfologií perlitu a strukturně volným feritem ve tvaru sí-
toví po hranicích austenitických zrn. Tato morfologie struk-
tury plyne z požadavků na provozní vlastnosti obručí, tj. odol-
nost proti opotřebení a vzniku povrchových vad při kontaktním
namáhání jízdní plochy a jejich vztahu k pevnostním vlastnos-
tem.

Hodnocením vztahu mechanické vlastnosti - mikrostruktura
feriticko-perliticl-.ých ocelí se zabývala celá řada autorů -
např. /3/. Ze statistické analýzy těchto závislostí, provede-
ných Gladmanem /3/ vyplývá, že pevnostní vlastnosti (R , R )
ovlivňují obě složky, přičemž příspěvek k celkové pevnosti
je vázán na podíl složky ve struktuře. Pro ferit je významným
parametrem velikost zrna, u perlitu mezilamelární vzdálenost
a tloušíka lamel cementitu, velikost perlitických kolonií a
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původního ;..u:":tonitic;:(iho zrna. Pro norfolojjii struktury, dosa-
hov;.nou u železničních obručí, zjistili autoři velmi těsnou
statistickou závislost n:c;;e kluzu Í; pevnosti obručí /£/ vyho-
vující n :;ri:'.-ním závislostem /o/ pro ;.>odíi foritu f, mezila-
nelární vzdálonort perlitu S© a velikost původního austenitic-
kého zrna, Hodnoty vrubovó houževnatosti KCV a lemové houžev-
natosti Kjd nejvíce ovlivňuje velikost původního austenitic-
kóho zrna (obr. 1), vliv vnezilauielární vzdálenosti perlitu se
při Civ.ií velikosti -zrna nejvýrazněji projeví při teplotách
vyiíích neí: je teplot*' tranzitní (pro diskutované oceli se
tranzitní to^lota pohybuje mezi 30*- 60 C /!/.

U výrobce obručí se občas vyksytují při přejímkách nevy-
hovující hoO.no ty mechanických z::ou£ek, z nichž ranoné mají prí-
mou iíouvi^lort s anos.-.álieiai luikrostruktury. Nevyhovující hod-
noty nic z o pevnosti (pod dolní mezí) votšinou souvisí se zvý-
ioným podíle..-, feritu, odpovídajícím pomalému ochlazování ob-
ručí před vodní lázní do interkritického intervalu Aql - Ac3.
nevyhovující nízké hoť.noty tažnosti souvisí s lokální hrubo-
zrnností rn;. turiálů, která signalizuje přítontnost podmínek po-
čátku hrábnutí zrna oceli. Tato anomálie struktury je často
iiombinov iiá se shlukem oxidických, popř. sulfidických vmčstků,
který zjM-obuje předčasný lom zkoušky s nízkou hodnotou trž-
nosti. U zkoušek vrubové houževnatosti je hlavní příčinou ne-
vyhovujících liot.not nehornogenita původního austenitickčho zrna.

3. V i Ť v mikrostruktury na lomovou houževnatost a mechanisnjus
lomu obručí

Při elasticicóKi zatěžování tělesa s trhlinou závisí kri-
tická hodnota faktoru intenzity napětí Ke pro křehké poruše-
ní nejen na vlastním odporu materiálu proti vzniku a šíření
nestabilního :Hcpnóho lomu, ale i na geometrických faktorech
tvaru a roznčru trhliny a tělesa. U zkoušek Kj£ a K T ^ jsou
tyto fa!-tory standardizovány (viz ČSN 42 0347.1) a Ioniová
houževnatost je dána při splněné podmínce rovinné deformace
především hodnotou lomovú síly. '/^praktických případech je
váa'; nutno počítat spplastickou zónou v nejbližším okolí če-
le trhliny a při neplatnosti podmínky rovinné^deformace ko-
rigovat dólku trhliny na velikost plastické zóny /4/. Pokud
dojde k nestabilnímu porušení zkušebního tčlesa po makroplas-
tickó deformaci, je nutno stanovovat hodnoty lomové houževna-
tosti přepočteni z hodnoty J-inte^rálu (Jjc)* Hodnota lomové
houževnatosti v oblasti křehkého porušení je tedy charakteri-
zována velikostí lomové síly a velikostí plastické deformace
na čele trhliny. Pro daný způsob tepelného zpracování, kte-
rým je charakterizována struktura vozových a lokoniotivnich
obručí, tyto parametry nejvýrazněji ovlivňuje podíl struk-
turné volného feritu a velikost původního austenitiekého zr-
n;.« Tyto poznatky korespondují s pracemi zahraničních auto-
rů /I/ v oblasti vlivu struktury oceli na hodnoty lomové
houževnatosti. ílahn a Rcsenfield /I/ odvodili vztah

kde "o - velikost částice, f - objemový podíl Částic původně
pro tvárnú porušení, ovše.n iíawal s Gurlandem /I/ prokázali
jeho platnost i >>ro křehké šíření trhliny, kde pro lame-
lami perlit parametr "3 odpovídá tlouSlce lamely a f podílu



perlitu ve struktuře. Ritchie, Knott a Rice /I/ pro křehké po-
rušeni charakterizovali Kle velikostí kritického lomového napě-
ti if, působícího v charakteristické mikrostrukturní vzdálenos-

X
KIc

r2i/X.

kde X jo násobkem velikosti austenitického zrna. Lomy eutekto-
idnícR, resp. hypoeutektoidních periitických ocelí mají v ob-r
larti nestabilního šíření trhliny štěpný transkrystalický cha-
rakter. Charakteristickým mikrofraUtografickým znakem lomové
plochy jsou štěpné plošky (cleavage facets) s říčkami. Vzhle-
dem k*výie uvedeným modelům vlivu strukturních parametrů na
Kle analyzovali mnozí autoři /I/ vztah velikosti lomových plo-
šek a austenitichého zrna, resp. periitických kolonií. Park a
Bernr,tein /I/ zjistili pro plně perlitické oceli korespondenci
pro jemné zrno (7-5) dle ČSN 42 0462, pro hrubé zrno (2-3,
obr. i) jsou lomové plošky výrazně menší. Podle uvedených au-
torů je říjtecím parametrem velikosti btčp. plošek stejná orien-
tace štěpných rovin feritu při průchodu trhliny perlitickými
koloniemi. Pro hypoeutektoitíní oceli, obsahující volný ferit
po hranicích i uvnitřť~ zrn, lze očekávat korespondenci i pro
hrubú zrno (čárkovaná čára na obr. 2).

4. Charakteristika experimentu

Pro metalografické a fraktografické rozbory byly vybrány
4 vzorky zlomených zkoušek Kj^. Dvojice vzorků se lišily te-
pelným zpracováním, provedeným na obručích stejné tavby
(C,46 % C; C,73 % Mn). Ve dvojici re vzorky lišily hodnotou
Kjd. Slo o extrémní rozdíly ve zkoušeném souboru S vzorků,
jak ukazuje tab. 2.

Tab.

Ozn.
vz.

Hodnoty KJ,J a mikrostruktura obručí

Tep. KId,z p r a c . iíPa JUT ČS:SN %
Poznámka

2

3
4

1 103

49
£7
37

2-7

2-7
5-S
5-G

29,

-7,

17,
15,

0

G

C
0

Kj(j přepočet z Jj c

korekce . na plast.zónu

korekce na plast-zónu
splněna podm. rov.def.

Legenda: top. zprac. 1 - řízené ochlazování v peci; tep.
zprac. 2 - ochlazování ve votiní lázni; d|> - veli-
kost původního austenitického zrna; f*, - podíl fe-
ritu, ilikrostruktura byla stanovena na vzorku z ob-
ruče v místě odběru zkoušek

Lomovó plochy vzorků byly analyzovány za pomoci rastrova-
cího elektronového mikroskopu Jiil 35. Identifikace vměstkú hý-
la prováděna na analyzátoru EDA fy Link 860. Analýza mikro-
struktury v blízkosti lomu byla prováděna na výbrusech kolmo
k loir.ové ploše, naleptaná l%ním roztokem nitalu. Korekce
strukturních a lomových charakteristik na lomové ploše a vý-
brusu byla studována pozorováním styková hrany lomové plochy
a vybroušeného kolmého řezu k ní, naleptaného 4%ním nitalem.

5. Výsledky metalografických a frakto£raí'ic::ých rozborů

Lomovó plochy všech vzorků jsou charakterizovány jemnou
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morfologii nu.tného lomu v únavové oblasti a reliéfem krystalifc-
kv 10 lor.iu v křehk: oblasti. Vzorky 1, i; so oproti druhé dvojici
vy.inařovaly v ma!:ropohledu podstatne hrubší morfologií křehkého
lonu. :iikromechaais:mis lomu obou vzorků se v křehké oblasti vy-
značoval podstatní1.' vľtíínii štěpnými ploškami (160 - 40C/u) s má-
lo vyvinutou ríckovou morfologií. Významnou oblastí lomu zkoušek
^lc a ^ld Jc tzv. přechodová (stretch) zóna mezi oblastmi únavo-
vého a křehkého porušení. Uvvšech vzorků lze tuto zónu charakte-
rizovat jai-o kombinaci rtupňů s různou mírou houževnatosti a
různou .;iírou souvislosti ve středu a vysoce houževnatými stupni
s důlky (dimples) n^ okrajích lomu. Vzorek 1 se oproti vzorku 2
vyznačoval vyšžín: podílen: houževnatějších stupňů a větší souvis-
lostí prechodov-.: zóny ve středu průřezu. Vzorek ~ měl na okra-
jích lomovj plochy mimo houževnatých stupňů s důlky i určitý po-
díl stržných plošek. Oblast křehkého lomu se vyznačovala posunem
v rozdílení velikostí štěpných plošek u vzorku 1 k menším hod-
notúm (oO - 150,u). Hozbor mikrostruktury poblíž lomové linie
ukázal u obou vzorků (1, 2) na menší rozptyl veliliosti zrna
(o-7) s ojedinělými zrny 3. Yzorek 1 vykázal v těsné blízkosti
lomu vyšii podíl sferoidizace cementitu. Vzorky 3, 4 se vyzna-
čovaly v křehko oblasti podstatně jemnějšími štěpnými ploška-

říčkovou

s hrehony v křehké oblasti. U vzorku 4,se vy&kytovaly v křehké
oblafti bezprostředně za přechodovou zónou štěpné plošky vý-
razně větší*, než jsou uvedené průměrné-hodnoty pro vzorky 3, 4
(1C)O - ...wOyu). U vzor u 4 se opčt v houževnaté oblasti na ok-
rajích lomu vyskytovaly štěpné plošky a linie přechodové zóny
měla nesouvislý a méně houževnatý charakter. Studiem lomové
plochy a výbrusu na lomové linii byla zjištěna korespondence
štěpných plošek v křehké oblasti s velikostí původního auste-
nitického zrna. Lomová linie všech vzorků se vyznačovala po-
měrno homogennír.i zrnem s ojedinělými hrubými agregáty, kde fe-
riticliíl složka po hranicích i uvnitř ,^-zrna způsobovala změnu
orientace lomové linie. V přechodové zóně i křehké oblasti se
ojediněle vyskytovaly na lomové ploše vměstky typu MnS.

ô. Závčr

1. Všechny studované vzorky byly porušeny v nestabilní
křehké oblasti raikroinechanismem transkrystalického štěpení
říčkovitúho charakteru.

2. ilozdíl v hodnotách Kid u vzorců 1, 2 obručí řízeně
ochli.zova;-iýcli v peci byl způsoben rozdílem velikosti j> - zrna
a ve síeroidizaci cementitu, což se na IOKIOVO ploše projevilo
rozdílen velikosti štěpných plošek a v podílu houževnatých ob-
lastí (houževnaté stupně e důlky).

3. Rozdíl v hodnotách Kjd u vzorků 3, 4 obručí ochlazova-
ných ve vodní lázni byl způsoben rozdílem velikosti ^-zrna a
tím i štěpných plošek.

4. Studium lordovo linie (přilehlé oblasti lomové plochy
a výbrusu) ukázalo korespondenci ý -zrna a štěpných plošek.
Potvrdilo oprávněnost predpokladu /I/, že výskyt volného fe-
ritu po hranicích i uvnitř ^/-zrn njůže významným způsobem ov-
liviíit velikost štěpných plošek E tím i hodnot lomové houžev-
natosti hyjoeutektoitínícii ocelí.
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5. Nehomogenita austenitického zrna (lokální hrubozrnnost)
má nepříznivé důsledky jak v nevyhovujících hodnotách mechanio-
kých zkoušek obručí, tal; i extrémních rozdílech hodnot lomové
houževnatosti. Výrobce lokoir.otivních obručí proto musí věnovat
zvýšenou pozornost ohřevu materiálu před vodní lázní (teplota
a doba austenitizíice).
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STUDIUM PftfClK HÍZKĚ ŽIVOTKOSTI VIBRUSOYAEÍCH STOPKOVÍCH 7SĚZ

1. Úvod.

S cílem zlepšit povrchovou kvalitu válcových fréz z rych-
lořezné oceli bylo v ZPS Gottwaldov přistoupeno k nákupu
strojů západoněmecké firmy JUNKER. Jejich použitím je kromě
zlepšení povrchové jakosti fréz řešen i problém automatizace
výroby. Při stávající technologii jsou stopkové frézy do
4 20 a» vyráběny tak, že tvar zubů je nejprve vytvořen fré-
zováním šroubových (zubových) drážek v tepelně nezpracovaném
materiálu. Po zakaleni a popuštěni je broušeno ostří. Při
rcužití strojů fy JUNKER jsou zubové drážky zhotovovány vy-
brušování» v tepelně zpracovaném (t.j. kaleném a popuštěném)
polotovaru - válečku příslušného průměru a délky. Také finál-
ní broušení obvodu a čel fréz je prováděno na strojích JUHKER.

Jako brusivo byly nejprve používány brusné kotouče firmy
NAIOS. Resné zkoušky prvé série fréz však ukázaly značné sní-
žení jejich životnosti oproti frézám, vyrobeným konvenční
technologii. Frézy se lámaly v místě výběhu šroubovice do
válcové stopky (tedy v místě největšího ohybového momentu).
Přitom otupeni břitu bylo zhruba poloviční než u stejně za-
tížených fréz vyrobených frézováním. Metalografickým studiem
bylo jako pravděpodobná příčina snížení životnosti fréz ozna-
čeno vybrušováni drážek frézy, protože v místě výběhu šroubo-
vice byly zjištěny plošky ovlivněné broušením. Proto bylo ma
doporučení fy JUMKBR přistoupeno k odzkoušeni hrubozrašjších
brusných koteučů fy UnTVSRSAL, a to i za cenu sníženi nároku
na drsnost povrchu. Toto opatření vedlo k vyzni íému zvýšeni
životnosti fréz.

V našem příspěvku shrnujeme některé výsledky prvé etapy
systematického studie, které by mělo přispět k optimalizaci
nové technologie výroby válcových čelních fréz a které je
součástí rozsáhlého souboru zkoušek, prováděných v ZPS.

2. Výběr vzorků a metodika sledováni.

Pro sladováni byly použity stopkové frézy z oceli ČSN
19 830 (0,86% C, 0.26* Mn, 0.29$ Si, 4,76* Cr, 6,57% V,
1,84% V a 5,09% Mo), é 8 ac 20 mm CSK 22 2136, označené č.
1 - 20. Prvá skupina ( Č.1 - 10) byly frézy vybroušené bru-
sivem NAXOS, druhá brusivem UNIVERSAL. Vždy prvých pět vzor-
ků dané skupiny (t.j. č. 1 - 5 , resp. 11 - 15) byly frézy
vybroušené nahotovo, zbylé měly vybroušenu pouze zubovou
drážku. Pro metalografické studium byl vybrán vždy prvý vzo-
rek dané pods&upiny, t.j. frézy č. 1, 6, 11 a 16.

47



Z těchto fréz byly na diamantové řezačce připraveny tři
řezy, na kterých byly zhotoveny metalografické výbrusy
pro svetelnou a rastrovací elektronovou mikroskopii a lo-
kální elektronovou mikroanalýzu. Dva z nich byly kolmé
k ose frézy (řez 5.1 cca 4 U B od Sela nástroje, řez č.2
ve výběhu zubové drážky do válcové stopky), třetí řez
byl veden paralelně s osou nástroje a to od čela frézy
do hloubky cca 4 mm,

VSach dvacet vzorků bylo studováno nejprve na stereo-
skopickéa mikroskopu, poté na rastrovacím elektronovém
mikroskopu (JSM - 25S). Největší pozornost byla přitom vě-
nována hotovýia frézám. Ty se po uvedeném sledování vrátily
as zkušebnu 2PS, kde byly za standardních podmínek zatěžo-
vány až k porušení (lomu) a lomové plochy byly poté studo-
vány na KEBÍ. Cílem bylo zjistit případnou aouvialost mezi
typem, resp. četností povrchových vad a životností fréz.
V době sestavování tohoto příspěvku nebyly ještě dokončeny
zatSžovací zkoušky fréz umVMSAL, proto nebudeme detailně-
ji komentovat ani výsledky skupiny NAXOS. Mikroanalytieká
studie mř̂ fi v této etapě pouze doplnkový význam. Vzhledem
k poruě^ vlastního zařízení byla provedena na analytickém
~ Philips 505 e.e pracovišti UřM ČSAV v Brně.

3* výsledky sledování a jejich diskuse*

3.1 Metalografické výbrusy.
Metalografický rozbor na světelném mikroskopu byl za-

měřen zejména na studium povrchových vratevwvšech tří řezůs cílem ověřit, do jaké míry broušení ovlivňuje mikrostruk-
turu povrchových vrstev a jak se projevuje rozdílná kvalita
použitého brusiva.

V mikrostruktuře všech sledovaných vzorků nebyly, s vy-
jímkou povrchových vrstev, zjištěny Žádné anomálie. Na po-
vrchu všech sledovaných vzorků však byly nalezeny světlé,
obtížně se leptající vrstvy, přecházející do matrice po-
puštěného martenzitu světlým sítovím po hranicích zrn (obr.
10). Co do četnosti výskytu i tlouštky vrstvy je tento jev
nejvýraznější na řezech typu 2 (t.j. ve výběhu šroubovicové
zubové drážky do válcové části stopky), tedy v místě nejdel-
šího styku brusného kotouče s vybrušovanou frézoví při brou-
šení. Toto místo je současně nejexponovanějším z hlediska
mechanického namáhání nástroje a nejčastějším míatea destruk-
ce frézy. U vzorků NAXOS se tlouštka světlé vrstvy pohybuje
od 10 do 15 um, frézy vybroušené brusivem UNIVERSAL mají tu-
to vrstvu podstatně užší. cca 4 - 8 um. V řezech typu 1
byly zjištěny pouze velmi tenké (cca 3 um), často nesouvislé
pásy světlé vrstvy, stejně tak i u osových řezů (č«3) hoto-
vých fréz. U polotovarů (vzorky č. 6 a 16) byly na řezech
č.3 v místech, kde šroubová drážka vybíhá do čela frézy,
zjištěny vrstvy obdobných rozměrů, jako u č. 2. Finální brou-
šení čela tyto vrstvy zřejmě odstraní nebo sníží na minimum.

Podrobnější studium světlých vrstev pomocí BEM ukázalo,
že světlé hranice zrn zasahují až k povrchu (obr. 1b).
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Hustota karbidů ve vrstva s« subjektivné jeví menäí,
déle od okrade; úzký pruh n& povrchu je pak táaěř seela
bez karbidů (vik; oby. 1c). Tvrdost světlé vrstvy je zře-
tělně nižší, neá tvrdost zakladl hmoty, přifieml skutečná
ovlivněná Íaěk5.í) vrstva ,)e cca o řád silnější, než lae
předpokládat ne základě odlišného leptání. Jako příklad
uvádíme hodnoty HVMin» naměřené na cca 12 um »v$tlé vratvě
vzorku NAX03 (tab. I). ^
TAB. I

10
acKeoBiftawss

1. měření | 437
2. aěření i 452

25

Vzdálenost od hrany vzorku v psa

502
502

40

540
540

55

560
540

70 100

605
605

629
629

150
jiň- "'-.iJc'SHa

62

Pozn.: Yahladem k použité xátěžné síle (10 g) jsou ->:>e:;opi-
telně hodnoty tvrdosti poněkud nišší.

Síiikroanalýzou bylo prokázáno nevýrazné
svatlé vrstv;; o W (o cca 1*) a Mo (o cca 0,5%). lýrt&mxé ^
Oohacení uhlíkem, kde byly naměřeny dvoj aŠ troánáBchsé
scdnoty F/B (absolutní hodnoty obsahu C nebyly vztel®äzvz k
i aktéru měření zjiStovány. Vzhledem k malé střední dél
ti karbidických částic je jimi analýza nepochybn
což plati samozřejmě i o měření dalších prvk&)» Ma
zjištěných skutečností lze předpokládat, Se světle s@ lepte-
jící vrstva má převážně austenitickou, resp, au steal tielko-
karbidickou strukturu. Ke vzniku austenitu a jeho síliliasci
došlo v důsledku vysokého lokálního ohřevu povrchoví rrs-lvj
při intenzivním broušení a obohacení této vrstvy vůů.&v-z s>
legurami z rozpuštěných karbidů.

Kromě světlých vrstev byly světelnou mikroskopii jisti-
ny i některé další jevy, snižující kvalitu a životnost ná
stroje. Jsou to jednak výrazné nerovnosti některých f/kS
ploch (obr. 2), jednak výrazné brusné otřepy řesaýeh
které se podobně jako výše popisované vrstvy světle
(viz obr. 3) a které svědčí o tom, že ani finální b
neprobíhá s vhodnými úběry.

3.2 Studium povrchu nástrojů.
„Analýza povrchu nástrojů pomocí BEH byla zeeašřeaa na

zjiětování přítomnosti brusných trhlin, brusných otřepů j,
stavu funkčních povrchů atd. Na povrchu šroubová ůxéšk^ do
byly u žádného sledovaného vzorku zjištěny brusra«š
Jakost povrchu je zjevně horší u vzorků UKIVEB&&L $
v drálee, tak na obvodu a čele frézy. Typický ?shied pov: *
fazety dokumentuje obr. 4 (vzorek UNIVERSAL).

Jedním z možných zdrojů provozního poškození
by mohla být kvalita broušení fasety s řeznou iir&nou ;.ia no
minálním průměru frézy. Analýza ukázala, že řesné hvmsr-
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nejsou rovné, jsou ne nich souvislé úseky s brusnými otřepy
a sérii drobných trhlin na roístaaní otřepu a řezné faztty
(obr» 5)« Vznik tSehte trhlin 3e podmíněný ohybem brusného
otřepu resp* jeho dilataei při broušení. Na obr. 6a je do-
kumentován výběh fesety s výrsaioýai otřepem do Špičky a d«-
tail Špičky aa obr. ď b,c dokumentuje přítomnost trhlin
na řezné špici (obr. 6c je pohled ze strany Šroubové drážky).
Zcala obdobné závady se ve velkém počtu vyskytují i na čel-
ní pracovní části nástroje. Vysoký úb&r při brouSení této
šesti nástroje je viditelný již pouhým okem (náběhové barvy)*
Lokální přehřátí řesných hran a Špiček při brcuBení veda ka
vsaťtev drob&ých trhlin, jak to dokumentuje obr. 7. Uvedené
vad:, se vyskytvjí u fréz broušených jak NAXOSesa tak UNIVBH-
SALríií? přičassS u vsorků UNIVERSAL se jeví výraznější o Z toho
prakticky tg-plívé, ž&e tyto vady jsou sice závažné, zřejmě
však nikoliv rozhodující pro životnost fréz (frézy UNIVERSAL
mají životnost vyggl). Ta je zřejmě ovlivněna především pří-
tomností vyhřátých, morfologicky i chemicky odliSných po-
vrchových vrstev vs výběhu Šroubové drážky do stopky.

3.3 Analys lomových ploch.
Kl; uiím cílem iraktografiekého rozboru bylo prokázat,

že svě-"".ij se leptající povrchové vrstvy jsou iniciačními
centr : jruSei?:;; fréz v přechodu do válcové stopky* Zatím se
vSeSc juto předpoklad prokázat nepodařilo. Lomové plochy
vSec& Tatím sl«dovuDých Trěz C sada HAXOS) měly shodnou morfo-
logii (transk^ystalické tvárné), nízkocyklová dnava nebyla
zjiatěne. Bohužel je vša'K třeba konstatovat, že právě nej-
zajímavěji! t.j. povrchové části lomů, jsou s cca 50* zne-
hodnoceny zhmožděním (rotačním pohybem odlomené stopky).

4.0 Závěr.
Konvenční metalografické a elektromikroskopické sledová-

ní čtyř sad vybruSovaných stopkových fréz ukázalo, že jak
vybrusovéní šroubových drážek, tak finální broušení je pro-
váděno velai intensivni. V místě nejčastější destrukce ná-
stroje, t.j. na přechodu Šroubové drážky do válcové stopky,
ale i na jiných místech nástroje, byly zjištěny povrchové
ovlivněné světle se leptající pásy s odliBnou morfologií i
chemickým složením. Tyto vrstvy jsou nepochybně zdrojem
vnitřních pnutí v podpovrchových vrstvách a mohou iniciovat
vznik poruSení frézy po určité době jejího zatěžování.

Obvodové fazety i fazety na čele nástroje mají výrazný
brusný otřep. Intenzivní ohřev Špiček i vlastních řásných
hran vede ke vzniku mikrotrhlin a to nejen na rozhraní brus-
ného otřepu, ale i v základní hmotě nástroje. Odlamování
otřepu a následné otupování nástroje nepochybně negativně
ovlivňuje celkovou životnost frézy. Dosavadní řezné skouSky
fréz NAXOS i UNIVERSAL vSak naznačují, že dominujícím fak-
torem z hlediska destrukce je vyhřátí povrchových vrstev
brouSením.
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Ing. Margita Longauerová, CSc, Ing. Svätoboj Longauer, CSc.
Katedra náuky o kovoch a tvárnenia HF VST Košice

METALOGRAFICKÝ hOZBOR PKÍČIN PORUŠENIA CEMENTOVANÉHO HRIADEĽA

Predložený príspevok sa zaoberá riešením príčin porušenia
lokálne cementovaného hriadeľa, ktorý je súčasťou rotácie zá-
pästia robota. Porušenie nastalo v radiálnom smere vzhľadom na
os hriadeľa v oblasti ostrého prechodu hladkého povrchu do zá-
vitov. Súčiastka je vyrobená z materiálu CSN 14 220.4. Pre
zvýšenie tvrdosti a oteruvzdornosti sa aplikuje na jej vybra-
ných povrchoch cementácia,v prášku a potom kalenie. Technolo-
gický postup predpisuje hĺbku cementačnej vrstvy do 0,5 mm a
tvrdosť po kalení 6 0 + 2 HBC. Samotná hladká časť súčiastky má
byť nauhličená do vzdialenosti 2 mm od závitov. Bližšie údaje
o chemicko-tepelnom spracovaní neboli poskytnuté.

Príčiny porušenia súčiastky sire analyzovali metalografic-
ky a elektronofraktograficky na svetelnom mikroskope Leitz Me-
tallopian a elektronovom rastrovacom mikroskope JSM 35 CF„

Získané výsledky a ich rozbor

Analyzovaná chemické zloženie defektného hriadeľa je
v porovnaní s ČSN 14 220 v medziach dovolených odchýlok. To
znamená, že pri výrobe prasknutej súčiastky nedošlo k zámene
rateriálu. Hriadeľ vyhovuje aj po stránke tvrdosti cementova-
né j vrstvy, ktorá dosiahla 59 HRC. Preto sme sa v ďalšom roz-
bore sústredili na štúdium lomu a metalografická analýzu
v blízkosti porušenia.

Defektný lom hriadeľa, ktorý vznikol v zábehu robota, do-
kumentuje obr.,1. Už z makroskopického hľadiska je evidentná
odlišná morfológia povrchovej vrstvy a jadra. Kalená cemento-
vaná vrstva je podstatne jemnejšia než jadro a je oddelená od
neho ostrou hranicou. Na základe toho môžeme stanoviť hĺbku
cementovanéj vrstvy, ktorá činí cca 1,6 mm.

Obr. 2 ilustruje lomový povrch získaný rozlomením vadnej
súčiastky v oblasti závitov, rovnobežne s osou hriadeľa. Je
charakterizovaný dvojakou morfológiou. V smere od defektného
lomu po prvý a čiastočne druhý závit má jemnozrnný kryštalic-
ký charakter, ktorý poukazuje na kalenú cementovánu štruktúru.
Ostatné závity i jadro vykazujú hrubozrnnú kryštalickú stavbu.

Pri podrobnom elektronomikroskopickom štúdiu oboch lomov
sa preukázalo, že v povrchovej jemnozrnnej kryštalickej vrstve
•ne < i efektnom lome i v oblasti prvých dvoch závitov sa vysky-
tujú prevažne interkryštalické fazety a tiež transkryštalické
štiepne fazety /obr. 3, 4/. Interkryštalické fazety sú buď
hrubozrnné s mikroporuchami /obr. 4/ alebo jemnejšie s hladkjm
povrchom a malým počtom defektov /obr. 5/. Smerom k jadru sa
interkryštalické fazety strácajú a pribúdajú transkryštalické
štiepne fazety a jamky transkryštalického tvárneho porušenia.
Z rovnakej morfologie lomu v povrchovej vrstve defektnáho lo-
mu i lomu v oblasti prvých závitov možno usudzovať na ovplyv-
nenie štruktúry ceme.atáciou a následným kalením nielen predpí-
saného hladkého povrchu, ale aj začiatku závitovej oblasti
súčiastky. Tento predpoklad sme v ďalšom overili metalograficky
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Radiálny rez cementovaným hladkým hriadeľom preukázal
v povrchovej vrstve mikroätruktúru tvorenú jemnozrnným, pravde-
podobne nízkopopustenýrc nartenzitom a sieťovim sekundárneho
cementitu, obr. 6, 7« Veľkostí pôvodných austenitických zrn,
určená cementitickou obálkou, je heterogénna. Jadro je podka-
lené a skladá sa z feritu a nízkopopusteného martenzitu, obr.8.
Z priebehu zmieri mikrotvrdosti od povrchu smerom do jadra
/obr. 9/ sme určili hrúbku nauhličenia, t. j. 1,5 mm, v ktorej
mikrotvrdosť dosahuje 956 HM.

V prípade rezu rovnobežného s osou súčiastky sa potvrdilo
mikroskopicky aj mikroskopicky nauhličenie prvých dvoch závi-
tov, ako to naznačoval lom, uvedený na obr, 2 0 Prvý závit je
tvorený jemnozrnným nízkopopusteným martenzitom a veľmi jemným
cementitickým sieťovím. Druhý závit je cementovaný čiastočne a
nizkopopusteiiý martenzit na rozhraní štruktúr je hrubozrnný,
obr. 10. Ďalšie závity, ako aj jadro, nie sú nauhličené a ich
štruktúra vykazuje riadkovú distribúciu feritu a nízkopopuste-
ného martenzitu, obr. 11.

Z rozboru porušeného hriadeľa vyplynula neprípustné hrubá
cementovaná vrstva, nielen na predpísaných povrchoch, ale aj
v oblasti prvých závitov, ktoré podľa technologického predpisu
nesmú byť vôbec nauhličené. Naviac bolo vo vrstve identifiko-
vané sieťovie sekundárneho cemeutitu*

V predchádzajúcich prácach (l, 2\ sme preukázali, že vy-
sokoihiíkový irartenzit v podmienkach dynamického namáhania na
ohyb nie je schopný plasticky sa deformovať v mikro ani makro-
objemoch, čo sa odzrkadlilo na minimálnych hodnotách vrubovej
húževnatosti v celom intervale skúšobných teplôt. Jeho níska
deformačno-relaxačná schopnosť súvisí so slabou pohyblivosťou
dislokácií { J ] , ktorá sa ani po nízkoteplotnom popustení pod-
statne nezlepšuje [ l]. Táto štruktúra prakticky nie je schopná
pri namáhaní absorbovať určitú limitnú energiu v podobe makro-
plastickej deformácie, iba v minimálnom rozsahu. Preto v kore-
ňoch závitov, resp. ostrého prechodu do tejto oblasti, ktoré
pôsobia vrubovým účinkom, vzniká vysoká koncentrácia napätí?

ktoré mohli nukleovať aj vznik predčasného krehkého porušenia
hriadeľa, napriek jeho húževnatéjšiemu jadru.

Nauhličenie závitov analyzovanej súčiastky, ktorá podľa
technologického postupu sa majú chrániť pred nauhličením vac-
s'ím prídavkom na opracovanie, mohlo vzniknúť nedodržaním tep-
loty alebo doby cementácie. Poukazuje na to jednak 3-násobne
hrubšia cementované vrstva v porovnaní s predpisom a tiež prí-
tomnosť aieťovia sekundárneho cementitu. Rovnaké štruktúrne
vady bol: identifikované aj na ďalších, ešte nepoužívaných no-
vých súčiastkach, ktoré sa chemicko-tepelne spracovávali y jed-
nej sérii s ciefektným kusom, obr. 12. Preto sa doporučilo ich
vyradenie, aby sa vyhlo havárii pri prevádzke robota.

Záver

Z výsledkov experimentov vyplývajú nasledovné príčiny po-
rušenia lokálne cementovaného hriadeľa, ktorý je súčasťou ro-
tácie zápästia robota.

Porušenie nastalo v mieste maximálnej koncentrácie napätí
na rozhraní hladký povrch hriadeľa - závitová oblasť.



Rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvnil iniciáciu lomu»je
nauhličenie časti závitov. Ich ostré korene a ostrý prechod
z hladkého povrchu do závitov koncentrujú pri namáhaní napätia,
ktoré v krehkej štruktúre sa nemôžu relaxovať. To vyvolalo
vznik predčasného krehkého zlomenia súčiastky v exponovanom
miesto. Nauhličenie závitov bolo spôsobené nedodržaním techno-
logického postupu pri cementácii.
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Obr. 1 Defektný lom hriadeľa
Zv. 2,2x

Obr. 2 Lom získaný porušením
súčiastky v závitoch, rovno-
bežne s osou hriadeľa. Zv.7x

br. 3 Jeimozrnný kryštalický
v závite súčiastky

Obr. 4 Krubá interkryštulické
fazety s defektairi a ŕazety
tr&r-skryštalického štiepenia
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h
Ořu-. 5 Hijcké jeninozrnné in-
lerkrystalick-i fazety s iri
po č torr: p;, rúch

Obr. 6 Nízkopopustený marten-
zit s cementitickým sieťovím
v cementovanej vrstve hriadeľa
Nital 2 %. Zv. lOOx

Obr. 7 L-itail mikroštruktúry
cementovanéj vrstvy. Nital 2>
Zv. !,00x

Obr. 8 Mikrožtruktúra jadra
aúčiastky, tvorená feritoir. a
nízkopopusteny^n martenzitom
Nital 2 %. Zv. lOCx
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Qbr. S' Priebeh mikrotvr-
do3ti v závislosti na
vzaialenosti od cemento-
vaného povrchu smerom de



Obr. "• ^ iľikroštraktúra Čiastoč-
ne cemeiitovaného závitu hriade-
ľa. U\tal 2 %. Zv. 5Ox

Gbr, 11 Mikroštruktúra ne-
nauhličenáho závitu. Kital
2 %. Zv. lOOx

Obr. 12 Ceirentáciou ovplyvnený
hladký povrch hriadeľa a prvý
závit. Brúsený povrch leptaný
2 h Nitalorc. Zv. 5x
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IjigyJosef Bystrický,QSc*, Ing.Drahomíra Chumová
UVZU, k.p.Skoda Plzeň

POPOUŠTĚcf KŘEHKOST OOELI NiCrMo

1. tfvod

Ve snaze po maximálním využití kovářského odpadu z hlav
ingotu v metalurgii výroby oceli, může obsah fosforu dosahovat
horní hranice předpisu, popřípadě jej mírně překročit. Je to
dáno vysokou segregačni schopností fosforu, jehož koncentrace
v hlavové části velkých kovářských ingotu dosahuje až deseti-
násobek nominálního obsahu oceli /"!/• Je všeobecně známo, že
vysoký obrA fosforu v natavené vsázce se velmi těžko snižuje.
Jediným obdobím, kdy lze jeho obsah účinně snižovat je oxidač-
ní perioda tavby /2/. I pres dodržování všeobecně známých zá-
sad, které mají vést v metalurgickém procesu k minimal!saci
obsahu fosforu je reálné, že pri zpracovávání hlavových částí
kovářských ingotů bude obsah fosforu v oceli dosahovat horní
hranice předpisu* Je všeobecně známo, že vyšší obsah fosforu
v oceli vyvolává vratnou popouštěcí křehkost a tím degradaci
hodnot vrubové houževnatosti•

Vysokoteplotní popouštěcí křehkost se vyvíjí jako isoter-
mickč v závislosti na tepelné exposici, při teplotě zpravidla
vyšší než 500 C* Při pomalé rychlosti ochlazování se pak může
ještě vyvíjet složka anizotermieká* Většina přísadových prvků
zvětšuje náchylnost k popouštěcí křehkosti (Mn, Si, Cr, Ni)
/3/* Velmi nepřízni.ve gůsobí P, As, Sb, Sn. Opačný účinek ma-
jí Mo a W. Méně výrazne snižuji sklon k popouštěcí křehkosti
V, Nb, Ti, AI, B /4/« Pro hodnocení stupně zkřehnutí při po-
pouštění sg používá zkoušky vrubové houževnatosti, lámané
při odstupňovaných teplotách* Materiál se hodnotí v nezkřehlém
a zkřehlém stavu* Nezkřehlý stav representuje ochlazení z po-
pouštěcí teploty ve vodě, zkřehlý stav pak chlazení z popouš-
těcí „t eploty v peci* Náročnější zkouškou je aplikace tzv.
stupňovitého chlazení, které postihuje jak izotermickou» tak
i anizotermickou složku popouštěcí krehkosti /5/* Stupen
zkřehnutí je pak hodnocen posunem tranzitních teplot (obr.1)
/5/. Experimentálně bylo prokázáno, že při obsahu P 0,02 %

-li se zkřehlý a neskřealý stav.

2« Experimentální část

Cílem experimentu bylo posoudit úroveň zkřehnutí při po-
pouštění u CrNiMo oceli s odstupňovaným obsahem fosforu při
konstantním chemickém složení ostatních prvků* Experimentální
materiál byl zhotoven ve 200wkg elektrické obloukové peci,
desoxidace AI + CaSi* Odstupňovaný obsah fosforu byl zajištěn
legováním do pánví ferofosforem. Hmotnost ingotů 40 kg, che-
mické složení tab*1*



Tabulka č.U

E 1
E 3
E 5

E 1
E 3
E 5

C
0,35
0,35
0,36

Bán
0.59
0,58
0,58

Sn
0,012
0,010
0,009

Si
0,35
0,36
0,35

As
0,012
0,010
0,009

p
0,012
0,039
0,056

Sb
0,004
0,0G4
0,004

S
0,008
0,009
0,008

Al
0,011
0,012
0,011

1,61
1,55
1,54

Ou
0,16
0,15
0.15

m
1,40
1,36
1,37

0,32
0,31
0,31

V
0,01
0,01
0,01

Z ingotů byly kováním zhotoveny tyče jí 20 mm a hranoly
15 x 15 mm* Následovalo normalizační žíhání: 900 C/2 h/vzduch,
660 C/4 h/vzduch« Polotovary tyčí trhacích a vrubové houževna-
tosti byly pak podrobeny režimům tepelného zpracování, jejichž
smyslem bylo stanovení stupně zkřehnutí při popouštěni. Z aus-
tenitiza&aí teploty 880 C byly vzorky zohlazovány rychlostí
8000 a 500°C/h# V pryéra případě byla výchozí struktura před po-
pouštěním tvořena směsí martenzitu a bainitu, při pomalejší
rychlosti ochlazování pak feritem a bainitesu Popouštěcí tep-
lota 650 C/10 h, vychlazení ve vodě, nebo v peci rychlostí
10 C/h. Základní mechanické vlastnosti při teplotě +20°C jt^u
uvedeny v tabulce 5#2#

Tabulka č.2.
ozn.
-'< avby

E 1

E 3

E 5

rychle
ochl.
V1
V2
V1
V2

V1
V2

ochlaz.
a pop.t.

A
BA
B
A
B
A
B
A
B
A
B

V*2

/MPa/702
700
645
630
720
705
646
660
720
705
630
650

Rm
/MPa/
848
848
828
822
875
856
820
840
874
860
822
835

A

/%/
21,5
22
20
21
20
22
21
20
22
21
20
20

Z

/%/
64
67
58
64
60
68
65
56
66
63
61
63

KCV
/J.cnT2/
139,140
149.150
109,110
68t106
140,145
91.101
72,105
41. 41
128,138
35. 41103.103
20, 24

% kř.
lomu

14
20

25
77

71
25
98

A - ochlazováno z popouštěcí teploty 650°G ve vodě
B «• ochlazováno z popouštěcí teploty 650 C v peci 10 C/h
v- - rychlost ochlazování z austenitizační teploty 8000°C/h
v^ - " M M " 500°C/h

Pro posouzení zkřehnutí po stupňovitém ochlazení byla
jedna série vzorků po ochlazení z popouštěoí teploty ve vodě
dále tepelně zpracována stupňovitým ochlazením (obr.2). Výs-
ledky hodnot vrubové houževnatosti jsou na obr.3 a 4. Z obráz-
ků je zřejmé, že ochlazení v peci z popouštěoí teploty posou-
vá tranzitní teplotu výrazně vpravo. Stejně tak i méneí rych-
lost ochlazování v 2 posouvá tranzitní teplotu až o +65 C•
Shodně posouvá tranzitní tegloty i vyšší obsah fosforu, a to
v průměru o 40 až 100 C• Ještě dále posouvá tranzitní teplotu
stupňovité ochlazení* Při nejnižších obsazích fosforu je to
40 C, při nejvyšších pak 100 C. Přehledně je poloha tranzit-
ních teplot spolu s charakterem poškození lomové plochy zku-
šební tyče při +20 C v tabulce č,3.
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Tabulka c. 3.

tavba

E 1

E 3

E 5

způsob popouštění

65ČrC/iGh/voda A
65O°S/iOh/pec 10°C/h
stupňov, ochlazování
650^0/1Oh/voda n
65O°q/iOh/pec 10°C/h
stupňov., ochlazování

5 £ p 10°C/h
stupňov.ochlazování

FATT°C

-85
-70
-62
-70
-5
+60-60
+60
+150

charakter
lomu
TT
ŤT
TT

TSt TT
TS. i?
TŽ, 13
IP, T£

FATTUC

+5
+15
+20+10
+60
+100
+5
+100
+160

charakter
lomu

TS
TS

TŠ,_TT
Tf, IP
TS, IP
IP.TS

IP,TŠ.TT
IP, TS

C ~ translcrystalické tvárne porušení
a - transkrystalické štěpení

IP - interkrystalícké porušení
Z tabulky je možné zjistitv že příznivých tranzitních

teplot se dosáhne u všech koncentrací fosforu, následuje-li
ochlazení z popouštěcí teploty ve vodě a neobsahuje-li zákal-
ná struktura proeutektoidní ferit. Při ochlazováni z popouš-
těcí teploty v peci rychlostí 10 C/h a rvchlosti ochlazování
z auster.i-tizační teploty Vj, vyhovují ještě tavby E1 a E3.
Požada' xu stupňovitého ochlazování vyhovuje pouze tavba E1.
Menříí . /chlost ochlazování z austenitizační teploty v2» při
níž je struktura po zakalení tvořena feritem a bainitem způ-
sobuje, že všechny tavby jsou z hlediska tranzitního chování
nevyhovující.

3. Závěr
ííroven obsahu fosforu v oceli NiCrMo významně ovlivňuje

polohu tranzitních teplot i charakter lomů zkušebních tyčí
při shodných podmínkách zkoušení*. Nejvýrazněji se účinek obsa-
hu fosforu projevuje při menších rychlostech ochlazování
z austenitizačníeh teplot, při nichž dochází ke vzniku proeu-
tektoidního feritu v zákalné struktuře. Podobný účinek má i
rychlost ochlazování z popouštěcí teploty. Maximální zkřehnu-
tí spoju s posunem tranzitních teplot je možné pozorovat
u stupňovitého ochlazení. Z předložené práce je patrné, že
již obsah fosforu kolem 0,040 % vyvolává u oceli NiCrMo nežá-
doucí vysoké zkřehnutí a posun tranzitních teplot.

Vzniku vratné popouštěcí křehkosti je možné zabránit
rychlým ochlazením z popougtěcí teploty. Tato technologická
operace však zvyšuje úroveň zbytkových pnutí, zejména jedná-
-li se o rozměrné výkovky.

Literatura;
h f CHVQRINOV: Krystalisace a nestejnorodost oceli, SNTL 1962
/2/ LEVIČEK. STRANSKí: Metalurgické vady ocelových odlitků,

SNTL 1984
/3/ DIM0ULIN a kol.s Metal Science 17, 1983, č.2, s,70-74
/4/ RYS a kol.: Nauka o materiálu 1/4,„Academia 1975
/5/ PISCHMEISTER, OLEPJORD: Berg und Huttenmannische, Monats-

hefte 3, 1978, s.75-86
/6/ VISWANATHAN: Metalurgical Transactions, 2, 1971, 3,

a.809-815
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Ing. Blažej Štefan,GSc.t Ing.Jana autorové, Ing.Ludovít Pari-'

äák,CSc, Ing.J,Bystrický,CSc, •EM SAV Košice *
VZU Škoda k.p.Plzeň

PRÍČINY NADMERNÉHO KREHNUTIA OCELE 15 128 MODIFIKOVANEJ TITA-
NOM

Ocel 15 128 sa v Škode k.p. Plzeň okrem iného používa
v energetickom strojárenstve pre rozmerné výkovky, V uplynu-
lom období vznikol problém nadmernej krehkosti výkovkov pre-
javujúcich sa nižšími hodnotami vrubovej húževnatosti ako po-
voluje norma. Vzniklo podozrenie, či tento jav nesúvisí so za-
vedením modifikácie ocele titanom* V predloženom príspevku
analyzujeme podstatu krehkosti skúmaného materiálu a jej fy-
zikálno-metalurgickú pričinnosť. Výskum bol realizovaný B©
vzorkách odebraných z jedného výkovku, ktorý po tepelnom spra-
covaní spočívajúcom v kalení z teploty 980 C a popúšťaní na
teplotu 730 C vykazoval velmi nízke hodnoty vrubovej húževna-
tosti.

loMateriál a experimentálne metódy

Lokálna chemická analýza bola nasledovná: 0,16% C; 0,55%
Mn; 0,23% Si; 0,013% P; 0,020%S; 0,56% Cr; 0,36% Mo; 0,182% V;
0,034% Al; 0,13% Ni; 0,055% Tii Obsah titanu potvrdzuje, ž©
r c ľ bola modifikovaná. Z výkovku boli odo brané vzorky 0 4 x
51 mnj pre statickú skúšku v ťahu s extenzometrickým záznamom
pr?dlženi<-. Okrem základných mechanických vlastnosti sa určo-
val aj exponent deformačného spevnenia. Ďalej boli odobraté
vzorky 10 x 10 x 55 mm pre rázovú ohybovú skúšku. Z viacerých
dôvodov sa volil vrub typu Charpy • hĺbky 2mm« Vzorky sa pre-
rážali v teplotnom rozmedzí +20 až +160 C. Boli realizované
metalografické analýzy zamerané na štruktúru, subštruktúru
a čistotu materiálu. Charakter lomov sa posudzoval fraktogra-
fickými metódami. Na časti vzoriek stanovoval rast zrna pri
ohreve na rôznu kaliacu teplotu. Ďalej sme realizovali niekoľ-
ko postupov tepelného spracovania pre overenie koagulácie a
rozpúšťania precipitátov a pre určenie možnosti opravného te-
pelného spracovania.

2. Výsledky

Mikroštruktúra tvorená feriticko-karbidickou zmesou je
rovnorodá, má nepolyedrický charakter, ^cikulárne subzrná ma-
jú strednú šírku okolo 2 jum, bloky subzrn majú stredný rozmer
okOlo 40 jum. Karbidické častice sú jemné, rovnomerne distri-
buované. ¥ štruktúre sa nachádzajú hranaté častice TiN obr,l
a tiež karbosulfidy a karbosulfonitridy titanu. Na uhlíkových
extračných replikách sú rovnomerne distribuované pracipitáty
rôznej podstaty, v ktorých prevláda VC, obr»2.

Výsledky statickej skúšky v ťahu sú nasledovené: H 0 9 =
s 590MPa, R = 725 MPa, A 5= 17%, Z = 76% a exponent deformačné-
ho apevneiia n=0,0925. Dg teploty *100 C sú hodnoty vrubová j
húževnatosti pod 10 Jem S 35 Jem" sa dosahuje pri teplo*a
cca +135 C, čo svedčí o mimoriadnej krehkosti.

Praktojfafia lomov poeukázala, že riadiacim mechanizmom
porušovania v subtranzitnej oblasti je transkryštalické štie-
penie obr.3. Interkryátalické lomy ani interkryštaliéké prvky
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porušovania neboli identifikováni* V iniciačných miestach štie-
penia sa nachádzali tvrdé častice^nitridu titanu pripadne kar-
bosulfonitridov titanu. Podlá metody uvedenej v /I/ bola po-
mocou merania velkostí štiepnych faziet určená velkosť efek-
tívneho zrna d=41 jum. To pod ta ČSN 42 0463 odpovedá stupňu č.
6.

Skúšky rastu austenitového zrna v oblasti 900-1120 C preu-
kázali rovnomerný nárast strednej velkosti zrna austenitu s
teplotou austenitizácie. Ako vyplýva z obr. 4 tento nánst je
pomerne významný* Ďalej sa ukázalo, že pri 900 C sa už v štruk-
túre nevyskytuje ferit, to znamená,teplota ACg leží pod 900 C«

3. Diskusia

Keďže materiál nie je postihnutý interkryštalickou kreh-
kosťou k analýze podstaty vlastností môžeme použiť nomograa
/I/ obr,5 platný pre vzťah medze sklzu a tranzitnej teploty
nepolyedrických štruktúr* Tranzitná teplota je +135 C, medza
sklzu sa postupne koriguje o hrúbku laťky d. = 2 um a obsah Mn,
ku ktorému je započítané pôsobenie Cr a Mo, Čiary medze sklzu
a tranzitnej teploty sa pretínajú vo vyznačenom bo dej? na velkos-
ti zrna 6,6, To samo o sebe potvrdzuje správnosť pomerov,preto-
že veľkosť zrna bola preukázaná ako metalograficky, tak aj
fraktogräficky. Z nomogramu potom vyplýva, že velkosť skrehu-
júceho .pavnenia dosahuje cca 310 MPa0 Z analýzy teda vyplýva,
že fynkálno-metalurgickou príčinou krehkosti je vysoká hladi-
na prÍ ipitačného spevnenia pri relatívnej hrubozrnosti mate-
riálu, To súčasne vylučuje príčiny metalurgické a naznačuje,že
sa treba sústrediť na tie technologické operácie, ktoré vplýva-
jú na precipitáciu a velkosť zrna* Okrem obsahu V, Ti a Ä v o-
celi za najzávažnejší technélogický parameter pokladáme teplo-
tu austenitizácie pred kaleniu* Pri vysokých teplotách auste-
nitizácie blízkych 1000 C sa rozpusti prevažná časť C r ,11 o aV*
Pokial sa týka vanádu v tuhom roztoku >s rozpustia karbidy.
Nitridy vanádu pri týchto teplotách sú ešte prakticky nerozpust-
né. Z experimentálnych postupov tepelného spracovania vyplynu-
lo, že spevňujúco-skrehujúcim efektom pôsobia predovšetkým tie
častice, ktoré reprecipitovali počas popúšťania* Častice, kto-
ré sa počas ohrevu na kaliacu teplotu nerozpustili, sú rozmer-
nejšie a preto ich efekt na spevnenie a krehnutie je menší.
Zníženie austenitizačnej teploty do oblasti blízkej 900 C má
v danom prípade dva pozitívne účinky* Na strane jednej auste-
nitové zrno bude jemnejšie a na strane druhej časť vanádu sa
zachová v podobe rozmernejších častíc a zníži sa hladina skre-
hujúceho spevnenia*

Pokial analyzujeme pôsobenie prídavku Ti do ocele 15 123
dochádzame k záveru, že takouto modifikáciou vznjká nová kva-
lita jnateriálu, ktorá si vyžaduje úpravu technologie výroby,
najma tepelného spracovania* Preukázalo sa, že velká časť Ti
je vyviazaná na nitridickú fázu. To súčasne znamená, že vanád
sa môže vyviazať len na karbidy a nie na stabilnejšie nitridy*
Tým sa znižuj* teplota rozpustnosti vanadových precipitátov.
Pri kaliacej teplote 980 C sa karbidy vanádu rozpustia a r«*»
preeipitujú pri popúšťaní* Titan sám je viazaný na Častice,
ktoré sú v okruhu kaliacich teplôt nerozpustné a preto sa
priamo na krehnutl podiela len nevýrazne, a to najma nukleáw ;
ciou štiepenia na tvrdých rozmerných časticiach* Preto pri
aplikácii Ti na modifikovanie ocele 15 128 doporučujeme úpra-
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vy technologie výroby,najma zníženie kaliaoej teploty*
4. Závery

a/ FyzikaIno -metalurgickou príčinou neprípustnej krehkosti
ocele 15 128 modifikovanej titanom je nadmerná hladina
preclpitačného spevnenia pri relatívne hrubcm zrne*

b/ Modifikácia ocele titanom má závažné dôsledky na mechaniz-
mus a kinetiku rozpúšťania a precipitáciu dispe rzných
fáz.

c/ V práci je predložený názor, že zvýšenie precipitačného
spevnenia ocele modifikovanej Ti spočíva v nepriamom pô-
sobení titanu vyviazaním N* Tým sa zníži teplota rozpust-
nosti vanadových precipitátov, čo má za následok väčšiu
efektívnosť precipitácie pri popúšťaní*

d/ Skrehnutie možno eliminovať viacerými variantami úprav
technologie. Ako najefektívnejší postup sa doporučuje
znížiť teplotu austenitizácie pred kalením.

Literatúra.
/!/ B.Štefan, a kol.: Hutnícke listy ,39,1984,4,250.

Obr. 1 Mikroštruktůra ocele 15 128 v dodanom stave.
Častice typu TIN a karbosulfonitridy titanu
v štruktúre*

zv. 600 x
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Obr. 2 Disperzné nitridické, karbonitridické a kar-
bidické častice v material! r dodanom stave,
extrakčná uhlíková replika

zv. 60 000 z

Obr* 3 Iniciácia Štiepenia na rozmerných časticiach
nitridov, resp. karbosulfotiitridov titanu

zv. 300 x
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Obr. 4 Závislosť velkosti austenitového
zrna skúmanftj ocele na teplote aus-
tenitizácie.
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Obr* 5 Analýza podstaty mechanických vlast-
ností pomocou nomogramu z /!/•
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Ing. Janorair Sobotka,CSc, Ing. Marie Sobotková, Ins.Miroslav
Liška
Výzkumný ústav stroj i renský a metalurgický-VŽSKG,k.p.,Ostrava

STUDIUM KŘEHNUTÍ NESTABILIZOVANÝCH AUSTENITICKÝCH OCELÍ V POD-

MÍNKACH DLOUHODOBÉ VYSOKOTEPLOTNÍ EXPLOATACE

Křehko lomové vlastnosti a creepová plasticita jsou význam-
nými parametry žárupevných materiálů s přímou vazbou na funkč-
ní spolehlivost součásti v energetických zařízeních. Kromě lo-
mové plasticity při creepu, která úzce souvisí s charakterem
deformačních a lomových procesů při creepu, zejména pak s nu-
kleaci, rozvojem a vzájemným propojováním creepových defektů,
nabývá na stále větším významu také residuálni vrubová houžev-
natost resp. residuálni plasticita za normální teploty, hodno-
cená v závislosti na době provozní exploatace. S tím souvisí
např. odolnost proti porušeni v průběhu odstávek energetických
zařízení /např. při jejich opravách/, přičemž s výraznou ten-
denci k prodlužováni životnosti těchto zařízení roste jak po-
čet odstávek, tak i možnost nežádoucího ovlivněni výchozích
mechanických vlastnosti.

Obdobně jako creepová plasticita, teplotně-časová závis-
lost vrubové houževnatosti souvisí především s realizaci pre-
cipit :.nich procesů na hranicích a uvnitř zrn. U nestabilizo-
vaných c»-NiMo austeni ti ckých oceli se jedná zejména o intergra-
nulární precipitaci karbidu M2,C, a fáze sigma a v závislosti
na obsazích uhlíku, dusíku a molybdenu o intragranulárni vylu-
čováni karbidů M 2,C &, M.C, nitridů Cr,N a intermetalických fá-
zi x a *l, /1-12/. v flůsledku toho dochází v teplotní oblasti 550
až 800 C po dobu do 2.10 h k výrazným změnám mechanických
vlastnosti a především k poklesu vrubové houževnatosti v závis-
losti na teplotě a době exploatace /3,4,12-14/. V rámci předlo-
ženého příspěvku bude toto hodnoceni provedeno u nestabilizo-
vané austenitickécrNiMo oceli jakosti 17 360 s velmi nízkým ob-
sahem uhlíku a přísadou dusíku do 0,25%.

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Experimentální materiál byl odebrán z plechů o tlouštce

25 mm, odváUovaných ze čtyř provozních taveb, vyrobených v
elektrické obloukové peci. Chemické složeni hodnocených taveb
je uvedeno v tab.I, mechanické vlastnosti plechů společně s
údajem o střední velikosti austenitického zrna pak uvádí tab.
II. V souladu se závěry NORSTRCrtA /15/ o provořadém vlivu ve-
likosti zrna a obsahu dusíku na mez kluzu nestabilizovaných
austenitických oceli lze konstatovat, že nejvyšší úrovně pev-
nostních vlastnosti je dosaženo u relativně jemnozrnné tavby
B a u tavby E s nejvyšším obsahem dusíku. Bližší podrobnosti
o hodnoceni mikrostruktury a mechanických vlastnosti ve výcho-
zím stavu a dlouhodobých žárupevných vlastnosti jsou uvedeny
v našich dřívějších pracích /16-19/.

Pro vyhodnoceni teplotně-časové závislosti mechanických
vlastnosti, především vrubové houževnatosti KCU3, bylo prove-
deno dlouhodobé izotermické žíhání při teplotách 650 a 750 C
u taveb B^C a E a při 600 a 650 C v případě tavby A, přičem|
doby žíháni byly odstupňovány v rozmezí 2 až 10 h,resp.2.10
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u tavby e. Mechanické vlastnosti jednotlivých alternativ teplo-
ty a doby žíháni byly charakterizovány na základě zkoušek vru-
bové houževnatosti /KCU3/ a statické zkoušky tahem na zařízeni
Instron při rychlosti deformace 1/1.10"ss"1. Dosažené výsledky
pak byly porovnány s odpovídajícími hodnotami mechanických
vlastnosti zkoumaných taveb ve výchozím stavu, uvedenými v tab.
II.

Pro orientační posouzeni vlivu creepové exploatace na křeh-
nut1 zkoumané oceli byly dále z prasklých zkušebních tyči kru-
hového průřezu z tavby E, podrobených creepovým zkouškám do lo-
mu při 65CTC a aplikovaném napěti 100 až 160 MPa /2Q/, vyříz-
nuty válečky o délce 55 mm. Tyto vzorky /bez dodatečného opra-
cováni válcového povrchu a bez vrubu/ byly přeraženy Charpyho
kladivem při 20 C, přičemž byla vyhodnocena rázová energie K
a v závislosti na příčném průřezu v lomové lokalitě také odpo-
vídající hodnota houževnatosti KC. Parametry creepové exploa-
tace jednotlivých vzorků /doba do lomu t , lomová tažnost při
creepu A,,,/ jsou spolu s naměřenými hodnotami K a KC uvedeny v
tab.III.

Charakter lomových ploch rázových zkoušek, provedených po
izotermickém žíháni a po creepové exploataci, byl studován ..ä
rastrovacím elektronovém mikroskopu BS 300, a to v režimu se-
kundárních elektronů při urychlovacím napěti 25 kV.

VÝSLEDKY ZKOUŠEK Ä JEJICH DISKUSE

Vliv doby a teploty izotermického žíháni na mechanické
vlastnosti souboru hodnocených taveb je uveden na obr. 1 a 2.
Ukazuje se zde/ že např. po žiháni při teplotě 650 C nedochází
k zásadním změnám v hodnotách mechanických vlastnosti/ stano-
vených statickou zkouškou tahem /obr. 1/. Rozdílné úrovně meze
kluzu/ pozorované u jednotlivých taveb ve výchozím stavu /po
rozpouštědla žíháni/, jsou kvalitativně reprodukovatelné i po
žíháni delším než 10 h. Na rozdíl od časové závislosti lomové
tažnosti/ ktecá vykazuje mírně klesající tendenci při dobách
žíháni nad 10 h/ nelze u zkoumaných taveb prokázat jednoznač-
ný vliv doby žiháni na hodnoty něze kluzu /obr. 1/.

Významný vliv podmínek dlouhodobého žíháni se však proje-
vil v připadě zkoušek vrubové houževnatosti /obr. 2/. Z výsled-
ků těchto zkoušek je zřejmé/ že po relativně vysokých hodnotách
vrubové houževnatosti ve výchozím stavu po rozpouštědlu žiháni
a po jejich případném vzestupu při dobách žíháni do 100 h, do-
cházi při delších exploatadch k výraznému křehnuti, prováze-
nému Honotnnie poklesem vrubové houževnatosti v závislosti na
době žiháni, což se i při poměrně krátkých dobách žíháni nej-
markantněji projevuje u tavby Bo Konvergentní průběh jednotli-
vých křivek hodnocené časové,závislosti však nasvědčuje tonu,
že při dobách delších než 10 h bude vrubová houževnatost u
všech zkoumaných taveb nízká /do zhruba 60 J/cn / a poměrně ne-
závislá na teplotě a době žíháni. Poloha maxima a počátek kle-
sající větve časové závislosti KCU3, jsou posunuty k nejdelším
časů* v případě tavby E a na druhé straně k dobám žíháni krat-
ší* než 5 h u tavby B /obr. 2/.

Příklady vzhledu lomových ploch vybraných zkoušek vrubo-
vé houževnatosti z taveb D a E jsou v závislosti na teplotě a
době izotermického žiháni uvedeny na obr. 3. Pro oblast nejvyš-
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ši ch hoonot vrubové houževnatosti /KCU3> 200 J/cm /, pozorova-
nou ve Íledovanéfi? teplotním rozmezí při dobách žíháni do 100 h
/obr. 2/, se charakteristickým jevi výskyt tvárných lomů s ty-
pickou Jankovou morfologii /obr. 3 a, b/, přičemž při delších
časech se již projevuji známky přechodu k intergranulárninu ty-
pu porušeni /obr. 3 b/. Oblast intergranulárniho tvárného typu
lenu rázovéch zkoušek /obr. 3 c, d/ je typická pro střední do-
by žiháni, kdy vrubová houževnatost ještě převyšuje úroveň
zhruba 120 J/cm . Prodlouženi izotermického žifiání k časovému
herizontu 5.10 h a delšira časům, které s výjimkou tavby D?při
teplotě 600 C již veda k poklesu hodnot KCU3 pod 100 J/cm , je
provázeno zřetelným zvýrazněním křehkého intergranulárniho ty-
pu loiiu /obr. 3 e, i, g/, i když i zde můžeme pozorovat přitom-
nc s >: menších oblasti s typicky tvárným charakterem porušeni
/cbr. 3 h/.

Vzorky válcového tvaru odebrané z creepově exploatovaných
zkušebních tyči, se již v hodnoceném stavu vyznačuji vysokou
koncentraci povrchových i vnitřních defektů/ vytvořených v prů-
běhu creepového porušováni /20/. Jedná se o existenci
- souvislého intergranulárniho porušeni povrchové vrstvy vzor-

ků, vyznačuj t c ich se přítomnosti trhlin do hloubky až 0,3 ram
- vnitŕn'ch defektů, vzniklých rozvojem a vzájemným prepojova-

nia k vit na hranicích zrn.
Hodno r .-ní úč.nku těchto "při rozeitých" vrubů na odolnost proti
křehV1 -;:u porušení za normální teploty, provedené rázovou zkou-
škou., ukázalo, že creepově exponovaný materiál se vyznačuje po-
měrně vysokou residuálni houževnatosti. Naměřené hodnoty rázové
energy a houževnatosti KC /tab.Ill/ nejsou v přímen vztahu ani
k době předciiozi creepové exploatace, ani k hodnotám KCU3, zjiš-
těným při 651 C po srovnatelné době izotermického žiháni.

Přiklady vzhledu lomových ploch creepově exponovaných vzor-
ků, podrobených rázové zkoušce při 20 C, jsou uvedeny na obr.4.
U všech vzorků můžeme po přeraženi pozorovat intergranu lárni
charakter lomové plochy se střídavým výskytem oblasti s tvárnou,
jamkovou morfologii a poměrně hladkých fazet. Na hranicích zrn
se u hodnocených vzorků rovněž vyskytuji hrubé, částečně propo-
jené dutiny oválného tvaru s velikosti do 25/tfn, jejichž při-
tomnost zřejmě souvisí s výskytom inkluzi a tvorbou částic sig-
ma fáze a kavitv průběhu creepevé exploatace. Bez ohledu na
rozdílnou úroveň houževnatosti můžeme u vzorků 266 a 267 pozo-
rovat nejnižší četnost výskytu těchto hrubých dutin /obr. 4 b/,
přičemž tato skutečnost je v dobrém souladu s maximálni ereepo-
vou plasticitou obou uvedených vzorků /tab.III/.

Na základě obdržených výsledků můžeme provést orientační
posouzeni nejvýznamnějších faktorů, ovlivňuj icich křehnuti hod-
nocené oceli po exploataci v oblasti teplot 600 až 700 C. S
ohledem na předpokládaný dominantní vliv intergranulárniho pre-
cipitátu, projevující se výraznou preferencí intergranulárniho
způsobu porušenippři rázové zkoušce, můžeme očekávat, že v ča-
sovém rozmezí 10 až 10 h, v němž byla pozorována značná di-
ferenciace teplotních závislostí vrubové houževnatosti jednot-
livých taveb, se v závislosti na chemickém složeni uplatni roz-
dílným účinkem vliv intergranulární precipitace nitridu Cr 2N,
karbonitridu K2,/C,N/, a především fáze sigma. V hodnoceném
případě dusíkem legované austenitickéCrNiMo oceli je sigmotvor-
ná tendence závislá na obsazích chrómu a molybdenu, množství
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nitridů a karbonitridů je pak určeno obsahy dusíku a uhlíku
/3,8,21-25/. Tyto skutečnosti jsou rozhodující z hlediska ki-
netiky křehnuti při dobách žíháni do 10 h, nebot nejvyšší vru-
bovou houževnatosti se zde vyznačuje tavba C s nejnižším obsa-
hem chrómu, nejnižší úrovni KCU3 pak tavba B s nejvyššími obsa-
hy chromu,a molybdenu /obr.2/. Tak např. pro podmínky žíháni
650 C/10 h můžeme s vysokým koeficientem korelace /r=0,994/,
významným i na hladině významnosti 0,005/ popsat vztah mezi vru-
bovou houževnatostí a obsahy chrómu, molybdenu, uhlíku a dusíku
/hn.%/ ve tvaru:
KCU3 /650°C/103h/ = 1124-42,3Cr - 77,9 Mg - 311 /C + N/.

Při delších dobách žíháni /např. 10 h/ souvisí pozorovaná
konvergence teplotních závislosti vrubové houževnatosti /obr.2/
s dostatečně intenzívni intergranulárni precipitací u všech
zkoumaných taveb, a to bez ohledu na rozdíly v jejich chemickém
složeni, velikosti austenitického zrna a na výši teploty žíháni.

Z dosažených výsledků je zřejmé, že teplotné-česové závis-
losti vrubové houževnatosti i creepové plasticity nestabilizo-
vané austenitické CrNiMo oceli s přísadou dusíku mají společné-
ho jmenovatele v teplotně a časově závislém průběhu intergranu-
lárni precipitace nitridických, karbonitridických a zejménr in-
tera»talických fázi. V případě lomové tažnosti při creepu SŽ v -
loučeni souvislého sítoví částic fáze signa na hranicích zrn tnu-
že projevit významným, i když jen časově omezeným vzrůstem plas-
ticity, provázeným výskytem šikmých smykových lomů při creepu
/12,17,18,26,27/. Tak např. při teplotě 650 C se maxima creepové
plasticity dosahuje u taveb 0 a E při 650 C v intervalu dob do
Lomu 1,5 až 5.10 h, kdy lomová tažnost dosahuje úrovně vyšší
než 80% /12,20,27/. Při tomto způsobu namáháni se může přízni-
vě projevit zpevňující účinek sítoví sigma fáze na hranicích
zrn, závislý především na pevnosti fázového rozhraní precipi-
tát-natrice /5,9,28/. Na druhé straně však mechanismus působe-
ni intergranulárniho precipitátu na odolnost proti porušeni při
rázových^zkouškách vrubové houževnatosti je kvalitativně odliš-
ný, nebot při dobách žíhání nad 10 h dochází pouze ke křehkému
lonu s úrovni KCU3 pěti až desetisobné nižší ve srovnáni s vý-
chozím staven po rozpouštěcim žíháni.
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Tab.I - Chemické složeni zkoumaných taveb

Tavba

B

C

D

E

Obsah prvku /hm.%/

C ! Hn
i

0,023

0,028

0,023

°(£0-
21

1,34

1,18

2,50

0,94

Si

0,48

0,34

0,27

0,28

P

0,014

0,012

0,015

0,012

S

0,013

0,014

0,019

0f019

Cr

18,10

15,90

17,75

17,70

Ni

12,48

11,99

14,63

12,05

Mo

2,82

2,76

2,68

2,20

N

0,161

0,156

0,145

0,250

B

0,002

0,002

0,004

0,003

Tab.II - Mechanické vlastnosti hodnocených taveb
za normálni teploty ve výchozím stavu

Tavba

B
C
0
E

Středni
rozměr
zrna

/nm/

0,020
0,070
0,128
0,058

KCU3

/J/cm2/

226
282
262
257

Rp0,2
R

ro

/MPa/

392
325
285
370

728
654
615
705

Rp0,2 1 0 0

Rm
/%/

53,8
49,7
46,3
52,5

A5

/%/

53,2
52,8
47,0
53,7

Z

/%/

78,8
71,0
79,9
70,4

Tab.III - Výsledky rázových zkoušek vzorku kruhového průřezu
z tavby E /bez vrubu/,provedených po creepové exploa-
taci při 650 C

Vzorek
i.

264
259
266
267
261
268

parametry creepové exploatace
tr/h/

5015
6014
11040
15216
31690
35616

r A 1 n /%/
33,0
35,7
58,0
53,5
50,6
47,5

K
/J/

160
97
82
156
49
106

KC 2

/J/cis /

241
147
150
256
82
159



250 5 103 2 5 Kŕ

OBU. 1 - Závislost meze kluzu a lomové tažnosti
za normální teploty na době a teplotě
izotermického žíhání

400

5 M 1 2 5 t)2 2 5 103 2 5 10* 2
t Ihl

OBH. 2 - Teplotně - časová závislost vrubové
houževnatosti hodnocených taveb
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'•ft-/

•'TÁ•t"-
3a Cb

UBH.3 - Vzlileci lomových ploch zkoušek vrubové h o u ž e v n a t o s t i
no izoterroickém žíhání ~
ba-tavba E, e5O°C, 30h, 2S7 J/cm^..
ab-tavba E, 700°C, lOOh, 228 J/cm^,^
3c-tavba E, 6bO°C, lOOOh, 120 J/cm'"
3<í-tavba t , 70QOC. 300h, 163 J/cnř-
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3e

3g

3e - tavba U, CoU°C, 50UUI), 2'ó J/cm'J
of - tuvbu L, C5UOC, LuUCuh, 35 J / c n "
3fe, - l a v h a L , 7l»(>' rC, i i O C O O h , í i l J / c r , ~
o h - t u v l w D , 000°C, 5000h, 6 2 J/cn-
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OBR. 4
Charakter lomu vzorků kru-
hového průřezu (tavba £)
po předchozí creepove «x-
ploataci při 650°C s dobou
do lomu
4a) 6014 h
4b) 111)40 h
4c) 316S0 h



Ing. Ján Bosenský, C.Se.
Výskumný ústav zváračský, Bratislava

DVA PRÍPADY PORUŠENIA ZARIADENÍ NÍZKOCYKLOVOU ÚNAVOU

V príspevku sa uvádzajú dva prípady poruSenia zariadení
v priemysle:
1) Porušenie vysokotlakéj rúrky.
2) Praskanie guľových zásobníkov.

Porušením vysokotlakej rúrky s tlakom ~ 150 MPa podTa
obr. 1 došlo k vážnej havárii s požiarom a k vypadnutiu výroby.
Rúrka z vysokopevnej oceli s obsahom 13 % Cr bola závitom vot-
knutá do príruby.

Rozbor ukázal, že porušenie nebolo zapríčinené defektami
v material! e ovplyvnenie požiarom bránilo dôkladnému fraktogra-
fickému rozboru.

Meranie tvrdosti ukázalo, že časť rúrky s vyšším stupňom
plastickej deformácie (ozn. 1), mala relatívne nižšiu tvrdosť
ako časť rúrky s nižším stupňom plastickej deformácie (ozn. Z).
Tieto rozdiely sme sa pokúsili vysvetliť porovnaním štruktúr
oboch častí rúrky transmisnou elektronovou mikroskopiou na ten-
kých fóliách.

V mieste (ozn. 2) s vyššou tvrdosťou sme zistili, že dis-
Ijkácie v subštruktúre latkového taertenzitu mali relatívne vyš-
šiu hustotu dislokácií ako v mieste (ozn. 1). Zoskupenie dislo-
kácií v mieste (ozn. 2) je na obr. 2. Pifrakčný obrazec z tohto
miesta mal základný motív roviny {111} zachovaný. Naproti tomu
v mieste ozn. 1, s nižšou tvrdosťou sa pozorovala relatívne niž-
šia hustota dislokácií ako vyplýva z obr. 3. Tiež hranice suij-
štruktúry majú iný charakter a pripomínajú skôr hranice subzrn.
Tomuto charakteru subzrn odpovedal aj difrakčný obrazec. V di-
frakčnoi* obraze^ boli stopy roztiahnuté v dôsledku vzájomného
pootočenia subzrn.

Záverom možno konštatovať, že rúrka v mieste ozn. 1 mala
iné zoskupenie subštruktúry s nižšou hustotou dislokácií ako v
časti rúrky ozn. 2. K takémuto zoskupeniu dislokácií s poklesom
tvrdosti môže dochádzať len nízkocyklovou únavou vysokopevných
ocelí. K cyklickému spôsobu namáhania mohlo dochádzať od ria-
diaceho "Fischerovho?" ventilu a nesprávneho votnutia rúrky v
prírube. K pevnostnému porušeniu rúrky zvýšením tlaku nemohlo
dôjsť, lebo zariadenie je proti náhlemu zvýšeniu tlaku dôkladne
poistené.

Druhým závažným prípadom je praskanie zváraných guľových
zásobníkov. Guľové zásobníky boli zvarené z ocele o vyššej pev
nosti (Bo * 460 MPa) a trhliny po niekoľkoročnej prevádzke sa
pozorovali v oblasti hranice natavenia. Pozorovali sa,len vo
zvarových spojoch montážnych - zváraných ručne elektrodami. V
oblasti dielenských zvarov pod tavivom sa trhliny nepozorovali.
Charakter trhlín vychádzajúcich z vnútorného povrchu je vidieť
z obr. 4. Na obr. 5 je vidieť vznik mikrotrhlín v okolí pozdĺž-
nych inklúzií, z ktorých možno usudzovať o vysokom stupni plas-
tickej deformácie v okolí šíriacej sa trhliny. Trhliny v hranici
natavenia buä vychádzali na povrch, alebo sa iniciovali v oblas-
ti pod krycou húsenicou, z čoho možno usudzovať, že trhlina sa
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neiniciovala koróziou.

Vysoký stupeň plastickej deformácie v teplom ovplyvnene:}
oolasti sme dokázali meraním hustoty dislokácii na tenkých fó-
liách. Vo vzdialenosti približne 1 mm od hranice natavenia bo-
la hustota dislokácií f = 22,2 . 10* cnr2. Vysoká hustota
y = 18,3 . 10? cm"2 bola aj vo vzdialenosti <v 3 mm od hranice
nětavenia. V niektorých miestach sme namerali zvýšenú hustotu
dislokácii aj vo vzdialenosti 30 mm od hranice natavenia. Vyso-
kú" hustotu dislokácií pri hranici natavenia charakterizuje obr.
6. Hustota dislokácií v základnom materiál! bola relatívne níz-
ka ( f - 3,07 . 10' cm"2), ako vyplýva z obr. 7. Nemerateľné
vysoká hustota dislokácií sa pozorovala aj vo zvarovom kove
hlavne na vnútornej strane guľového zásobníka. Hoci sa nepozo-
rovala charakteristická bunečná dislokačná Štruktúra, z namáha-
nia v prevádzke možno predpokladať, Že sa jedná o cyklické na-
máhanie zvarových spojov. Mechanizmus porušovania zvarových spo-
jov podporuje tiež fraktografický rozbor. Na lomových plochách
sme pozorovali charakteristické postupové čiary, ktoré sú sprie-
vodným zneko.n tohto spôsobu porušovania, ako je vidieť z obr.8.

Z uvedených výsledkov vyplýva, že vplyvom nerovnomerného
zaťažovania zvarových spojov v prevádzke, dochádza k ich cyklic-
kému zaťažovaniu. Toto nerovnomerné zaťažovanie vzniká od nepra-
videlnosti gule, presadenia zvarových spojov, strechovitosti ...
K týmto koncentrátorem napätí aalej prispieva nerovnomerný ohrev
gule, ako a.j zmena hladiny pri plnení a vypúšťaní gule. Ako uká-
zal elektron^mikroskopický rozbor na tenkých fóliách, namáhanie
je vyššie ako medza klzu. Výsledky sú tiež uvedené v komplexnej
správe £°\j*

V poslednom období dokázal Lancoš f~2.J tiež matematicky,
že pri nerovnomernostiach gule a zvarových spojov môže dochádzať
k plastickým deformáciám v miestach zvarových spojov. Ak počíta-
li nádobu ako presnú guľu, namáhania boli hlboko pod medzou klzu
a s plastickými deformáciami sa nepočítalo. Aj na tomto prípade
je vidieť, že dostupnými metalografickými prostriedkami možno
relatívne rýchlo a správne zistiť mechanizmus porušovania rela-
tívne komplikovaného zvárku.

Ďalej možno tiež konštatovať, že zvarové spoje vyhotovené
ručným oblúkovým zváraním boli vyrobené proti všeobecne platným
zásadám, ktoré sme publikovali v ̂ ~3, 4 7. Najdôležitejšou zása-
dou zvyšovania životnosti zvarových spojov v podmienkach nízko-
eykloved únavy je približovanie resp. pretlnanie cyklických kri-
viek napätie - deformácia všetkých oblastí zvarového spoja. V
týchto ručných spojoch sa na hranici natavenia nachádzala mar-
tenzitická štruktúra, ktorá mala inú cyklickú krivku napätie -
- deformácia ako ostatné oblasti spoja a na tejto bariére sa
plasticky tok koncentroval a iniciovali sa trhliny. Technolo-
gický postup opráv musí však takéto zásady rešpektovať.

Na oboch prezentovaných prípadoch porušovania možno dokumen-
tovať vhodnosť metalografického rozboru na zistenie príčin poru-
šovania aj komplikovanejších zariadení.
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Obr,t. PrieSny rez porušeneô
vy sokol'! akej rúrky. Zv. 2x.

Cbr.2, Subštruktdra martenzitu
idrky v mieste ozn.2, Zv.28000x.

Obr.3. Subštniktúra martenzitu Obr.4. Makroštruktúra porušené-
v mieste rúrky ozn.t. ho spoje.
Zv. 28000X.



Obr.7. Nízka hustote dislokácií
v základnom materiáli.
Zv. 54OOOX.

Obr.8. Lomová ploche s postupo-
vými čiarami. Zv. 200x.
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PŽíSlHY POBUŠBNl REAKČNlOH TRUB PECE PARlfÍHO RBPORMINQU

1. flvod
V pecích parního refonninga pracují reakční trubky při te-

plotě stěny 900 « 950 °C a vnitřním přetlaku až 3,5 MPa. Proto
se používají odstředivě lité trubky z austenitických ocelí a ob-
sahem uhlíku cca 0,4 %• U těchto trubek dochází během provozu
ku vzniku, růstu a spojování kavit až posléze k úplnému poruše-
ní stěny trubky bez výrazné plastické deformace.

Poruchy trubek vyvolávají přerušení provozu zařízení, kte-
ré má za následek zna&né ekonomické ztráty. Příčinám poruch,
zbytkové životnosti trub a jakosti odstředivě litých trub je vě-
nována trvalá pozornost /l - 10/•

U několika odstředivě litých trub jakosti 4OCr25Ni2O v re-
formingové peci n.p. Duelo Sala typu UHRE došlo k porušení pc
kratší době, než byla předpokládaná životnost. Z některých trub
byly odebrány vzorky a dodány k rozboru ve VtfCHZ.

?« Experimentálni materiál a chemioká analýza
Odběr vzorků zajišťovali pracovníci n.p. Duslo. Celkem by-

ly dodány vzorky ze čtyř pecních trub, z nichž trubky C4ř B46 a
P39 byly vyrobeny v n.p. Královopolská strojírna, trubka U je z
původní dodávky od výrobce zařízení*

Přehled dodaných vzorků, místa odběru /vzdálenost od dna
pece/, vizuální popis místa odběru a dobu provozu uvádí tabul-
ka 1. Ysorky byly dodány ve formě prstenců, na kterých bylo pro-
váděno naleptání na makrostrukturu, odebrány vzorky pro chemic-
kou analýzu a konečně odebrány vzorky pro hodnocení mikrostruktu-
ry. Každá pecní trubka se skladá z několika odstředivě litých trub,
které jsou svařeny obvodovými svary* Vzorky 04-2 a 04-1 byly ode-
brány z téže odstředivě lité trubky a mají tudíž shodné chemic-
ké složení* Vzorek C4-P je odebrán z téže pecní trubky, ale dal-
ších odstředivě litých trub a složení je proto odlišné. Podobně
je tomu u vzorku F39-A a P39-B.

Chemická analýza je uvedena v tabulce 2. K jej Db výsledkům
je možno říci, že všechny analyzované trubky mají chemické slože-
ní které odpovídá příslušné podnikové normě Královopolské stro-
jírny /JšKS 42 902-79/.

3* Struktury materiálu a mechanismus poškození
U vzorků 04-1 a C4-2 bylo po naleptání prstenců na makro-

strukturu zjištěno, že jsou v celé tlouštce stěny hrubé kolum-
nární kryBtály. U vzorku C4-B a B46 bylo hrubé kolumnární zrno
od vnitřního povrchu asi do poloviny tlcuätky stěny a od polo-
viny tlouštky stěny k vnějšímu povrchu jemné ekviaxiální zrno.
U vzorků P39-A a P39-B bylo jemné ekviaxiální zrno v celé tlou-
šíce stěny. U vzorku U bylo naopak asi 30 % podílu zrn z vnitř-
ního povrchu tvořeno jemnými ekviaxiálními zrny a na vnější stra
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ně trubky je hrubé kolumnární zrno /obr. 1/. Struktura tohoto ty-
pu a struktura 3 jemným ekviaxiálním zrnem je výhodná z hlediska
odolnosti materiálu proti tečení.

Mikroatruktura byla již ve výchozím stavu tvořena u všech
vzorku eutektickými karbidy, vyloučenými po hranicích zrn a den-
dritiokých buněk a vlivem provozu došlo k vyloučení sekundárních
karbidu.

Metalografický rozbor potvrdil, že k porušení trub došlo di-
fu&níia /kavltačním/ creepem. Dokumentuje to obr. 2, kde je patr-
ná tvorba kavit u vzorku B46 a obr. 3, kde je patrná koalescence
kavit u vzorku 04-1. Difúzni creep, ovšem v nižším stadiu rozvo-
je, byl zjištěn u všech vzorků, i u vzorků, odebraných z míst bez
zjevného poškození.

4. 3'ovrchové jevy

U vaorků byly zjištěny povrchové změny, které se však u jed-
notlivých trub lišily. Přehled o povrchových jevech u jednotlivých
vzorků je uveden v tabulce 3« Z tabulky vidíme, že na vnitřním po-
vrchu trub 04 a B46 byla zjištěna oxidace a nauhličení. Oxidace i
nauhličení byly v největší míře v mÍBtech trhlin, t.j. u vzorků
C4-1 a C4-2. Uvedené jevy u vzorku C4-1 dokumentuje obr. 4. Na
snímku vlevo vidíme meslkrystalovou oxidaci, uprostřed snímku je
oblast transformace karbidů MoTpz na tt?0,. Karbidy typu M^C, se
méně výrazně leptají při apliKgci leptaní dle Murakami. Na sním-
ku vpipvo jsou karbidy typu M C

Podobná relace se ukazuje na vnějším povrchu, kde povrchové
změny nastaly v největší míře u vzorku z trubky 04. U vzorku 04-1
nastala dokonce nitridace. Oxidaci, oduhličení a nitridaci tohoto
vzorku dokumentuje obr. 5*

Stupen nauhličení vnitřního povrchu některých vzorků byl o-
věřen chemickou analýzou, která byla provedena z třísek, odsous-
tružených v různých hloubkách.

5. Závěr
K porušení trub došlo běžným mechanismem, t.j* difúzním cree

pem. U poškozených trub nebyly zjištěny žádné vady slévárenského
typu, odchylky v chemickém složení ani strukturní anomálie.

Projevy vysokoteplotní koroze, t.j. oxidace a nauhličení na
vnitřním povrchu a oduhličení, oxidace resp. nitridace na vnějším
povrchu porušených trub svědčí o vyšších provozních teplotách u
poškozených trub. Zvýšení provozních teplot bylo příčinou zvýše-
ní rychlosti difuzního creepu a tím snížení životnosti trub.
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Trubka/
vzorek
(74-2

04-1
04-P

346

u "

Tabulka 2

Vzorek

C4-2, C4-1
C4-P
B46
FA39-4
P 39-B
UHDE

Vzdal.od
dna pece
100

350
2150

2200
10C0

5450
220

C

0,41

0,39
0,38

0,37
0,36

0,37

Mn

1.
0,
0,
o,
o,
o,

00

97
97
94
87

94

Popis vzorku

trhlina v místě nej-
většího rozevření
konec trhliny
bez zjevného poško-

konec trhliny
bez zjevného poško-

bez zjevného
bez zjevného

31 P

1,14 0,024
1,14 0,024

1,45 0,027
1,26 0,021

1,21 0,019
1,18 0,027

poškození
poškození

S

0,013
0,008

0,008

0,009
0,007

0,013

25
25

25

Doba provozi;
/h/

Or

,35
,47
,92

24,33
24

24
,30
,98

27 000

27 000
27 000

44 500

44 500
70 000

Ni

19,86
20,06

19,04
19,88

19,93
21,84

1

Ou

0,
0,

0,
0,

o,
o,

06

07
04
07
07
08
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Tabulka 3

Vzorek

<M-2

C4-P

C4-L

B46

F39-A

F39-B

UHDB

Vnitřní povrch

oxidace, nauhličení,
transformace karbidů
M 2 3C 6 na H ^

oxidace,nauhličení

oxidace, nauhličení,
transfonus.ee karbidů
M23 C6 "» *Z°5
mírné nauhličení,
oxidace nezjištěna

-
-
—

Vnější povrch

oduhličeni, hloubka
0,2 mm

oduhličeni, hloubka
0,1 mm

oxidace, oduhličeni,
nitridace

oduhličeni, hloubka
0,1 mm

-
-

oduhličeni,, hloubka
0,1 mm
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obr. 1 FRY 4

lOOx obr. 2 elektrolyt,
citr*

H2804

obr. 4 Murakami

lOOx obr. 3 ol< v-fc^clyt.

lOOx obr. 5
+ v
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Výskumný ústav zváračský, Bratislava

PRAKTICKÉ PRÍPADY PORUŠOVANIA KONSTRUKČNÍCH MATERI/LOV

V našom príspevku uvádzame dve havárie strojárenských vý-
robkov, kde metalograficky boli stanovené príčiny ich poškode-
nia,

A.
V prvom prípade bol analyzovaný spalinový kotol vyrobený

z materiálu podľa ČSN 41 2022. Išlo o riešenie príčiny prekoro-
dovsr.ia rúrok na viacerých miestach a prieniku vody do spelino-
vého priestoru. Z vonkajšej strany rúrok bolo vidieť niekoľko-
milimetrové1 až centimetrové priečne trhliny. Z vnútornej strany
miesta výskytu trhliniek najlepšie vystihuje obr. 1. Z kritic-
kých miest boli zhotovené priečne a pozdĺžne rezy, z ktorých
boli pripravené metalografické výbrusy pre svetelnú mikrosko-
piu. Štruktúre materiálu je#jeranozrnná feritická s pomerne
nízkym obsahom perlitu. Korózia je charakterizovaná obr. 2
(vnútorná strana rúrky) a obr, 3 (vonkajšia strana rúrky).#Ako
vidíme, ne vnútornej strane rúrok z povrchovej plošnej korózie
vybiehajú ťzke korózne pásy, ktoré vyúsťujú až na vonkajší po-
vrch, čo spôsobilo prienik vody do spalinového priestoru.
Z vonk•} ;šej strany bola zistená len pomerne plytká korózia bez
hlbšienj prieniku.

Pri bližšej analýze vnútorného povrchu rúrok boli zistené
rfzne neregulari^y materiálu (obr. 4a, b). Ako vidíme z obráz-
kov, napriek korózii v týchto miestach je štruktúra materiálu
v malých objemoch zdeformovaná, sú vytvorené rĎzne jamky a
preložky.

Energiovodisperzným analyzátorom EDAX bola zhotovená kva-
litatívna mikroanalýza koróznych splodín. V splodinách korózie,
okrem oxidov Železa a stôp vápnika, neboli zistené žiadne iné
prvky. V tejto etape riešenia ako najpravdepodobnejšia príčina
vzniku korózie boli označené neregularity vnútorného povrchu -
deformovaná štruktúra, jamky, preložky (obr. 4«, b),
ktoré vznií:li podľa všetkého pri výrobe rúriek.

NeskÔ' sa opäť vyskytli trhliny v rúrkach membránovej
steny kotla. Okrem nedokonale privarených krídelok ku rúrkam
v oblasti výskytu trhlín, bolo vidieť aj isté zmeny na mikro-
štruktúre materiálu (obr. 5) . Zo štruktúry vyplýva, že rúrky
boli vyhriate aspoň ne rekryštalizečné teploty,ak nie až na
teplotu Aj.

Každý takýto prienik vody do spalinového priestoru zname-
nal odstávku kotle, jeho ochladenie, opravu a nábeh na prevádz-
kovú teplotu. Je zrejmé, že kotol bol znečne namáhaný tepelnými
cyklami pri ochladzovaní a ohreve. Pri analýze posledného poru-
šenia rúriek (medzi prvým výskytom trhlín a poslednou expertí-
zou uplynuli cca 2 roky) sa objavil nový aspekt. Mikroštruktúra
posledných vzoriek je charakterizovaná na obr. 6. Ako vidieť,
rúrky boli vyhriate až ku teplote A, vzhľadom na tvar ceraenti-
tu v štruktúre a vyskytli sa aj malé feritické zrná vo veľkých.



V ôelšom bola pozornosť zamerané na korózne trhlinky (obr.
7a, b, c). Trhlinky sú relatívne äiroké s pomerne tupým hrotom.
Na okrajoch trhlín,#ako aj v nich samotných, sa nachádzali ko-
rózne splodiny. Korózne splodiny boli analyzované na energiovo-
disperznom analyzátore EDAX, avšak okrem bežných oxidov nebol
zistený^žiadny iný prvok, ktorý by mohol byť príčinou vytvore-
nia koróznych trhliniek. Na vyleštených nenaleptaných plochách
si však možno všimnúť v oblasti hrotov trhlín dutinky rôznej
veľkosti. Aby bolo možné charakterizovať miesto výskytu duti-
niek, boli vzorky jemne neleptané (obr. 8a, b, c). Ako vidíme,
dutinky sa vytvorili na Časticiach v zrnách alebo na hraniciach
zrn. Z miesta výskytu a tvaru dutiniek vyplýva, že v príslušnej
oblasti došlo k vyčerpaniu plasticity materiálu a poruSeniu na
medzifázovcm rozhraní. Dutinky sa postupne^zväčšovali a k zvý-
Seniu rýchlosti šírenia mohla prispieť korózia.

Z vyěáie uvedených výsledkov vyplýva, že najpravdepodob-
nejšou príčinou vzniku trhlín v kotli v poslednom prípade bole
už tepelná únava materiálu.

B.
V druhom prípade boli analyzované príčiny porušení,e -' e-

sa I-, so vedia vyrobeného z uhlíkovej ocele na odliatky (£_•>'
42 650). Analýzu uvádzame hlavne z toho dôvodu, že i ňne: va
stane, že zanedbajú sa základné zásady tepelného spracovaní*).
f • „J"1 edkom takýchto chýb je potom poškodenie príslušného výrou-
' . Na analýzu boli dodané tri vzorky:
- porušené lisovadlo,
- nákladný materiál normalizačné žíhaný podľa materiálového lis-
tu 870-900 °C, voľne ochladené na vzduchu,

- materiál s bližšie neurčeným tepelným spracovaním.
Najprv sme prezreli lomovú plochu porušeného lisovadla na

rastrovacom elektronovom mikroskope. Lom bol interkryštalioký,
štiepny (obr. 9).

Zo všetkých dodaných vzoriek boli pripravené metalo>-;rpfic-
ké výbrusy. Mikroštruktúra porušeného lisovadla (obr. 10) a
nákladného aateriálu (obr. 11) je veľmi hrubozrnné a má typický
widinannstättenický charakter.

Už na základe týchto výsledkov možno povedať, že pri íin ?
porušenia lisovadla pri dynamickom namáhaní je naprosto nevhod-
ná štruktúra, či už veľkosťou zrna, tak aj svojim charakterom.

llikroštruktúra dodanej tepelne spracovanej vzorky je poly-
edrická ferito-perliticlcá so stopami widiaennstattenicke;? štruk-
túry s relatívne veľkým zrnom (obr. 12)»

Na overenie správnosti tepelného spracovania lisovadiô* a
základného materiálu bola vzorka základného materiálu tepe*.--
spracovaná 890 °C/3 h ochladenie na vzduchu, štruktúra taicto
spracovaného materiálu je ferito-perlitická lokálne ešte wid-
mannstättenického charakteru (obr. 13), ale je evidentne limno-
zrnnejšia ako v prípade llaovadla a základného materi-ílu.

Vzhľadom na to, že normalizačným žíháním nebole .a o I; . do-
siahnuť jemnozrnnú štruktúru s polyedrickým sekundárnym zrnom
ani pri pomalom ochladzovaní z predpísanej teploty norma.izec-
ného žíhania, odskúšali sne vplyv nasledujúceho tepelnth-j ;p'\
covania: homogenizačné žíhánie 1050 °C/2 h/vzduch + norusiir-*
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žíháni e 900 ° C ó h
t ická š t r u k t ú r a í-.-i

Ma základe >y
mikroi i t ruktúrc z.j--
nevhodná pre 'iyí •>.;
a má widtnannstät u->
ho hlV-diska vyhoví,,,
udenif- p a r a m e t r e
né súč ias tkv -.:•,.• . •..
tepelným ss rncv/ ' . : .
n i e 1050 °Č/2 h/v;"
Výsl .?jkoíii j f- ; "

Texty k ob"' . k' n

-i.i h.. Výsledkom bola jemná feriticko-perli-

"ie,iýoh výsledkov možno konStetoveť, že
•a'-1. ?ri4iu e poäkodeného lisovadla, je

súčiastky, pretože je hrubozrnná
Takisto nie je zo štruktúrne-

'' i c -_-» vzorka tepelne spracovaná bez bližäieho
.-. '.ytio/ujúnu äí..-uKtúru pre dynamicky namáha-
;.' v;i::víiľ >u:V roštruktúru , ktorú sme získali
, "á; .-.oného materiálu: - homogenizačné žíha-

\uc , *• normalizačné žíhanie 900 C/5 h/vzduch.
•-o-per: ii.ická štruktúra (obr. 14).

Obr. 1.
Obr. 2.
Obr. 3.

Obr. 4.

Obr, 5.

Obr. 6.

Obr.

Obr. o.
Obr. 9.
Obr.10.
0br,11.
Obr.12.

Cbr.13.

Cbr.14.

Charak to.- u"h,in nn vnútornej strane rúrok.
Chara^t •: '.: ̂ -ozi'-y na vnútornej strane rúrok (zv. 50x) *
Chern!••'.<••• r ,:>?ózie ni:; vonkajšej strane rúrok (zv. 50x) .
Zdp.f -^van\ noieriál na vnútornej strane rúrok, a)
a) •'.v. 2' ľ.x, • .1 zv. lOOx.
Ci J.- aktér štruktúry pri výskyte trhlín v druhej etape
. z; . 50'-x; •
..iikrošt"nv ,úrw rúrok pri riešení posledného výskytu trh-
j-ín̂ v r i:och Cr"„ 500x) .
K.oróz\a rúrok s výskytom dutiniek v oblasti hrotu trhlín,
e) zv. 200x, b) zv. 200x, c) zv. 600x.
Chara'. terizovenie mieste výskytu dutiniek, a) zv. 2000x,
b) zv. 6000x, c) zv. 6000x".
Intcrkryštalický lom lisovadla (zv. 600x).
Mikroštruktúra porušeného lisovadla (zv. 200x).
Mikrořtruktúra základného materiálu (zv. 200x).
Mikroštruktúra dodanej tepelne sprseovnej vzorky
(zv. 200x).
Mikroštruktúra základného materiálu po tepelnom spraco-
vaní 390 °C/3 h/vzduch (zv. 200:./ -
Mikroštruktúra základného materiálu po tepelnom spraco-
vaní 1050 °C/2 h/vzduch + 900 °C/2h/vzduch (zv. 200x).
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Ing,Ivo Viek
ORGREZ k.ú.o.Bratislava
OPRAVA PAROOEMU PARNÉHO KOTLA

Pri tlakovej skúške po oprave poruchy prehrievača aa zis-
tila natesnos? na zberači pary - parojeme. Parojem je súčas-
tou kotla o výkone 40 t pary/h, prevádzkový tlak je 4 MPa.

Technické údaje parajsrnu:
rozmary ; 0 592 x 4.900 mm
hrúbka plášťa : 20 mm
hrúbka dna : 27 mm
výrobca : 5K0DA Plzeň
materiál : ocel neznámych vlastnosti
Kotol bol v prevádzke cca 320.000 hodin a využíval sa ako

na výrobu el. energie, tak aj na výrobu tepla pre centralizova-
né zásobovanie teplom a dodávku pary pre technologické účely
v jednom okresnom liieste. Vzhladora na mimoriadne napätú bilan-
ciu v dodávkach tepla potreboval prevádzkovátel zariadenie o-
pravit v krátkom čase pred začiatkom vykurovacieho obdobia.

Probléňi opravy spoříval v technológii výroby parojemu a
v charaktere zistenej nete&nosti. Ne bezšvový plást parojemu
sú prinitované dvoma radmi nitov dná* Netěsnost bola zistená
na styku jedného dna e plástom v ro^aahu cca 1/4 obvodu a v
6 nitových spojoch.

Na opravu parojemu bolo navrhnutých viac alternativ, z
ktorých 3a po komisionálnom posúdení vybrala alternatíva od-
rezania dna aj s častou plášta (v okoli nitovania) a privare-
nie nového dna k pôvodnému plástu parojemu.

Predpokladom pre realizáciu takejto opravy je zaručená
zvaritelnost plášta parojemu a jeho vyhovujúca mechanické vla-
stnosti po viac ako 300000 h prevádzky.

Už v štádiu šetrenia možnosti opravy parojemu sa z pláš-
ta parojemu odobrali triesky pre chemickú analýzu materiálu
a posúdenie zvaritelnosti a Poldi kladivkom sa zistilawtvrdosř
resp. pevnosť. Zistené hodnoty zodpovedali pevnosti v tahu
Rrao 390 až 400 MPa.

Chemická analýza ukázala nasledovné percetuálne zloženie
ocele:

C - 0,137 Mn • 0,52
Si » 0,03 Cr • 0,03
Mo - 0,01 Ni - 0,03
P - 0,024 S • 0,027
N - 0,030 Cu m 0 , 1 4

Porovnaním chemického zloženia a pevnosti v ranu s materi-
álovými listami oceli triedy 11 pre vyššie teploty a žiarupev-
né ocele, dá sa usúdi? že materiál plášta má chemické zloženie
a mechanické vlastnosti podobné ako v súčasnosti vyrábané oce-
le 11 366 prip. 11 368.

Určenie zvaritelnosti podlo uhlíkového ekvivalentu (podlá
ČSN 05 1310), kontrola na vznik studených trhlin a vznik horú-
cich trhlin ukázala, ža materiál plášta parojemu je zvaritalný
bez osobitných opatrení pri zváraní.



Mikroskopicky sa kontrolovala náchylnosi plašia ,parojemu
na lúhovú křehkost. Nezistilo sa napadnutie hraníc zrn, ani
v objeme feritickej matrice nie sú vylúčené druhotné.častice.
Materál plašia nie je náchylný na lúhovú křehkost.

V prípravnej časti opravy sa odrezala čaši plašia, s nete-
sným spojom a dnom pomocou kyslíkoacatylónovóho plameňa* Zo
získaného materiálu plašia boli vyrobené vzorky pre zistenie
mechanických vlastností:

- skúškou tahom za normálnej teploty podla ČSN 42 0316
- skúškou iahom za vyšších teplot podia ČSN 42 0311
- skúškou vrubovej húževnatosti podlá ČSN 42 0361
Okrem základných informácii o mechanických vlastnostiach

materiálu vystaveného dlhodobej prevádzkovej expozícii, pou-
žili sa výsledky tahových skúšok pre kontrolný pevnostný vý-
počet.

Pre posúdenie použitej technológie zvárania boli yyrobe-
nó vzorky z kontrolného zvarovóho spoja materiálu plášta s
materiálom nového dna. Boli vyhotovené skúšobné telieska pre:

- skúšku tahom podlá ČSN 42 0316
- skúšku lámavosti tupých zvarových spojov podlá
ČSN 05 1124.

Mechanické skúšky starého plašia parojemu
Urobila sa skúška iahom za normálnej teploty, skúška ?a-

!.oji za prevádzkovej teploty 300°C, skúška vrubovej húževna-
tosti za normálnej teploty a pri teplotách 0°C a 100°C. Telies-
ke pre skúšku vrubovej húževnatosti sa vyrobili zo zonywvon-
kajšflj strany plašia a aj zo zóny vnútornej strany plašia.
Zistená hodnoty boli vovšetkých prípgdoch lepšie ako predpisy
pre ocel 11366 resp. 11 368. Skúšky tahom aj skúšky vrubovej
húževnatosti preukázali vysoké plastické schopnosti materiálu.
Lomové plochy po skúškach poukázali na to, že ocel je značne
znečistená vtrúseninami.

Mechanické skúšky zvarenca plást - nové dno
Skúšobné tyče sa roztrhli mimo zvar, opätovne sa z lomo-

vej plochy dá usúdil na značné znečistenie ocele. Skúška lá-
mavosti na 2 vzorkách potvrdila vysokú plasticitu ocele aj
zvaru. Skúšobné tyče sa ohýbali na 120° bez porušenia.

Mikroskopické pozorovanie
Na mikroskopické pozorovanie sa využili vzorky prsraze-

ných teliesok skúšok vrubovej húževnatosti. Pripravili sa brú-
sením, elektrolytickým leštením a leptaním v l%nom Nitale.
Pozorovali sa svetelnooptickým mikroskopom Neofot 2. Zistila
sa heterogénna feriticko perlitická štruktúra. Zmeny štruktú-
ry zvýšeným teplotným zatažením neboli zistené. Materiál je
znečistený velkým množstvom vtrúsenin značného objemu pretiah-
le ho tvaru orientovaného v smere valcovania.

Technológia opravy
Po odrezaní nitového spoja kyslíko-acetylónovým plameňom

bola pripravená zvarová plocha brúsením. Zvarová plocha en
pred zváraním kontrolovalo farebnou kapilárnou skúškou. Zisti-
li sa necelistvosti charakteru trhlin, ktoré sa na vzorkách
jednoznačne identifikovali ako vtniaeniny. Tieto miesta boli
vybrúsené a opravené zváraním. Pre ďalšie sledovanie sa obvod
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plašia skontroloval ultrazvukom. Zistené defekty tygu zdvoje-
nin boli. zmapované a budú počas ďalšej prevádzky opätovne
kontrolované.

Pre zváranie bol vytvorený.úkos tvar U 8 koreňovou med-
zerou 1 až 1,5 mm. Zvar 3a predohrial na teplotuw12O - 150 °c.Na predohrev sa použil kyslikoec,atylénový plamen* Zváralo ea
ručne elektrickým oblúkom elektrodami EB - 121 - CJ a prieme-
rmi 2,5 a 3,15 mm .Koreň bol prebrúsený na odstránenie vrubov.
Zvar po ukončení nebol žíhaný. Vzhladom na vysoký koeficient
bezpečnosti pevnostného výpočtu nerobila sa rtg kontrola.

Uvedenie kotla do prevádzky
Po ukončení opravy a úspešnej tlakovej skúške sa komisio-

nálne vyhodnotil zvolený postup.wV komisii boli zástupcovia
prevádzkovatela#organizácií zaisťujúcich opravu a skúšky ma-
teriálu,zástupca IBP, expert výrobcu kotlov SES Tlmače.a ex-
port Výskumného ústavu zváračského. Komisia posúdila opravu
ako úspešnú,a po zhodnotení výsledkov skúšok a pevnostného
v/počtu odporúčala uviest kotol do prevádzky bez obmedzenia
parametrov. Doba prevádzky sa pritom uvažuje 5 rokov kedy
sa nahradí zásobovanie teplom z iného zdroja.
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Ing. Jozef Valovič
ORGREZ Bratislava k.ú.o.

ZV/E*NA* PORUCHOVOSŤ RÓR OHRIEVAČA VODY PARNŽHO KOTLA

Na parnom kotli v celulózka nastávali opakovaná poruchy
ohrievača vody. Na inom kotli rovnakého typu prevádzkovaného
rovnakým spôsobom sa podobné'poruchy nevyskytovali.

Prvé poruchy EKA sa ohlásili až pri skúšobnom uvedení
kotla do prevádzky. Praskali rúry v extrémne zalezenej vrchnej
sekcii EKA.

Kotol pre spalovanie uholného práiku má granulačné
ohnisko, výkon kotla Je 150 t/hod pary s prevádzkovým tlakop
9.42 MPa a Drahrlatín oarv 540+ fioe.

Rúry ohrievača vody rozmeru ^ 3 2 x 3,5 mm sú vyrobené
z ocele 12 021.

Označme kotol poruchový KÍ
a kotol bezporuchový K2

Poruchy rúr EKA kotla Kl sa prejavujú miestnym plaotic-
kýss pretvorením - nafúknutím rúry - a prlp. aj totálnou
perforáciou rúry orientovanou vo smere oei rúry. Lomová
plocha je s povytŕhanými čiastočkami kovu a pripomína dřevitý
.on.

Pre objasnenie zvýšenej poruchovosti EKA už počas
skúšobnej prevádzky kotle ea vykonal materiálový rozbor rúr
odobratých z oboch kotlov a zo skladu pre investičnú výstav-
bu.

Rozsah skúšok zahrňuje chemickú analýzu, kontrolu
mechanických vlastnosti a mikroskopické šetrenie.

Chemický rozbor ukázal, že rúry EKA z oboch kotlov
majú obsah prvkov odpovedajúci oceli 12 021. Na rúre nezabu-
dované j do kotla, ale ako súčasti dodávky z investičného
skladu sa zistilo chemické zloženie, ktoré odpovedá oceli
12 022.

Z toho usudzujeme, že aj da kotla boli zabudované rúry
z oboch materiálov. Táto ekutočnoet však nemá nepriaznivý
vplyv na poruchovost EKA vzhladom nm vyššie mechanické
vlastnosti ocele 12 022.

Mechanické ekúšky - skúška fahom, kontrola tvrdosti -
potvrdili dobrú zhodu zistených pevnostných charaktarietlk
o hodnotami podlá ČSN 41 2021, pripadne CSN 41 2022.

Pre určenie príčin havárie rúr EKA kotla Kl bude rozho-
dujúce mikroskopické šetrenie rúr. Najskôr objasnime spôsob
prevádzkovania kotla.

Oba kotle aú určené pre potreby drevárskeho a papieren-
ského priemyslu, s nerovnomerným odberom pary. Následkom
kolieavého odberu pary (Ž 30 t/hod v krátkom časovom úseku)
aa menia hydrodynamické pomery cirkulujúcej vody - v systé-
me ea skokom zníži tlak kotlovej vody, čo zapríčiní nezavod-
nenie hornej eekcie EKA. Rovnaký defekt má častý výpadok

95



napájačiak (3 až 5 raz za smenu na dobu cca 1 win), málo
citlivá regulácia napájania* škrtenie cirkulujúcej vody
miestnymi úsadmi kalov,...

Podlá informácie z prevádzky rúry boli dlhšiu dobu
na skládke vystavené poveternostným vplyvom. Pred montážou
do kotla sa neurobila skúška priechodnosti rúr. Vizuálnou
a mikroskopickou prehliadkou rúr sa zistilo napadnutie
vnútorného povrchu koróziou jamkového typu do hlbky cca 0,8
až 1 mm, usady kalov čiastočne, prip, úplne zamedzili
cirkuláciu kotlovej vody.

Za normálnych okolnosti sú rúry EKA výdatne chladené.
Extrémna teplotné zatažená horná sekcia EKA z dôvodu upcha-
tie rúr a z dôvodu cyklicky sa meniaceho tlaku a teploty
steny rúry praská. Po výmene perforovanej rúry nikdy neprask-
ne v 3alšej prevádzke vložená rúra, praskajú len pôvodné
rúry.

Kolísavý odber pary a ostatné nepriaznivé faktory platia
v rovnakej miere aj pre rovnaký kotol K2, kde rúry EKA ne-
praekajú,

Prato v 3alšom sme sa zamerali na provnávanie štruktúr-
neho stavu rúr EKA z kotla Kl a K2,

f> obr. 14 2 je vnútorný povrch rúry EKA z kotla Kl
a na obr. 3, 4 vnútorný povrch rúry EKA z kotla K2.

Na obr. 5, 6 je vonkajši povrch rúr EKA kotla Kl
a na obr. 7, 8 vonkajší povrch rúr EKA kotla K2.

, Na vnútornom aj vonkajšom povrchu rúry,z kotla Kl sú
korózne priehlbeniny čiastočne vyplnená koróznymi splodinami
a početné mikrotrhliny, lnterkryôtalickyprenikajúce do feri-
tickej hmoty.

Na vnútornom povrchu rúry z kotla K2 sú korózne priehlb-
ne od nerovnomernej korózie a\e baz trhlín! Vonkajší povrch
rúry je hladký, rovný bez korózie a baz trhlín.

Na obr. 9 je feriticko-karbidická znes rúry EKA kotla Kl.
Perlitickó zrno je následkom dlhodobé zvýšenej tepltty
steny rúry rozpadnuté, len ostrovčeky volného cementitu gulo-
vitóho tvaru naznačujú jeho pôvodné miesto v matrici.

Ne obr. 10 je feriticko - perlitická štruktúra rúr
z kotla K2 s výraznými lamelami cementitu bez teplotného
ovplyvnenia rúry.

Mikroskopickým šetrenia sa jednoznačne zistilo, že rúry
použité pri stavbe kotla K2 sú bez trhlín a povrchových chýb.

Rúry z kotla Kl najú na oboch povrchoch súbor interkryš-
talických trhlín. Mikrotrhliny sa zistili aj na rúrach, zo
skladu, ktoré neboli zabudované do kotla - obr. 11.
To jednoznačne potvrdzuje ich výrobný charakter.

Mikroskopické vyšetrenie dokázalo chybnú technologickú
dodávku rúr EKA kotla Kl. Rúry kvalitatívne neodpovedali
CSN 42 0251 - Trubky ocelové bezešvévse zamčenými vlastnost-mi za vyšších teplot - Tech.dodací předpisy - čí.22 pojedná-
vajúcom o povrchu rúr. úo kotla boli namontované rúry s vnú-



tornými chybami - mikrotrhlinami. Vnútorná chyby j« možno
vo výrobku zlatit nedeštruktívnou defektoskopickou kontrolou
alabo mikroskopicky. Pro akoeený stupen 1 do ktorého sú podlá
prevádzkových parametrov rúry EKA zaradené so defektoakopla
nevyžaduje.

Rúry s mikrotrhlinaml - koncentrátora! napätia - pulzá-
ciu tlaku a teploty ako d5e*edku stagnácie obelju vody nemôžu
presto? bez významného poškodenia. Tomková korózia výrazne
cca 30 % znižuje nosný efektívny prierez. V exponovaných
miestach došlo k prekročeniu dovoleného namáhania, rúry
praskali.

Mikroskopickým Šetrením ee na rúrach zistili defekty
výrobného charakteru. To oprávňuje predpokladať, že celé EKO
je postavené z rúr pochádzajúcich z chybnej technologickáj
dodávky. Konečne, existenciu mikrotrhlln vo všetkých, aj
spodných sekciách EKA, kde zú miernejšie pracovné podmienky
potvrdila skúška rúr stlačením, ktoré bola pozitívna.

Existencia trhlín je potenciálnym nebezpečím porúch
e frekventovaných odstávok kotla. Čo predstavuje valké ho@j.~
dárska strany. Doporučenie, vyměnit celý ohrievač vody sa
realizovalo. Odvtedy kotol KÍ napriek kolísavému odberu pary
prečuje spclehlivo, a bez porúch.
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Ing. Josef Bystrický ,CSc, Ing.Vlastimil Spousta,
ENDr.Josef Kasl? SKODA k.p. Plzen

PŘÍČINY DEGRADACE VRUBOVŽ HOUŽEVNATOSTI OCELI G SN 41 5128

1. Úvod
Žárupevná ocel ČÍSN 41 5128 patří mezi velmi rozšířené znač-

ky ve stavbě parních turbin. Z oceli se vyrábí parovody„ armatu-
ry » ventilová tělesa, příruby. Periodickým problémem je nedocl-
lování hodnot vrubové houževnatosti po konečném tepelném spra-
covaní. Někdy pomáhá tepelné přepracování, většinou je však neú-
činné. Pro výkovky volně kované s tlouštkou stěny do 300 mm za-
ručuje GSSi pro stav .9 tyto hodnoty: 0R / M P / Re/MPa/ A /%/ KOU 3 /J.cin /

500 - 700 370 17 40
S ohledem na nízkou prokalitelnost^oceli, pouze ir.cnní sou-

části kelené v oleji mají před popuštěním bainitickou r.-:.ruktirru,
U rozměrných výkovků je autné počítat se směsnou struktia-or.
eutektoidního feritu a bainitu, všeobecně se vyznačující
hodnctami vrubové houževnatosti.

V předběžných úvahách se vycházelo z názoru /1/'„ podlo ně3
árr. izí u oceli s obsahem V>0,3 % k precipitaci karbonit3rf.au v
nt a v teplotní oblasti 650 až 700°C, Podle /2/ lze očekávat vy
loučení karbonitridu v jemně dispersní formě s velikostí částic
až 20 (um. Existence precipitátu by mohla pak vést ke zpevnění
základní matrice a způsobit degradaci plastických vl&stnoairú

říčin nízké vrubové houževnatosti výkovků z oceli
f2g

Y prvé fázi se předpokládalo, že příčinou nízkých hodnoř
vrubové houževnatosti je existence směsné ferito-bainiticl:•'
struktury, popřípadě existence preoipitátu* Výsledky í k

h l í h k š k ři i h ž k h
k y , popp pp ýy

z ochlazovacíeh zkoušek, při nichž se vzorky z vyhovující a ne-
vyhovující tavby ochlazovaly z jednotné austenitizační teploty
980°C rychlostmi 50. 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000°C/hod
e popuštěním na 720 C přinesly toto zjištění. S rostouoí ryoh-
lost í ochlazováni narůstají hodnoty meze pevnosti a mese l:iv.zv,
kontrakce je prakticky konstantní, tažnost se zvětšující se rych-
lostí mírni klesá* Největší rozdíly jsou u hodnot vrubové houzev
natosti.oZatímoo u nevyhovující tavby nepřesáhne KCU3 hodnotu
35 J.cm , vyhovující tavba má KCU3 od 150 do 170 J.om . Pritom
nejnižší hodnota 150 J.cm odpovídá rychlosti mezi 200 a 500°C/
/hod. Ani snížená austenitisační teplota 900 a 940°C nepřinesla
u nevyhovující tavby očekávané zlepšeni hodnoty vrubové hoi.řr.v.
tosti. Požadované zlepšení KCU3 nezajistilo ani interkritictce
tepelné zpracování v intervalu austenitisačních teplot 780 s.z
8508C.

Jedním z typických výkovků s nevyhovujícími hodr_ .r rui-«
vé houževnatosti bylo těleso ventilu následujícího che;i ;j:.,.o
složenís
ozn. C Mn Si P S Gr Ni Mo V Cu
A 0,12 0,52 0,27 0,016 0,021 0,52 0,10 0,45 0,34 0,1P
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Tvarem to byl cagl:$455 x 425 x 635 mra, jeho historie tepel-
ného zpracování je na tab.č.1. Z tabulky je patrné, že ani ně-
kolikanásobné provozní tepelné přepracování nepřineslo požado-
vaný efekt* Laboratorním tepelným přepracováním e ochlazením
z austenitizacní teploty 960 G do vody, oleje a na vzduohu
a popuštěním na 680 a 720 G se nedosáhlo podstatné* změny KCU3.
která se pohybovala v rozmezí 10 až 24 J * c m • Stejně neúčinná
byla i snížená austenitizacní teplota* Naproti tomu jiný výko-
vek tělesa ventilu s podobnou chemickou analysout
ozn* C Mn Si P S Or Ni Mo V Cu
B 0,16 0,57 0,27 0,015 0,021 0,67 0,13 0,43 0,24 0,17
vykazoval po provozním tepelném zpracování: 980°C/olej, 720°C/
/vzduch následující mechanické vlastnosti t «

Rm / M P a / Re / M ? a / A /%/ Z /%/ K C U 3 /J*om*
561 376 27,4 70,9 H 6 , 194
V souboru šetření bylo ověřováno ještě 5 nevyhovujífiíoh

výkovků s hodnotami vrubové houževnatosti 13 až 51 J*cm »
Mikrostruktira nevyhovujíoíoh a vyhovujícíoh vzorků byla tvoře-
na feritem a popuštěným bainitem s různým obsahem 1 formou kar-
bidiokého precipitátu* Laboratorně tepelně zpraoované vzorky
vykazovaly výrazné jemnější zrno, než vzorky provozně tepelně
zpracované*

Z-s souboru výkovků byly podrobnějšímu metalografickému
rozboru podrobeny výšeuvedené výkovky, ozn*A nevyhovující,
ozn* V vyhovující. Nevyhovující vzorek výkovku A má v celém
objemu vyloučen jemný globulitický preoipitát, jednotlivá zrna
se liší hustotou precipitátu. Hrubší částice jsou vyloučeny
na hranicích zrn (obr*1). Chemickou mikroanalýzou byla v preci-
pitátu prokázána přítomnost V, Mo* Vyhovující vzorek B má odliš-
nou mikrostrukturu, tvořenou feritem a perlitem (obr*2). Mikro-
analýsa precipitátu indikovala menší obsah V a Mo neŠ v přede-
šlém případě* Dále bylo zjištěno* že u nevyhovujícího vzorku A
se ve struktuře objevují ostrohranné částice karbonitridu tita-
nu. Jejich typický vzhled je na obr*3* Na lomové ploše je pak
patrné, jak ostrohranná částice karbonitridu iniciuje štěpnou
trhlinu (obr*4)* Chemické analýza vzorku A i B byla doplněna
o titan a tímto výsledkem* Vzorek A: 0,049 % Ti, vzorek B«
0,002 % Ti. Toto zjištění bylo motivem pro zpětné prošetření
souvislosti mezi obsahem Ti a výslednými hodnotami vrubové hou-
ževnatosti celkem u 13 taveb, což representuje zhruba 40 ks vý-
kovků* Výsledky jsou v tab*S*?..

Nevyhovující z hlediska požadovaných hodnot vrubové hou-
ževnatosti jsou tavby s pořadovými čísly 1, 5, 7, 10, u nichž
je obsah Ti 0,035 %• Uvážíme-li, že titan nebyl analyzován
v precipitátu, ale ve„forraě nitridu nebo karbonitridu, zaují-
ma jící a tedy i ovlivňující poměrně malý prostor, je jeho de-
gradační účinek neobvykle vysoký* 0 vlivu Ti na strukturní a
mechanické vlastnosti není jednotný názor /3, 4, 5, 6/* Nega-
tivní vliv je přisuzován existenci ostrohrannýoh karbonitridu,
která je podmíněna poměrem Ti s N*

Z„předlozeného rozboru vyplývá, že v daném případě, tj.
oceli CSN 41 5123 přítomnost Ti >0,035 % významně, až o 1 rád,
snižuje hodnotu vrubové houževnatosti*

lCu



3. Závěr
3.1. Nevyhovující hodnoty vrubové houževnatosti výkovků z oce-

li OSN 41 5128 nelze významně ovlivnit známými způsoby
tepelného zpracování*

3.2* Statisticky i experimentálně bylo prokázáno, že rozhodu-
jící vliv na degradaci vrubové houževnatostí oceli OSN
41 5128 má přítomnost titanu v množství větěía než 0,035%.

3.3. Nepříznivý vliv na vysokou křehkost má i vysoké preoipi-
tacní zpevnění kombinované v některých případech e hrubým
zrnem*
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Tabulka 5*1.
Tavba

36252E
I 13

Tepelné zpracování

1.zpracování:980TC/olej,
720°C/vzduch

2.zpracování: popuštění
740°C/pee do 65O°C

3•zpracování 1980®C/olej,
740°C/vsBdueh

4. zpracování: 980°C/ole;J,
720°C/vzduch

5.zpracování: poguštění
740°C/vzduch

Požadované, ̂qdnotjt
"SkutiSňT"hodnoty

%
363
•5T8-
535
522

325

631

548

Rm
420/686
688
682
662

516

745

675

A
.17_
24,8
24,4

24,4

30,4

21,2

23,6

Z

70,9
68,6

71,9

68,6

68,6

KCU3
- 3-| r f-

11. 9

9, 9

37,89

20, 9

9, 7

Ohenusložení T 36252E:
C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V
0,12 0,52 0,27 0,016 0,021 0,52 0,10 0,18 0,45 0,34
Kov.míry - 455 x 425 x 635 mm
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Tabulka č.2.

Číslo
tavb>

31966

32002

32531

33150

33884

34046

34234

35573

J5TÔ6

36252

36357

37637

35991

Chemické složení /%/

C

0,14

0,14

0,14

0,13

0,14

0,14

0,12

0,14

0,13

0,12

0,13

0,16

0,12

Mn

0,60

0,59

0,50

0,66

0,54

0,64

0,69

0,57

0,59

0,52

0,58

0,57

0,56

Si

0,34

0,29

0,26

0,26

0,29

0,32

0,23

0,28

0,30

0,27

0,27

0,27

0,19

P

0,023

0,019

0,013

0,025

0,015

0,018

0,019

0,022

0,023

0,016

0,016

0,015

0,016

S

0,026

0,024

0,018

C,022

0,023

0,022

0,028

0,021

0,024

0,021

0,024

0,021

0,018

Cr

0,68

0,66

0,57

0,64

0,61

0,67

0,60

0,67

0,72

0,52

0,63

0,67

0,67

Ní

0,13

0,18

0,22

0,23

0,10

0,24

c,n
0,13

0,13

0,10

0,23

0,13

3,09

Cu

0,13

0,16

0,14

0,21

0,14

0,16

0,17

0,15

0,14

0,18

0,13

0,13

0,12

Mo j V

0,44

0,46

0,45

0,42

0,42

0,43

0,43

0,46

0,40

0,45

0,44

0,43

C.43

0,32

0,29

0,23

0,29

0,29

0,32

0,26

0,29

0,22

0,34

0,28

0,24

0,23

Ti

0,035

0,001

0,015

0,018

0,048

0,002

0,042

0,001

0,001

0,049

0,001

0,002

0,00!

Režim tepelného
zpracování

980°C/olej+720°C/vzduch

960°C/ol ej+72O°C/vzduch

980°C/ol ej+72C°C/vzduch

980°C/ol ej+720°C/vzduch

980°C/olej+720°C/vzduch

980°C/o1 ej+730°C/vzduch

980°C/olej+730°C/pec

960°C/olej+74O°C/vzduch

960°C/ol ej+740°C/vzduch

980°C/ol ej+720°C/vzduch

980°C/olej-72O°C/vzduch

980°C/olej+720°C/vzduch

SS00C/olej+72C°C/vzduch

Mechanické hodnoty

745

733

618

720

637

637
L586

554

593
682

592

561

637

599

592

459

573

465

573

433

395

359

535

420

376

522

A

21,2

23,0

21,6

18,0

20,8

15,6

22,0

25,0

28,2

24,8

28,4

27,4

24,8

Z

40,5

61,5

46,6

69,5

62,6

28

57,0

60,0

74,0

70,9

65,2

70,9

73,0

KCU3

2 0 , 30

7 1 , 80

100, 89

152, 43

9 , 40

37, 57

9, 43

66,123

111,210

9, 11

49,163

146,194

169,203

Poř.
č(s.

lx)

2

3

4

5x)

6

7x)

8

9

lOx)

11

12

13



Otr.1. an.č. EM 0528
vzorek A

Obr»2. sn.č. EM 0532
vzorek B

sn.č. 0721
vzorek A

Obr.4. sn.č. 0764
vzorek A
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Ing> Vladircír Bína, C&c., pronumat,, Ing. Jiří Kudrman, CSc.
Státní výzkumný ústav materiálu, Praha

APLIKACE METALOGRAFICKÝCH ŠETŘENÍ PRl STANOVENÍ STUPliE POSKO
ZEHÍ EXPONOVANÉHO

ti vod
V praxi se často setkáváme s případy, kdy je nutné posou-

dit stav poškození materiálu v důsledku degradačních procesů
(tečení, únava)* Jedná se o případy, kdy není známa předchozí
provozní historie, a nelze proto aplikovat bezprostředně výpoč-
tové metody s použitím deklarovaných či noiroativních hodnot,
právě s ohledism na neznalost předchozích provozních stavů*

Jedním z přístupů je ověření mechanických vlastností expo-
novaného materiálu a experimentálně stanovit jeho stupeň poško-
zení. Pro další výpočty je však dále nezbytné určit žárupěvné
vlastnosti v určitém rozsahu teplot a napětí s následnou extra-
polací, v řadě případů je třeba vyhodnotit i deformační charak-
teristiky nejen exponovaného, ale i rovněž neexponováného mate-
riálu.

Potom ke stanovení poškození máme k dispozici dva různé
soubory a pouze jejich porovnáním můžeme určit poškození.

Aplikace stochastické formy zákona kumulace poškození k výpočtu
stupně poškození

K nalezení vzájemné relace a tím i výpočtu poškození lze
použít stochastické formy zákona kumulace poškozování /l/»

Jestliže uskutečníme zkoušku tečení dc lomu potom, s ohle-
dem na to, že uvažujeme zákon kumulace v interpretaci s dobami
do lomu jako s náhodnými veličinami, platí

ařlT t -!"- -- 4, <i>
Or

kde čflí je poškození předchozí expozici, které chceme stanovit,
í£^ Í£ jsou skutečné doby do lomu identických částí expo-

r e' novaného a neexponovaného materiálu.
Dobu do lomu 'vře exponovaného materiálu lze experimentál-

ně zjistit, dobu do lomu Tr však již zjistit nelze, protože
s ohledem na stochastickou interpretaci se jedné o dobu do lomu
identické části.

Pro střední logaritmické hodnoty ze vztahu (1) však dostá-
váme

Protože vztah (1) platí pro libovolné zkušební podmínky,
ze vztahu (2) plyne, že" regresní závislosti exponovanéno i ne-
exponovaného materiálu se liší pouze v absolutním clenu ie.iich
loearitrcic.-:é forr.;..
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Stupen pots K o s e ní lso potom vypočítat ze vztahu

kde ê-f a "4 jsou absolutní parametry regresních závislostí
exponovtuiéiio a neexponovaneno materiálu.

K uvedenému vztahu (3) je vsak třeba podotknout, že obě
regresní závislosti nelze vyhodnotit separátně, protože s ohle-
dem na náhodnou povahu procesu tečení a tím i dob do lomu, resp.
pevnorti pri tečení, nelze stanovit regresní parametry s abso-
lutní přesností, ale vždy se bude jednat o jejich odhady. Potom
použití vztahu (3) se separátně stanovenými absolutními para-
Tratry může vést ke značným chybám v odhadu poškození. Proto je
iezbytné použít odpovídající regresní model, který respektuje
vzájemnou relaci obou regresních závislostí a stanovit veškeré
parametry obou závislostí simultánně.

Uvedenému případu odpovídá následující regresní závislost
ve tvaru / 2 / - p

% A i X / '

ide A] jsou regresní parametry,
)(• jsou známé funkce,

y 1 pro k = j
r v^o pro k t j ,

í označuje podmiňující faktor:
" j = 1 neexponovaný materiál

j = 2 exponovaný materiál

Jak však bylo již řečeno, uvedené vztahy platí zcela presne,
jesxliže bychom mohli odzkoušet exponovaný materiál a ^eho pů-

vodní neexponovaný stav, nebo alespoň materiál z téže původní
tavby. ío však v řadě případů není realizovatelné a musíme po-
užiť pro porovnáni material sice neexponovaný, ale z jiné tavby.

Z řady analýz uvedených v práci /2/ se však ukazuje, že
regresní závislosti pevnosti při tečení různých taveb vykazují
tutéž vlastnost, tj. odlišnost pouze v absolutních členech.

Z tohoto důvodu proto nelze odlišit jaký podíl na transla-
ci má odlišnost taveb a jaký podíl vlastní poškození předchozí
extrapolací.

Jestliže se nám bude jednat o takto komplikované porovnáni,
musíme použít ještě nějaký další rozlišující faktor. A v tom
může sehrát význačnou roli aplikace metalografických postupů.

Použití metalografických šetření k posouzení materiálových
vlastnosti a poškození ____________________

Podívejme se nejprve na vlastní výsledky zkoušek tečení

poznamenávame,

Před další analýzou byly oba soubory dať podrobeny stoches-
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testu /3/» který ukázal, se regresní závislosti pevnos-
:i pri tečení obou aouoorú je soáné povazovat za paralelní.
ľroto ir-iy ooa soucory vynoanoc«ny simultánne /2/ ja<£0 paralel-
ii a sví určen 3tupeň poškození poule vy3e uveueneno vztahu (3)«

^odnota vypočteného poaKození dosáhla značné vysoké hodno-
ty 75,5;-.

řorovname-ii váak neexponovaný materiál 3 normativními
hodnotami ule CJoII 447243, je vidět, se i tento rozdíl je znac-
"iý (57»57»K řotom rozdíl mezi exponovaným materiálem a norma-
tivními hodnotami činí 42,3Vi vztaženo k dobám do lomu*

-Podíváme-I t a e jakým pevnostním změnám odpovídají výše uve-
dené údaje» potom relace mezi exponovaným a neexponovaným mate-
riálem predstavuje snížení pevnosti pri tečení o"21,6-/o» Expono-
vaný materiál vykazuje 7,5;»"snížení ve srovnání s deklarovaným
rozptylem žárupevných vlastností o t 20% se uvedené rosdíly
nejeví tak příliš enormními, jestliže uvažujeme, že se jedná
o různé tavby - viz obr.l.

Rovněž pevnost pri tečení 3varových spojů vykazovala obdob-
né relace - obr.2,

Verifikace tóchto úvah nemůžeme uskutečnit již žádnými me-
chanickýni zkouškami, ale pouze kvalitativně jiným způsobem,
jaký poskytují metalografická šetření.

.Metalografický rozbor ukázal, že v průběhu dlouhodobé
expozice při vysokých teplotách došlo ke značným zmenám v mor-
fologii sekundárně vyloučených částic. U řádek ď-feritu může-
me Dozorovat významnou globularizaci 3pojenou pravděpodobně i
a mírným rozpouštěním této fáze. Z obrázku je rovněž patrno
významné* hrubnutí karbidů na hranicích zrn, což je charakteris-
tické pro fázi M^-ICÍ. Rovněž u částic uvnitř zrn došlo k urči-
tému zhrubnutí, áasivní částice karbidů, resp. karbonitridň Ti
(Cli) zůstaly beze změny. Hrubnutí karbidů na" hranicích zrn pro-
kazuje i elektronová mikroskopie. Většina drobných do řádek
uspořádaných karbidů uvnitř zrn však zůstává téměř beze zmén.
To naznačuje, že se jedná o teplotně stabilnější fázi, než
jsou karbidy chrómu, např. V, Ub, Ti a jiné. Vzhledem k chemic-
kému složení oceli jde pravděpodobně o sekundárně vyloučené
karbidy titanu.

S porovnání vnitřního povrchu trubky (ve styku s techno-
logickým mediem) a vnějšího (ve styku s volnou atmosférou) i
neexponovaných trubek nevyplývá, že by vnitřní povrch byl ovliv-
něn nebo korozně napaden.

Z porovnání materiálů před a po provozu při vysokých te-
plotách vyplývá, že došlo k určité degradaci vlastnosti docí-
lených výchozím tepelným zpracováním."

Nejméně příznivé se jeví vylučování a hrubnutí karbidů
na hranicích zrn. To může vést ke snížení korozivzdornosti
(ochuzení zóny o chrom) a ke snížení odolnosti proti tečení.

Rozpad cT-feritu do globulí je možno považovat za děj
příznivý*z hlediska mechanických vlastností. Rovněž značná sta-
bilita karbidů uvnitř zrn naznačuje, ze mechanické vlastnosti
matrice se teplotní expozicí významné nezměnily.

Celkově lze shrnout, ze pozorované změny ve struktuře
nebudou tak významné, aby představovaly významné snížení pev-

108



nostních vlastností vůči výchozímu stavu.

ľudíž lze akceptovat předchozí úvahy provedené na základě
mecnanických zkoušek* A tímff vyjdeme-li z relací pevností při
tečení zkoušených materiálů a rozptylových vlastností, lze
usuzovat) že exponovaný aateriál si zachoval značnou míru pev-
nostních vlastností, které nevybočují z rámce jeho rozptylových
vlastností.

Závěr

Zkoušky pevnosti při tečení mohou ověřit stav exploatova-
ného materiálu, avšak k exaktnímu posouzení stavu poškození je
nezbytné, aby se jednalo o materiály (exponovaný i neexponova-
ný) s jedné a téže tavby.

V řadě případů tento požadavek nelze splnit, a proto
k přesnějšímu posouzená stavu materiálu po provozní expozici
je třeba dalšího doplňkového kvalitativně jiného kriteria. Toto
doplňkové kriterium nám poskytují metalografické metody. Jejich
aplikací bylo možné posoudit u exponované oceli typu Crl8KillTi
to, zda rozdíly, které se ukázaly mezi exponovaným a neexjaono-
vaným materiálem jsou původu již počátečního, daného různými
tavbami, anebo zda jsou dána poškozením vzniklým extrémními
provozními podmínkami.
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Joaef Mnáha,d,t., Ing. Rudolf Kovařík:, RNDr Josef iíasl
SiCQDA :..p. ?lzen

PODHAVASOVft TRHUMY A VYCEZEHINY _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » «

i. ÚVOD

Antikorozní návar vnitřních povrchů je u tlakových nádob
jaicsrných reaktorů typu WER proveden ve dvou vrstvách, což je
j e lnou z možností zabránění vzniku podnávarovýeh t rh l in (PNT)
po3 austeniticfcým náv&rera páskovou elektrodou. Přesto je v k«
p íjteoda stejně jako u všech světových výrobců tlakových ná

ý p j
p» íjteoda stejně jako u všech světových výrobců tlakových ná-
dob věnována značná pozornost příčinám vzniku těchto vad a
technologickým možnostem předcházení jejich vzniku při nava-
řování CrlJi páskovou elektrodou automatem pod tavidlem nízko-
legovarých ocelí CrMoV a CrNiMoV.

PI.í JKOU zjišťovány /1,2/ v tepelně ovlivněné oblasti
(TOO) n tvářeného základního materiálu až po žíhání tlakových
nádob ke snížení pnutí a jsou proto zařazovány k žíhacím trh-
linám. Byle však prokázáno /3,4/,že primární příčinou PNT mo-
hou být kromě klasického mechanismu zíhacích trhlin segregač-
ní procesy,vznikající v TOO již v průběhu navařování. Při ží-
hání potom dojde pouze k rozvoji již přítomných mikrotrhlin,
přípe;íně vznikají nové PNT žíhacího typu* Příspěvek se zabývá
studi la PUT zjištěných na zkuSebním prstenci z nízkolegované
oceli 15Ch?KPA.
2, POBÍSÍľIXY VZNIKU PUT

Zicusenoati v !c«p« Skoda potvrzují platnost publikovaných
tídajů o PlťT /l,2/,rajt to. že pro vznik PNT je nutné uplatnění
tří nás Ledujících faktoru v postačující vzájemné kombinaci.

a) Chemické složení

Nách/lnost nízkolegovaných CrMoV a CrNiMoV ocelí k podná-
varevó praskávosti je dána nejen obsahem hlavních přísado-
vých prvfců, ale i obaahem povrchov? aktivních stopových
prvků a obsahem klasických nečistot P a S*

b) Degradace struktury v TOO

Poškození struktury TOO tepelnými a deformačními cykly na-
vařování je sáviclá na parametrech navarování (měrných te-
pelných příkonech) a také na geometrické skladbě housenek
vícevrstvého návaru.

c) Celková úroveň vnitřních pnutí
Je dána superpozicí všech pnutí,vyvolaných v procesu výro-
by a zejména procesem svařování a navařování. Experimen-
tálně jsme ověřili důležitost tohotc faktoru. Ani v jednom
případe zkušebních návarů nebyly PNT vyvolány na deskách o
tlouBtce, odpovídající tlouštee stěn tlakové nádoby jader-
ného reaktoru a pri použití týchž parametrů navařování,
při kterých na zkušebních prstencích PNT vznikly ve vel-
kých množstvích.

Pro výrobu tlakových nádob jaderných reaktorů je pou-
žívána ocel 15Ch2MFA pro typ reaktqru WER 440 a 15Ch2BKPA
pro typ rea'ctoru WER 1000» Svařitelnost a náchylnost těchto



ocelí k PNC byla velice podrobně studována ve VÚZ Bratislava*
Ocel 15Ch2MFA byla ohodnocena jako poměrně náchylná ke vzniku
žíhaoíoh trhlin a ocel 15Ch2NMFA jako mírně náchylná áž nená-
h l á /5/

Technologie může vznik PNT ovlivnit značnou měrou*U jed-
u>vrstvého návaru, provedeného vysokým měrným tepelným příko-
nem (QI),vznikne v TOO pod návarem poměrně široka vysoko pře-
hřátá hruôozrnná zóna a v ní, v pásu pod překrytím sousedních
housenek zóna kritioká pro vznik žíhacíeh podnávarových trh-
lin (obr.D* Tato zóna je oblastí preeipitačního vytvrzení v
důsledku znovuohřevu na teploty asi 500°C až ACT.Kritická zó-
na vzniká 1 u vícevrstvých návaru tehdy, jestliže bod střetu
isoterm Aoi sousedních housenek druhé a případně dalších vrst
tev návaru leží nad hranicí natavení(OH) v návaru nebo v hru-f
bozrnné zone TOO* Kritická zóna vzniku PNT u dvouvrstvých ná-
varů je také pod okraji krajních housenek druhé vrstvy, pokud
ovšem vzdálenost okrajů první a druhé vrstvy je přiměřeně
velká (obr*2)*

0 výsledcích našich experimentálních prací ve směru sta-
novení vhodného poměru příkonů druhé a první vrsvvy návaru
QII/QI jsme referovali již v rooe 1984 /6/*

3. METALOGRAFICKÉ ROZBOR REÄLNÍCH PNT

Ke studiu byly dodány vzorky ze zkušebního prstence ovýš-
oe 1200, vnějším é 3840mm a tlouštce stěny 14-Omm /7/.Na vnitř-
ní povrch prstence byly navařeny dvě vrstvy austenitickou pás-
kovou elektrodou šířky 50mm respektive 6Qram s různými měrný-
mi tepelnými příkony* Druhá vrstva návaru byla provedena pře-
rušeni podle obr*3, který představuje zjednodušené a zkrácené
schema skladby housenek návaru* Protože u okrajů druhé vrstvy
návaru nejsou podmínky pro ultrazvukovou kontrolu, nebyla ta-
to provedena ani před, ani po tepelném zpracování návaru prs-
tence žíháním ke snížení vnitřních pnutí* Teprve po odstraně-
ní návaru na úroveň OH bylo indikováno zkouškou kapilární me-
todou barevné indikace (KPM) a zkouškou magnetickou práškovou
metodou polevací (MG) celkem 787 podnávarových trhlin •Všechny
byly nalezeny v pásech označených 5* 1,2a,2b a 3 na obr.3*Jer
jich maximální délka byla 9mm*

Výskyt trhlin ve velkém množství pod okraji krajních hou-
senek druhé vrstvy návaru v pásech S«1,2a a 3 podle obr*3 byl
předpokládán* Absolutní absence trhlin v pásu c* 2c byla také
očekávána* V tomto pásu totiž skladba housenek návaru nedovo-
lila uplatnění podmínky vzniku PNT, uvedené v bodě 2*b.Vytvr-
zovací teploty asi 500"C až Aoi, vyvolané navařováním housen-
ky č*9 druhé vrstvy, zasáhly do místa TOO, kde při pokládání
housenky 8* 4 první vrstvy návaru došlo pod překrytím house-
nek k zjemnění hrubosrané zóny, vzniklé při na varování před-
chozí housenky č*3 (obr.4c)*

Vzhledem k záměrně zvoleným parametrům navařování se ale
nečekal výskyt trhlin v pásu č*2b, tedy v kritické zóně vzniku
PNT pod klasickým jednovrstvým návarem, který je schematicky
znázorněn na obr.l* Housenka č* 4 (obr.3) měla totiž měrný te-
pelný příkon nižší než předchozí housenka č* 3, což mělo eli-

113



minovat vznik PNT v tomto pásu 2b, kde bylo nalezeno celkem 29
trhlin na odkryté délce asi 2/3 obvodu prstence. V ostatních
pásech trhlin c. 1,2a a 3 byl zaznamenán výskyt PNT mnohoná-
sobně vy 52 í.

Vzhledem, k ";omu, že pásy trhlin o. 2a a 2b leží v hrubo-
arnné zon" TOO, vzniklé pri navaření jedné a téže housenky č.
3 (obr.3), předpokládal se odlišný mechanismus jejich vaniku.
Provedli jsme proto metalografický rozbor právě v této oblas-
ti*

Ve vybraných partiích jsme nejprve trvale vyznačili ori-
entaci jednotlivých'pásů PNT ve směru horizontálním i verti-
kálním »Po zdokumentování MG indikací PNT byly sejmuty Bauman-
novy otisky (BO), opět přesně orientované. Ze srovnání snímků
MG indikací a BO vyplynulo, že v pásech č.1,2a a 3 se PííT vys-
kytují bez ohledu na metalurgickou kvalitu navařeného povrchu,
ale jejich maximální délka (aš 9mm) byla existencí vycezenia
aíry v pásech výskytu prokazatelně ovlivněna. Ze srovnání dá-
le vyplynulo, že všechny studované trhliny v pásu S«2b vznik-
ly v oblasti vycezenin S.

Na obr. 4 je dokumentován výřez z oblasti pásů č. 2a,2b a
2c ve stavu po MG zkoušce (a), BO tohoto výřezu, fotografic-
kou cestou převrácený do normální polohy (b) a makrolept to-
hoto "".yřezu (c), vše při dvojnásobném zvětšení. Z obrázku vy-
plývr j ídnosnačná shoda výskytu PNT v pásu č. 2b a existence
vycez.nin S.tte snímku makroleptu výřezu stojí za pozornost vý-
razná ht*ubo2,rnná zóna TOO, v níž leží oba pásy výskytu PNT č.
2a a 2b. Na 3ledované plose výřezu byl zhotoven metalografic-
ký výbrus, čeho mikroskopická prohlídka potvrdila, ae všechny
PNT mají interkrystalický průběh a nerozšířily se do míst,za-
saženích při znovuohřevu teplotami nad Aci.V okolí obou PNT v
pásu c .2b byl zjištěn extrémní výskyt sulfidických vměstků, a
to ve formě větších, robustních útvarů i v podobě rozsevu ku-
lových drobných částic. Mikrostruktura v této partii TOO (cca
0t2mm pod OH) je v podstatě feritickokarbidická směs, která
vznikla popuštěním převážně martenzitické struktury s menším
podílem dolního bainitu. Studiem uhlíkových replik na TEM a
pomocí EDS bylo ověřeno,že na hranicích zrn vyloučené karbidy
jsou převážné typu llUCoa místy přecházejí do spojitých filmů*

Nakonec byly z výřezu zhotoveny vhodné zkušební tyče,ob-
sahující trhliny z pásů Ô. 2a a 2b. Po podchlazení v tekutém
dusíku byly obě tyče rozlomeny v místě PNT. Analýza lomových
ploch na REM potvrdila interkrystalický charakter PlíT. Na fa-
zetách PNT z pásu č.2b byly nalezeny drobné vměstky(obr.5),i-
centifikované jako sulfidy manganu, zatímco lomy i>o PNT z pá-
su č.2a vykazují relativně hladké interkrystalické fasety, na
kterých nebyla přítomnost síry prokázána ani podrobnou rtg.
mikroanalýzou (obr.6).

4. ZÁVĚR
3vla experimentálně prokázána dvojí příčina vzniku PNT

na zkuatíbnín prstenci. Volbou vhodných parametrů navařování
lze u oceli 15Ch2MFA zamezit vzniku PNT žíhacího typu. V ob-
lasti vycezenin však ani optimální parametry nemusí elimino-
vat dominující negativní vliv síry.
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STRUKTURA JtÁlAsB SLITINY C 1111 V ZÁVISLOSTI NA PARAMETRECH
NAVAROFANÍ

l t food
Gae3astým případem ve svářečské praxi je naváření vícevrstevs

ného návaru, tj. několika housenek na sebe. Při tom dochází
k významnému ovlivnění struktury housenek již položených hou-
senkou navařovanou. Cílem této práce je sledovat ovlivnění
struktury jedním i více tepelnými cykly při navařfcvání dalších
housenek*
2. Experimentální materiál a metodika

Strukturní atudie byly provedeny na rakouské variantě sli-
tiny C 1111, označené ANTINIT DUR FD 500 jejíž chemické slože-
ní je uvedeno v tabulce I.
Tabulka I - Chemické složení slitiny ANTINIT DUR FD 500 /J* hm/

C
0,10 4

B
0,003

S i
,79

Mn
4,30

Cu
0,05

P
0,010 .

Co
0,004

S
0,009

Cr
17,69

Mo
5,73

Hi
8,65

Ub
1,02

Havarování bylo prováděno trubičkovou elektrodou é 2,0 mm na
sedla Js 200 NT z materiálu 0SChl8N10T, jednotlivé vzorky se
lišily různě zvolenými paramatry naváření i počtem houseneki
Vytvrzování vzorků 1 a 2 probíhalo při 550 C 5 h, u vzorku 5
pri téže teplotě 5,5 h, vzorky byly ochlazovány společně v pe-
ci. Charakteristiky vzorků jsou uvedeny v tabulce 2,
Tabulka
Vzorek

1

2

3

I I

Pře
- Parametry navarování
dehřev

300

550

housenky [ o i / m i n ]
1 2 -3 4

3,50 350 350 350
TF" T5 T5 l5
350 350 350 350
™ TI ~ ~

5 6

U vzorku 1 se při kladení druhé housenky sedlo ohřálo do čer
ného žáru (obtížná odstranitelnost struBky) a mezi housenkou
2 a 3 vychipdlo sedlo na cca 100 C (výmena špičky automatu)„
U vzorku 2 housenka 4 propadla (vyšší teplota předehřevu od
housenky 3), housenkou 5 se sedlo velmi ohřálo, bylo ochlazo-
váno místně vzduchem, struska musela být odstraněna kladivem
mino navařovací zařízení. U vzorku 5 šlo u housenky 2 tavidl"
dobře odstranit, i kdyŽ sedlo bylo velmi ohřáté, housenkou 4
se; sedlo ohřálo tak, ze se tavidlo tavilo teplotou z boku sed.»
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(nenavařovana část) a odstranitelnost etrusky po návaru byla
špatná. Způsob kladení housenek jednotlivých vzorků je sche-
maticky znázorněn na obr. 1 • Struktury vzorků byly stu-
dovány metodami optické i transmisní elektronové mikroskopie,
techniky kolodiových otisků. Kvantitativního popisu disperse
jednotlivých fází bylo použito běžně užívaných postupů kvanti-
tativní stereologie /I, 2/. Výsledky byly porovnány a výsled-
ky rtg. analýzy kompaktního vzorku.

v;orek
—'//—II—
vzorek 2

Obr. 1 Schema kladení housenek
3. Výsledky

Vcelku lze strukturu vícevrstevných návarů charakterizo-
vat tak, že ve směru od vnější housenky k rozhraní se základním
materiálem postupně ubývá fáze feritické a zvyšuje se podíl fá-
ze austenitické. Housenky sousedící se základním materiálem
jsou zejména v těsné blízkosti rozhraní návar/základní austeni-
tická ocel tvořeny austenitickými zrny obklopenými feritickým
sííovím. Ve všech housenkách každého vzorku byly přítomny kar-
bidy MpoC/- a téměř všude byl pozorován náznak či slabá precipi-
tace LaveSovy fáze /W P©2Mo; Významné odlišnosti byly zjištěny
ve vzájemném poměru auatenitické a feritické fáze a ve výskotu
Částic fáze X Fe.ífiC!r1pMo.|O. Precipitace intermetalických fází
a karbidů byla pozorovaná Ve feritických oblastech a na hrani-
cích ferit/austenit. Jen ojedinělé byla zjištěna precipitace
fáze X v austenitu. Přehled o fázích vyskytujících se v jednot-
livých housenkách dává tabulka III. Typická strukturní uspořá-
dání jsou ukázána na obr. 2 - 5 .

Trhliny byly zjištěny ve vnějších housenkách vzorků 1 a 2,
u vzorku 3 trhliny pozorovány nebyly. U vzorku 1 se trhliny vys-
kytovaly v housence 4„ u vzorku 2 v housenkách 5 a 6 (jejich
počet byl vsak nižší než u vzorku 1). Trhliny probíhají po hra-
nicích srn hustě obsazenými částicemi převážně fáze X •

4. Diskuse
Výsledky ukazují, že vnější housenky všech vzorků maj.í

strukturu zcela nebo velmi výrazně feritickou, ve které se vys-
kytují masivní částice fáae X (objemové podíly od 20 do 40 % ) .
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Tabulka III ~ Páže přítomné ve struktuře housenek

Vzorek

1

i

2

i

3

Housenka

zťkl.mat.
1

1 a 2

3

4

1
2
3
5

5/6

6

1
4

5

fáze

/--Pe
^-Pe + d-Pe, {{X)),
náznak 2 linek od /ty
jT-Fe + ^"-Pe, ( X ) ,
náznak 2 linek od /»)
á*-Fe + f-Fe, (tf),
náznak 2 linek od /*?
^-Pe + ((/'-Pe)), T
K\"l))
neexponovéno
neexponovánft
^-Pe + <T-Fe
<T-Pe, ((f-Fe)), *f ,
náznak rf
g*-Pe. ((^*-Fe)), >« ,
náznak /»?
ťf-Pe, ((f-Pe)), ̂ ,
C7)
neexponováno

<T-Pe. /*-Pe, (-t),
V7)

<T-Pe. (/"-Pe), ^

Objem,
podíl

0

14,9+

8,1

45,0

0
0
0

19,6

-

31,7

0
3,53

21,20

Objem,
podíl
Bío-sCg v
<f raritu

24,28

25,01+

14,44

26,27

-
19,65
14,43
7,00

—

9,58

20,42
7,51

15,00

Tvrdost
HV 20

257

340+

473

549
549 ,
549
-
26C
232
549

509

494
494

-
362
340
38*

473 ~

+údaje se týkají housenky -.2
1

Jeden tepelný cyklus způsobený navařením další housenky se, jt
patrno (tab. Ill), neprojeví tak výrazně, aby ve struktuře věi
lina feritu transformovala na austenlt a vysoký příkon při navá-
ření působí jen větší míru transformace o—^ý' a rozpouštění
částic fáze X (např. housenka 4 vzorku 3); je pravdepodobné, žn
při 900 °C budou částice fáze X již zcela rozpuštěny. To bylr
pozorováno např. ve svarech z duplexní- austeniticko-feritické
oceli typu 17Cr8Ki2Mo /3/ i "i oceli AISI 316 /4/. Dva a více U
ných cyklů resultovalo již vždy v přesahu austenitické fáze^vc
struktuře a přítomnbst fáze X byla v takovém případě zjištěna
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jen u housenky 2 vzorku 1, kde tepelné cykly od vněáších hou-
aenek byly nejméně intensivní (oba 350 A/18 ot min ). Převaha
austenitické fáze a omezení výskytu fáze X vzrůstají úměrně
celkové absorbované tepelné energii a jsou nejvýraznější v hou-
senkách sousedících se základním materiálem. Vysoké ohřevy při
kladení housenek urychlují transformaci ď-*jř*a rozpouštění
Sástic fáze X . Nezdá se, že by struktura housenek ve vícavrs-
tevných návarech byla zřetelněji ovlivněna teplotou předehřevu;
intensita následujících tepelných cyklů vznikajících při klade-
ní dalších housenek tento efekt zřejmě překrývá.

Tzv. horké trhliny byly zjištěny v housence 4 vzorku 1 a
v housenkách 5S 6 vzorku 2 (ti. ve vnějších housenkách s výraz-
nou převahou feritické fáze). Ve všech těchto housenkách byl
naměřen vysoký objemový podíl fáze X a byly pozorovány dlouhé
spojité řetězce a pásy částic této fáze, ne j častě j i po hranicí eh.
zrn. TJaoj>ak v housenkách, v nichž tendence k vytváření řetězců
částic fáze X pozorována nebyla nebo byla jen mírná, nebyly
trhliny detekovány.

Vezmeme-li v úvahu naměřené hodnoty tvrdosti, vidíme, že
maximální hodnoty byly naměřeny v housenkách s převahou a feri-
tu a s vysokým objemovým podílem fáze X - jsou to tytéž housen-
ky, u nichž byly zjištěny trhliny. Z tab. Ill dále vyplývá, že
nejnižší hodnoty tvrdosti vykazuje základní austenitická ocel
a vn-\lrní housenky s převahou austenitické fáze. I když při in-
terpretaci hodnot tvrdosti je nutno mít na zřeteli všechny možné
zdroje vnitřního napětí a zlevnění ve struktuře, zdá se, že v na-
šem případě jsou to. především feritická základní hmota a částice
fáze X , které k tvrdosti přispívají nejvíce. Mezifázové rozhraní
představuje obecně vždy cestu snadného šíření trhliny a tak po-
zorován.;.' výekyt trhlin ve vnějších housenkách vzorků 1 a 2 je
v souladu s představou nejvíce zpevněných housenek s malou ka-
pacitou plastické deformace a značnou plochou mezifázového roz-
hraní X / a , které vytvářejí částice fáze X uspořádané v ře-
tězcích.

5. Závěr
Ve vícevrstevných návarech slitiny ANTIKIT DUR 500 FD

(C 1111) je struktura housenek tvořena feritem O , austenitem,
fázemi X t ttf a BíÛ C/-. Jednotlivé housenky se odlišují předev-
ším různým poměrem austenitické a feritické fáze a rozdílným
obsahem fáze X • Vnější housenky všech vzorků mají strukturu
zcela nebo převážně feritickou, v níž se vyskytují masivní části-
ce fáze X . Teprve dva a více tepelných cyklů působených navá-
řením dalších housenek se projevilo zvýšenou mírou transformace
&—& v* a převahou fáze austenitické} v těchto housenkách byla
fáze vľ zjištěna jen v případě, kdy tepelné cykly byly relativně
slabé. Výskyt trhlin ve vnějších housenkách vzorků 1 a 2 je mož-
no dát do souvislosti s převážně feritickou strukturou a přítom-
ností dlouhých řetězců Částic fáze X většinou na hranicích zrn.

Literatura: /I/ Saltykov S.A.: Stereometričeskaja metallografija,
Metallurgija , Moskva 1970; /2/ Saxl I., Sklenička V., Cadek J.:
Sborník "Kvantitativní metody studia precipitačních procesů",
Praha 1977, 12; /3/ Slattery G.F., Keown S.R., Lambert K.E.:
Metals Technology 10, 1983, 373; /4/ Weiss B., Stickler R.:
Met. Trans. 3, 157^7 851
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Obr. 1 Vzorek 1, housenka 4 Obr. 2 Vzorek 2vhousenka 3
Fáze d, ^,W23C6 Fáze y, d,M23C6

Obr. 3 Vzorek. 2S Housenka 5 Obr. 4 Vzorek 3. housenka
Páže 3, #, M2,C

121



Ing. Peter Bernesovský, C.Se.
Výskumný ústav zváračský, Bratislava

PRÍSPEVOK K PROBLÉMU CELISTVOSTI ZVAROVtCH SPOJOV WELDOLET -
- QLT SUPER

Zvarový spoj weldoletu s odstredivo liatou rúrkou (Oí/T
super) je dôležitou časťou výroby reakčného systému parného
reformingu. V určitom období, ktoré súviselo so zmenou dodava-
tel'© weldoletu sa začali objavovať problémy so zabezpečením
celistvosti tohoto spoja. Kritickým miestom spoja bola teplom
ovplyvnená oblastí (TOO; zo strany weldoletu. Boli sme požiada-
ní posúdiť typ trhlín i celkove prešetriť základný materiál
weldoletov pre účely prípadnej reklamácie.

Weldolety sa dodávajú z materiálu typu Incolloy 800H (pod-
ľa ASTM B-40a>, ktorý by mal spínať mimo iných tieto požiadav-
ky:

čistota: max. 2,5 stupeň (sulfidy max. 2. stupeň) podľa
ASTM E45

veľkosť zrna: max. veľkosť č. 2 podľa ASTM E112.
Weldolety by mali byť vyrobené kovaním (bez trieskového

obrábania) a dodané v stave po rozpúšťačom žíhaní 1160 C/voda*

Základný materiál weldoletu
Výsledok chemickej analýzy materiálu weldoletu (tab. 1),

ako aj prešetrenie jeho čistoty (tab. 2), bolo v súhlase s pred-
písanými hodnotami.

Okrem hodnoteného typu nečistôt sa v material! zistila
zvýšená hustota primárnych nitridov, ktorá bola podľa porovná-
vacej stupnice GOST 1778-70 ohodnotená stupňom 3a. Pritom bolo
možné rozlíšiť dva typy týchto nitridov, tmavšej a svetlejšej
zlatistej farby (obr. 1). V tmavších časticiach sa semikvan-
titatívnou mikroanalýzou EDAX (od at. č. 12) zistil čistý titan.
V prípade svetlejších častíc (EDAX 1) sa zrejme jedná o komplex-
nejší typ.
EDAX1 : prvok hm. %

NbK* 16.892
TiK* 7.818
CrK* 27.134
FeKot 30.402
NiK* 17.754

Štruktúra základného materiálu dodaného weldoletu,bola
austenitická s výraznou precipitáciou v celom objeme zrn (obr.
2), ako keby nebolo správne použité rozpúšťacie žíhánie. Prie-
merná veľkosť zrna podľa stupnice ASTM E 112 bola ohodnotená
č. 2 a č. 1 (30 % ) . Veľkosť č. 1 je v rozpore s dodacími pod-
mienkami.

Kontrolné aplikovanie rozpúšťacieho žíhanie 1160 °C/1 h/
/voda na malej vzorke (obr. 3) potvrdilo predpoklad o neadekvát-
nom dodanom stave.

Kvôli zisteniu spôsobu výroby weldoletov sme na vzorkách
vyvolali vláknitosť leptaním v roztoku 100 ml HC1, 200 ml HgSO^
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za teploty 95 C po dobu 20 min. Na obr. 4 vidieť vlákna sledu-
júce smer tvárnenia (kovania) weldoletu. Na zošikmený povrch
vlákna vystupuji! pod uhlom cca 20 , čo svedčí o tom, že tento
povrch bol doopracovaný trieskovým obrábaním.

Zvarový spoj weldolet - OLT super
PreSetrenie celistvosti zvarovýeh spojov weldolet - OLT

super ukázalo, že kritickým miestom spoja je TOO zo strany wel-
doletu. Jedná sa o charakteristické horúce trhliny likvaSného
typu, ktoré iniciovali v oblasti prechodu a älrili sa vo vyso-
ko vyhriatej zone (obr. 5). Iba v niektorých prípadoch trhliny
prechádzali aj do zvarového kovu, avšak iba v tesnej blízkosti
hranice stavenia s materiálom weldoletu, kde došlo k značnému
premiešaniu so základným materiálom (obr. 6). Zvarový kov a
prechod zo strany OLT super bol bezchybný.

Trhliny v podhúsenicovej zóne waldoletu boli inter,kryšta-
lické idúce po hraniciach zhrubnutých austenitických zrn, na
ktorých bolo možné pozorovať pozostatky eutektickej fázy, pozri
obr. 7 e EDAX 2. Vidieť, že interiér zrn ostal čistý bez dis-
perznej precipitácie. Fáza na obr. 8 (EDAX 3) sa zistila v
miestach rozpúšťania svetlejších nitridov.

prvok
NbK*
TiK*
CrKet
FeK*
NiK

hm. %
16.751
22.249
13.102
25.000
22.898

EDAX 3 : prvok
NbKrf.
TiKw
CrK*
FeKÍ

EDAX 2: prvok hm. % EDAX 3: prvok hm. %
46.764
1.887
13.138
9.652
28.549

Hrubšie, dendritické častice na hraniciach zŕn (obr. 9) dá-
vali elektronové difrakčné spektrum odpovedajúce ka,rbonitridom
TiX, resp. NbX. V menšej miere sa pri hraniciach zrn identifi-
kovali aj jemnejšie TiX, MO.,C,- i väčšie častice intermetalickejfázy /r'-NilJ (AlTi). » 23 6

Skúška praskavosti
Pre porovnanie náchylnosti na vznik horúcich trhlín mate-

riálu uvedenej dodávky weldoletov s materiálom predchádzajúcej
dodávky, pri ktorej sa nevyskytoval problém praskavosti, sme
použili skúšku natavovania elektronovým lúčom. Táto skúška sa
zvolila s ohTadom na obmedzené množstvo skúšobného nateriálu.
Na vzorkách podobného tvaru hrúbky 10 mm sa spravili po dva
nátavy elektronovým lúčom týmito parametrami.
č. 1: 20 mm.s , 100 mA, 36 kV, hĺbka prietavu 7 mm
č. 2: 10 mm.s , 50 mA, 36 kV, hĺbka prietavu 5,5 mm.

Dĺžka nátavov bola jednotná 40 mm. Prítomnosť trhlín sa
kontrolovala v troch priečnych rezoch.V nátavoch poslednej do-
dávky sme zaregistrovali 5-násobné množstvo horúcich trhlín
(celkove 48) oproti nátavom na weldolete predchádzajúcej dodáv-
ky, kde sa zistilo.len 9 trhlín aj to len pri vyššej rýchlosti
zvárania (20 mm»s ). Typický charakter trhlín v nátave elek-
tronovým lúčom dokumentuje obr. 10.



Záver

Materiál poslednej dodávky weldoletov vykazuje zvýSenú
náchylnosť na vznik horúcich trhlín oproti materiálu z dodávky
predchádzajúcej. Nedodržanie niektorých dodacích podmienok,ako
nedokonale rozpúSťacie žíhánie i sväčäená veľkosť zrna, môžu
mať na túto náchylnosť podporný vplyv.

Predpokladáme tento mechanizmus vzniku likvačných trhlín
v teplom ovplyvnenej oblasti uvedených weldoletov.^Disperzné
častice karbonitridov TiX, resp. NbX z interiéru zrn (kde zos-
tali v dôsledku nedostatočného rozpúšťačieho žíhanie) sú v tep-
lom ovplyvnenej qblasti zachytávané na migrujúcich hraniciach
austenitických zrn. Vo vysoko vyhriatej podhúseijicovej zone sú
tieto natavované, So vedie k likvácii hraníc zrn a k následnému
vzniku trhlín pri asistencii ťahových napätí vznikajúcich v po-
čiatočnej fáze ochladzovania.

Reklamácia uvedených weldoletov bola ich dodávateľom akcep-
tovaná.

Text k obrázkom

Primárne nitridy v základnom materiáli weldoletu. 500x.
štruktúra základného materiálu weldoletu. 25Ox.
Štruktúra základného materiálu weldoletu po opakovanom
rozpúšťačom žíhaní 1160 °C/1 h/voda,
Vláknitosť na pozdĺžnom reze stenou weldoletu. 1x.
Likvačné trhliny v TOO materiálu weldoletu. lOOx.
Horúce trhliny vo zvarovom kove pri hranici stavenia
s materiálom weldoletu. 50x. r

Hranice zrna v zhrubnutej podhúsenicovej zone. 500x.
Eutektická fáza y pokračovaní likvažfnej trhliny. 2000x.
Dendritické Častice na hraniciach zŕn - 1„0.OOOx.
Typický charakter trhlín v nátave elektronovým lúfiom na
materiáli weldoletu. 50x.

Tabuľka 1. Chemické zloženie materiálu weldoletu /"hm. %7

Obr.
Obr.
Obr.

Obr.
Obr.
Obr.

Obr.
Obr.
Obr.
Obr.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Atest
Kontrolná
analýza

C
0,07
0,04

Mo
0,12

0,13

Si

o,
0,

Ni
31

31

49
44

,6
,3

Mn
0,42
0,49

Ti
0,41

0,41

P
0
0

,019
,018

Cu
0,06

0,07

S
0,001

0,001

v
0,05
0,06

Cr
20,40

20,74

Nb
0,04
0,18

Tabuľka 2. Čistota základného materiálu weldoletu, podľa ASTM
E45 pre jemné vmestky

Typ vmestkov

Stupeň č.

A (sulfidy)

1

B (hlin.)

1

C (krém.)

1

D (glob,ox.)

2
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Ing* Karel Šplíchal, Jaroslav Burda, prom.geol.
RNDr. Joaef Otruba
Ustav jaderného výzkumu, Rež
METALOGRAFICKÉ" HODNOCENÍ KOROZNÍHO POŠKOZENÍ KONSTRUKČNÍCH

Náklady na důsledky korozního pškození materiálů v ja-
derných elektrárnách představují závažné ztráty. Ve většině
případů nevede korozní poškozování k porušení materiálů rych-
lým nekontrolovatelným lomem. Zpravidla jde o postupnou de-
gradaci vlastností vedoucí k odstavení, opravě nebo vyřazení
dané komponenty z provozu. Při hodnocení korozní odolnosti
komponent se vychází ze tří základních parametrů - fyzikálně
chemických vlastností materiálu, prostředí a mechanického na-
máhání. Při hodnocení korozních a strukturních vlastností ma-
teriálů během výroby a provozu komponent jaderných elektráren
s lehkovodními tlakovými reaktory mají významnou úlohu metalo-
grafické metody vyšetřování zvláště se zřetelem k hlavním
druhů koroze:
- důlko- I a štěrbinová koroze
- korene pod napětím, korozní únava
- mer.ikryjstalová koroze
- korozní eroze

V provozních podmínkách jaderně energetických zařízení
je korozní poškození významně ovlivněno současným působením
radiačních, teplotních, hydrodynamických, chemických a elek-
trochemických parametru na materiály. V primárním okruhu se
projevuje působení radiace v závislosti na druhu a energii zá-
ření především radiačním poškozením, zrychlením difuzních a
transportních pochodů, radiolyzou vody a pod..

Při provozu jaderně energetických zařízení je tvorba
důlkové koroze závislá na elektrochemickém potenciálu, obsa-
hu Cl~ a 0 2, hydrodynamických podmínkách proudění, teplotě,
stavu povrchu a technologických defektech materiálu /I/.

Jestliže za podmínek působení chladivá probíhá dostateč-
ně velký přenos hmoty mezi defektem a okolním prostředím, vy-
tváří se důlky, které neobsahují korozní produkty a v kterých
je možno pozorovat holý povrch s mikrostrukturou základního
materiálu, jak je^tomu na obr. 1.2 pro materiál CH18N10T. Ten-
to průběh neumožňuje ustavení nežádoucích lokálních koncentrací
a růst defektů je pak závislý na parametrech okolního roztoku.
Při malé rychlosti transportu hmoty vznikají důlky vyplněné
korozními produkty, často překryté nánosy korozních produktů.
Příkladem pro stejný materiál je porušení uvedené na obr. 3.

U parogenerátorových trubek ô sou v^vo^ a rozsah důlko-
vého porušení urychlovány ustavením lokálního elektrochemic-
kého potenciálu mezi úsadovou vrstvou korozních produktů a
povrchem trubky. Příkladem je přítomnost Cu v oxidických
vrstvách na povrchu teplosmenných trubek, která ĵe důsledkem
korozního poškození mosazných trubek kondensátoru /2/.

V tomto případě se důlková koroze projevuje také při ko-
rozním napadení vnitřního povrchu kondensátorových trubek,
při kterém probíhá odzinkování v důsledku zvýšené agresivity -"

127



ohladicí vody (obr. 4). Celkové porušení stěny trubek konden-
sátorů pak způsobuje zvýšení obsahu mědi a jiných nežádoucích
iontů v chladivú sekundárního okruhu.

Štěrbinová koroae je situována především do míst s omeze-
ným prouděním chladivá, kde se vytváří lokálně zvýšená koncen-
trace solí. U parogenerátorů je to především v oblasti spojů
trubka - trubkovnice, distanční mříž - vnější povrch teplosměn-
né trubky, na styku úsadových oxidických vrstev s vnějším po-
vrchem trubky a v některých případech u technologických vad
trubek typu přeložek.

K nejzávažnějším ztrátám způsobeným korozním působením
chladivá dochází v parogenerátorech především u teplosměnných
trubek a na spoji trubka - trubkovnice. Důsledkem těchto poško-
zení je neplánované odstavení jaderné elektrárny , nutnost
provedení o^rav v náročných radiačních podmínkách nebo i nako-
nec nákladná a obtížná výměna poškozených parogenerátorů.

Z těchto důvodů je věnována velká pozornost výběru mate-
riálů pro jednotlivé části parogenerátorů a optimalizaci vod-
ního režimu chladivá zvláště sekundárního okruhu. Původně po-
užitá nerezová austenitická ocel typu 304 byla nahrazena sli-
tinou Inconel 600, se zvýšenou odolností ke korozi pod napětím
za působení chloridů. V poslední době se vzhledem k přechodu
na vodní režim používající těkavých alkalizačních prostředků
zajištujících dosažení vyšších hodnot pH, používá pro výrobu
trubek především materiál Incaloy 800 nebovMonel 400. U mate-
riálu Incaloy 800 zvýšený obsah ohromu snižuje citlivost k důl-
kovému poškození.

Podkritický růst trhlin za účasti korozního prostředí
probíhá při mechanických napětích nižších{ než je tomu při po-
rušení materiálů na vzduchu nebo v inertním prostředí* Při pů-
sobení stálého napětí se jedná o korozi pod napětím /SCC/, při
proměnném namáhání o korozní únavu. Jako základní mechanizmy
pro oba typy porušení byly navrženy anodické rozpouštění a vo-
díkové křehnutí /3/.

Ve skutečnosti oba navržené mechanizmy jsou lokalizovány
do oblastí na špičce trhliny, kde může probíhat lokální roz-
pouštění kovu nebo pohlcení vodíku uvolněného při korozi kovu
chladivém. Vlastní průběh poškozování se liší v závislosti na
reálných podmínkách. Ku příkladu růst trhlin anodickým roz-
pouštěním může probíhat za selektivního korozního napadení
hranic zrn, lokálního rozpouštění pod^oyrchových vrstev kovu
při opakujícím se mechanickém porušování ochranného oxidické-
ho filmu nebo při cyklickém růstu a praskání epitaxiálníhp
křehkého oxidického filmu.

Obdobně růst defektů za účasti vodíku se uskutečňuje při
přímém styku chladivá s "holým11 povrchem kovu a je určován
adsorbcí, difúzí a dosažením kritických lokálních koncentrací
vodíku.

Studium těchto jevů a metalografické vyšetřování je za-
měřeno na hodnocení lomových ploch, lokální plastické defor-
mace, stavu oxidického filmu, průběhu lokálního rozpouštění.
Za stálého zatížení probíhá růst trhliny na povrchu materiálu
obvykle při násobné iniciaci trhlin, která postupně vytváří
vícenásobnou členitou trhlinu, V případě korozní únavy dochá-
zí k porušení materiálu obvykle prostřednictvím hlavní, magi-
strální trhliny se systémem vedlejších, sekundárních trhlin.



Studium vodíkového křehnutí nízkolegovaných feritických Cr-Mo-V
aCr-Ni-Mo-V ocelí, prokázalo, že iniciace a růst trhlin závi-
sí na fyzikálních a chemických vlastnostech hranic zrn (obr* 5),
na přítomnosti vraěstků a obsahu nečistot. Síření trhliny po hra-
nici původního austenitického zrna za dlouhodobého zatížení a
při současném katodickém navodíkování ukazuje obr* 6* Radiace
obecně zvyšuje citlivost uvedených oceli k vodíkovému křehnutí,
v důsledku degradace vlastností /4/*

Vznik a rozvoj mezikrystalové koroze je určen především
citlivostí hranic zrn vůči koroznímu napadení a elektrochemic-
kými vlastnostmi korodujícího prostředí* Za provozních podmínek
lehkovodních jaderných elektráren byla mezikrystalová koroze
zjištěna u materiálů, u nichž nežádoucí zcitlivění hranic zrn
bylo způsobeno nevhodným tepelným zpracováním* V poslední době
je problematika zcitlivění korozivzdorných materiálů zkoumána
z hlediska možného vylučování sekundárních fází po hranicích
zrn při dlouhodobé expozici při nižších teplotách, které odpo-
vídají provozním parametrům* Příklad mezikrystalové koroze po
expozici ve vodném prostředí ukazuje obr* 7 a Při studiu mezi-
krystalové koroze se uplatňuje především rastrovací a trans-
misní mikroskopie a lokální mikroanalyza*.

S korozní erozí se setkáváme za podmínek, kdy na povrchu
materiálů dochází k porušování oxidické vrstvy působením prou-
dící vody nebo páry. Korozní eroze se nejčastéji v kritické raí-
ťe projevuje u parních turbin /5/, kde je její průběh závislý
Ľ.3 parametrech páry (vlhkosti, rychlosti proudění, teplotě),
materiálových vlastnostech (složení, pevnosti), geometrii prou-
dě IÍ media a složení prostředí* Korozní eroze byla ku příkladu
příčinou zeslabení trub z hliníkové slitiny AVIAL (Al-Mg-Si)
vlivem proudícího vodného prostředí za účasti radiace (obr* 8)*
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Obr. 1

Laikové porušení, exposice

ve vodném piostředí při

Obr. i:

Mikrostruktura základního

materiálu uvnitř důlku z obr.l

Oor. 3

Lllek s korozními produkty,

expozice ve vodném prostředí

pri i!tíO°C

Obr. 4

Odzinkovéní vnitřního povr-

chu kondenzátorové trubky

/liniová analýza
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Obr. 5

Iniciace trhlin v Cr-Mo-V

oceli po katodickém navodí-

kování při 20°C

Obr. 7
MezikrystaloTá koroze oceli
Cr 18 *>, Ni 10 * po expozi-
ci ve vodném prostředí při
280°C

Obr. 6

Porušení tahového vzorku a

vrubem při dlouhodobém zatí-

žení a současném navodíkování

při 20eC

Obr. 8

Korozní eroze povrchu trubky

Al-ifc-Si působením CgO a radit-
ce
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Štítní výzkumný ústev ochrpny materiálu G.V.Akimova, Freha

PŘÍKLAD* VYUŽITÍ METALOGRAFIE PŘI SEŠENÍ PRÍČIN KOROZNÍHO
PORUŠENÍ NEREZAVĚJÍCÍCH OCELÍ

Ječnou z častých příčin provozních poruch průmyslových
zařízení bývá korozní napadení jednotlivých konstrukčních sou-
částí. Tyto součásti jsou většinou vyráběny z různých kovových
rastoriálů, jejichž výběr z hlediska odolnosti proti korozi se
řídí zejména předpokládaným stupněm agresivity provozního pro-
střelí. Nejčp.stěji se používá různých konstrukčních ocelí, z
nichž nejodolnější bývejí oceli nerezavějící /korozivzdorné/.
Aváp - i cyto materiály podléhají nevř, dálkové /bodové/ © me—
zikrystelové korozi anebo tzv. koroznímu preskání, IC nosledně
zmíněnému druhu korozního neondení dochází při současném D A S O -
bení Bgrosiyního prostředí a mechanického namáhání /vnější si-
lou nebo vnitřnín Dnutím/. Nejobvyklejším prostředím, v němž
jsou vus^eniticsé nerezavějící oceli bodově neprdány Fnebo
nrrssrjí, ,-je Tostřečí obsahující chloridy. Není to všrk pod-
ranřcou f. tyto oceli mohou být korozně porušeny /vznik trhlin/
i v důp"lí:dsa nevod íkování, n to jek vodíkem vznislým kftodic-
tcou redukcí, tak vodíkem plynným /za vyš.teplot/ Srstou příči-
nou koxo-iního nepedení součástí z nerezavějících ocelí je vol-
bě nevhodn?ho mrteriálu /nevhodné chemické složení nebo tepel-
né zpracování/, nesprávné konstrukční řešení enebo zmč-ie provoz-
ních podminuje /nr.př. zvýšení agresivity prostředí nebo změně
zpáeobu či velikosti íaech&nického nemáhání a poc9,/.

V tomto DřísDěvku je uvedeno několik přípeóií korozního
norušení součástí vyrobených z eustenitických chronniklových
ocelí. K :-^rení těchto nříofdl bylo použito světelné mikrosko-
nie, i-áó.covf.cí elektronová mikroskopie, rtg. spektrální pnalý-
zy i rtg. í'ázové pnelýzy. Jeko první je možno uvést nříoed po-
ruš f ní tfsnosti tepelných výměníků v jedné rafinerii ropy. Na
vnř. ŕí strř-ně výněníků se necházels směs plynů H,, B H 5S O tep-
lo U- 380 1t uvnitř výměníků byle vods o teplotě 180 C. Bylo
zjiřtěno, že došlo k porušení kruhových těsnění vyrobených z
oceli ČSN 17 246 /lCr!8Ni9Ti/. Na vnějším obvodu těsnění byly
nfleseny podálné trhliny, e to zejména v místech ostrého ohy-
bu; teto oblast bylp nejvíce vystevene působení směsi plynů.
Všecřiriy pozorovr-ne trhliny byly interkrystf.lické, vycházely z
vnějšího povrchu P. cssto procházely téměř celým průřezem těs-
nění. VětRins trhlin byle vyplněné'korozními produKty, které
obofíhovely hlavně síru. Průběh trhlin ft vzhled jejich povrchu
dokumentují obr.1-3. Structure materiálu těsnění bylr, eusteni-
ticfcá s órobným zrnem a patrnými karbonitridy titanu. We hra-
nicích zrn nebyly zjištěny žádné kerbidicícp precipitéty. Pro
posouzení ineteriálu těsnění bj'la rovněž orovedena zkouška ná-
chylnosti k mezikrystplové korozi; její výsledek vše.k byl ne-
/^etivní. Z provedených rozborů vyplynulo, že těsnění bylo po-
rušeno interkrystalickým korozním presicáním. Je pravděpodobné,
že hlavní úlohu zde hrála přítomnost vodíku /navodíkování oce-
li/.
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Df>l«íai pŕípertera, který jsme řešili bylo silné korozní
ení trube< chladiče nitrozních plynů. Materiálem těchto

trubek byly údfjně stfbilizované oceli typu CrlSNilOTi nebo
Crl8Nil2MoTi. Korozní napadení mělo převážně tvar důlků, kte-
ré místy procházely celou tloušíkou stěn trubek /obr.4/j vněj-
ší oovrch všech trubek byl více či méně mezikrystělově napa-
den. Vnitřní povrch trubek byl pokryt silnou vrstvou koroz-
ních produkt'} a úsedf po jejich odstranění /mechanicky e od-
raořením/ bylo zjištěno, že ns vnitřním povrchu se vyskytuje
důlku více než ne vnějším. Nejhlubší mezikrystalové korozní
nr.prtfení bylo pozorováno na stěnách velkých důlků /děr/ ne
trubce, která byle celkově nejvíce zkorodována /obr.5/. Sil-
ně nfpcdeny /převážně mezi krystalově/ byly i svarové spoje
/obr.6/. V raikrostruktuře této trubky bylo zjištěno spojité
sítoví karbidů ns hrfnicích eustenitických zrn, což ukázalo
ne snfčné zcitlivění^oceli k mezikrystelové Korozi. U Žádné
z hodnocených trube-^Helezeny kvr boni tri d y Ti. Rozbor chemic-
kého složení ukázal, Že materiál trubek obsahoval 18-19% Cr,
10-12& Ni, avšak žádný Ti sni Mo. Obsah uhlíku se u většiny
trubek pohyboval kolem 0,04*', nejvíce zicorodovaná trubka mě-
1P vír.-: 0,08% C. V korozních produktech s úsedách uvnitř tru-
bek byle mj. zjištěna přítomnost Cl, která byla pravděpodobnou
nřVAinou důlkového napadení trubek. Ze všech orovedených roz-
bor -i je netrno, že hlavní příčinou raezikrystelového korozního
n-perlení trubefc bylo použití nevhodného meteriálu, tj. v tom-
to nrínedě nestabilizované chronniklové oceli.

Posledním přínrdeia korozního porušení, který zde uvádíme
bylo lokální nrpedení gásti mícnedle pr&cujícího v prostředí
b% 1US0. o teplotě 110 C /loužení rudných koncentrátů Cu-Pb-
Zn/.^MíchMllo bylo vyrobeno dd.p.jně z oceli ČSN 17 348 /směrné
chem. slož. !Crl8Nil2Mo2Ti/. Korozní np.pr.dení bylo lokalizo-
váno ne hrrně části mlchedl© ve středu skvrny lenovp.né koroz-
ními produkty /obr.7/, které obsehovely zejménri Zn, S, Fe, Cu
f mrie množství Cr, Ni a Mn» Rtg. fázovou analýzou bylo zjiš*
tsno, že korozní produkty obsehují ZnSO..4H2O /ev.PeSO..4H2O/.
Při čištění vzorku pomocí ultrazvuku ve^zřeaěné HGl s Přídav-
kem inhibitoru /urotropin/ se materiál v míst? korozního po-
ručení uvolnil a odpedl, čímž byl odhalen celkový rozsah na-
padení /obr.8/. Toto místní hluboké korozní nep&dení mělo
houbovitý charakter /obr.9/ e bylo zřejmé, že koroze probí-
hala převážně pod povrchem. Napadení nemělo viditelnou sou-
vislost s mikrostrukturou, která byla tvořens jemnozrnným
eustenitem s patrnými kerbonitridy Ti. Rtg, spektrální ana-
lýza potvrdila, že materiál míchaďla odpovídá předepsané oce-
li. Kovněž chemické složení korozních produktů nebylo v roz-
poru se složením provozního prostředí. Příčinou Jcorózního na-
padení byla pravděpodobně přítomnost lokální Dovrchové neho-
mogenity1/vměsteic a pod./, příp. jiné místní porušení PPSÍVÍ
ty povrchu. Koroze oak probíhala pod povrchem /aktivní stpv/,
zatímco povrch zůstával pasivní /pod povrchem vzniíclo jiné,
agresivnější prostředí než ns povrchu/.

2 uvedených příkladů je oetrna nezbytnost e nezrstuoite
nost metelogrefie při hledání příčin korozního porušení kovo-
vých materiálů. Nutný však je komplexní přístup s využití
všech dostupných mikroskopických i enalyticxých metod.
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Obr. 1

Průběh jedné z trh-
lin ve struktuře
vzorku těsnSní
/ocel lCrlBHi9Ti/

zv. 2OOx

Obr. 2

Povrch jedné z trh-
lin /lomová plocha/;
vzorek těsnění

zv.

ďft

Obr. 3

Deteil části lomové
plochy; vzorek t*s-
nřní

zv. 45Ox
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C br. 4
Důlek /otvor/ pro-
cházející stěnou
trubky /GrNi ocel/;
mezikryatPlové ko-
rozní np.pedení vněj-
šího povrchu

zv. 15Ox

úbr. 5
Pohled ne stěnu jed-
noho z důlků /otvo-
r-V; intenzívni me-
zikrystelové koroz-
ní nepaciení

z v. lOOx

Obr. 6

Korozní ntpedeni
svarového snojej
vnějjSí povrch
trubky

zv. 100y
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Obr. 7
Korozní nrpr-deni s
Icoroaními oroduicty-
původní stevj vzorek
části míchedln /ocel
lCrl8Nil2Mo2Ti/
Í:V. 4X

Obr. 8
Korozní nep&dení ?e-
trné po očištění
vzorku /stejná místo
jfiko ne obr.7/

zv. 4x

Obr. 9

Deteil Icorozního na-
padení ve včtší hloub-
ce pod. povrchem vzor-
ku

zv. 2OOx
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Ing.Janď Skálová,(Se

Vysoká škola strojní a elektrotechnická,ľlzeň

N!VYľOVľJÍCÍCľ MrniANICKffH VLASTNOSTÍ

ZE SLITINY NiFel6CuCr

ve sdělovací a vysokofrekvenční technice,kde se vc.lle níz-
kých hystcrczních ztrát vyžaduje vysoká počáteční permeabilita
a malá koercitivní si Ja,zaujímá slitina NiFel6CuCr významné mís-
to mezi magneticky ir:ěkkými materiály .Pro použití těchto materiá-
lů raá mimořádný význam velikost permeability,Aby bylo možno ma-
teriálu s velkou i ermeabilitoi využít,zpracovává se na tenké
plechy npbo pasy.nebot iro omezení ztrát vířivými proudy musí
mít velký elektrický odpor.Materiály s velkou j ermeabilitou jsou
velmi citlivé na přesné dodržení stanoveného tepelného z\ racová-
ní.

Fři výrobě a zpracování slitiny NiFelGCuCr se v poslední
době objevují i.rávě při tepelném zkracováni určité i-robiémy.kte-
ré mají za následek nedodržení mechanických vlastností ireder.sa-
nýcl. normou.

?íhání finálního výrobku se j rovádí v bubnových pecích,kam
3f materiál ukládá ve svitcích.Fřitom dochází k nerovnoměrnému
M ohřátí svitků a dosažení normou předepsaných vlastností je ob-
tížnř realizovatelné.

Vzhledem k tomu,že při současné technologii výroby a zpraco-
vání slitiny NiFelGCuCr dochází k nežádoucímu zvýšení meze pev-
nosti vyráběných pasů,bylo nutno ověřit vliv podmínek tepelného
zpracování na vlastnosti,zejména pak na mechanické hodnoty a
mikrostrukturu.

Charakteristika slitiny

Magnetické vlastnosti slitin ovlivňuje celá řada faktorů,
7 nichž na velikost koercitivní síly působí {.ředevším velikost
zrna,obsah,druh a rozdělení nečistot.magnetická krystalová an-
izotropie,vnitřní napětí ap.

Všechny známé tecnicky [oužívané slitiny s vysokou perme-
abilitou náleží k ternárním nebo i vícesložkovým soustavám
na bázi Ni - Fe a Ni - Me (nejčastěji Tu,Mu nebo (ľr).lrísada Ke
snižuje podle svého mocenství magnetický moment niklu.V přípa-
dě sledované slitiny se jedná o přísadu médi v množství cca 5%.
Z rovnovážných diagramů slitin Ni - Fe a Cu - Ni je zřejmé,že
slitina s obsahem niklu kolem 76% a mědi kolem 5% bude mít jedno
fázovou strukturu .tvořenou krystaly tuhého roztoku ^ .

Experimentální program

Fři sledování příčin nevyhovujících mechanických vlastnos-
tí pasů ze slitiny NiFel6CuCr se nejprve sledoval vliv podmínek
žíhání finálního výrobku na hodnotu meze jevnosti.Ke zkouškám
byl odebrán vzorek ze svitku pasu tl.lmm v tvrdém stavu,z něho.
byly zhotoveny zkušební vzorky pro tahovou zkoušku a pro metalu
grafický rozbor.Chemické složení materiálu (77,3% Ni;5,0% Cu;
2,0£Cr;C,52%Mn;0,23%Co ) odpovídalo jožadavkům normy.Vzorky se
žíhaly v laboratorních podmínkách při teplotách v rozmezí 600 C
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i/. J ICO io dobu ihod.Fro možnost posouzeni vlivu rychlosti
ochlazová; i byl jři stejné tejlotě žíhání sledován jednak vzorek
chlazený volně na vzduchu, jednak j.omalu v ieci .1 odmínky zkoušky
se volily s ohlodem na podmínky žíháni materiálu ve výrobních
i odmínkácl ,kdy se. svitky jasu žíhají j.ři teplotě 8C0°C jo dobu
1 hodin,aby bylo zaruč*eno rovnoměrné prohřátí materiálu.

Výslelky mechanických zkoušek jsou zkracovány v diagramu
na jjhr.č.l.? diagramu je zřejmé,že j.o žíhání vzorků i ři teplotě
*?rc C v laboratorních jodmínkách,kdy se materiál stejnoměrně
ohřívá,jsou hodnoty meze jevnosti v souladu s jožadavkero normy.
Nejen při teilotó SOOC,která odjovídá teplotě žíhání tvářeného
iratrriálu na měkký stav v podmínkách výroby,ale i u ostatních
sledovaných tuplot byly hodnoty meze j evnosti j on ŕ ku J vyšší
1ři jomalcm ochlazování materiálu v [eci.Na základě xjištění těch-
to ru/dílů oproti \ cdnotám naměřeným u V2orků ochlazovaných na
vzduchu bylo možno iředjokládat,že pevnost je ovlivňována struk-
turními zmenami tři iomalém chladnutí materiálu ze žíhucich tep-
lot.Základním tnctalogrdfickým rozborem byly ve struktuře ircká-
zány joměrnr hrubé iretúhlé útvary neznámé fúze,orientovane ve
směru tváření a jrobíluijící mnohdy několika zrny ( obr. f ).
Mikrostrukturní analýzou bylo zjištěno,že se jedná o kom_lexní
oxidicko-sulfidické vměstky.Je tedy zřejmé,že morfologie a rozlo-
žení těchto vmčstku jůsobí na mechanické hodnoty materiálu,nebol
ovlivňuje skluzový mechanismus |ři deformaci.

7 výslcdlu* i-rovedených zkouček vyplynulo,že j-ro dosažení
ä ožaclovanych vlastností finálního výrobku je třeba věnovat j.ře-
dfvším větší i-ozornost dodržení technologického jostuju tavení
a lití.Další (roblém stočívá ve vlastní technologii žíhání,když
za stávajících lodraínek je v důsledku nerovnoměrného irohrátí ma-
teriálu ve svitcích dodržení normou stanovených jevnostních hod-
not jen obtížně realizovatelné •

V další etai-ř zkoušek byla i roto zaměřena pozornost na sle-
dování mel«3l urgických faktorůa podmínek teielného zkracování fi-
náliách výrobl.ň r.a mechanické hodnoty a mikrostrukturu t asů ze
slitiny NiFrlf.CuCr-.

Vzhledem k tomu,že hrubé vměstky byly nalezeny u náhodně
vybraného materiálu z běžné výroby.sledoval se dále materiál dvou
riizných taveb,z nichž jedna byla vyrobena na otevřené j eci a
u druhé,tavené ve vakuu,bylo sledováno dodržení technologického
j ostudu.Cílem .lalšícl zkoušek bylo ověření vlivu podmínek tave-
r-í na mechanické hodnoty a mikrostrukturu a porovnání výsledků
s řodnotami naměřenými r-a materiálu z běžné výroby.

I xi. eriiiientiilní mater iíl byl i roto stejně jako v jředcháze-
jícl eí.«i ř zkoušek laboratorně žíhán v rozmezí teplot 7CC-1 OCO C
a v zóvislosti na iodmínkácl tohoto tetelného Z{racování se sle
dovála pevnost a hodnotila mikrcstruktura.l ro možnost jorovnání
byly tasy ze stejných taveb zároveň žíhány v podmínkách výrobních.
1'udnoty meze |.evnosti v závislosti na tejlotě žíliání a rychlosti
ochlazování jsou opět zakresleny v diagramu na obr.l.Vyšfí hodno-
ty meze {.evnouti u materiálu taveného na otevřené jpeci jednoznač-
ně charakterizují vliv z{ůsobu tavení na pevnost raateriálu.
Ve struktuře byly o^ět irokázány I rube oxiMicko-su]fidické vměst-
ky ( obr.'í ),zatímco dtrukiura iiiateriálu /. vakuové pece byla ho-
u.ór.enní.SIe.lování sii\rostriiktury v j rúběhu teielného zkracování
irokázalo vliv těclto vměstků na jrůběl rekrystalizate.Struktuře
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materiálu se zjištěnými vines t ky odpovídaly také vySSí hodiiuty
nie?c jevnosti i ři všech sledovaných teplotách.
VeJic vzorků laboratorně žíhaných se sledovaly také vzorky z ma-
teriálu žíhaného ve výrobních ioJmínkách.Tytc vzorky ze stej-
ných taveb vykazovaly vySší hodnoty meze pevnosti než předepi-
suje norma jal; u materiálu s heterogenní strukturou,tak i u mate-
riálu taveného ve vakuové teči.Tím bylo prokázáno,že vedle meta-
lurgické kvality slitiny ovlivňují hodnoty pevnosti také podmín-
ky tepelného zjracování pasů.

Iro vysvětlení příčin rozdílných hodnot levnosti při růz-
nýcl režimech ochlazování ze žíhací teploty byl proveden elektro-
nomikroskotický rozbor,S ohledem na současnou technologii výroby
t ÍSSŮ ze slitiny NiFel6CuCr byla zaměřena j ozornost i ouze na mate-
riál s homogenní strukturou,tavený ve vakuové peci.

Výchozí materiál v tvrdém stavu se žíhal v laboratorních
podmínkách při tejlotě 300 C po dobu 1 hodiny,jednotlivé vzorky
se ochlazovaly ve vodě,n<i vzduchu a v peci.S takto zpracovanými
v/orky se zároveň sledoval materiál ze stejné tavby žíhaný
v jodmlnkách výrobních.Strukturním rozborem bylo zjištěno,že
to ochlazování ve vodě a na vzduchu je struktura homogenní( obr.-
zatímc i omalc ochlazení v peci vede k vyloučení velmi jem»o'"*h
přeci;: itátů na hranici zrna.To je možno v menší míře pozore'
u v irků ochlazovaných v peci po žíhání v laboratorních podrr.ín-
kř> :- .výrazněji pak u materiálu žíf anebo v fodmínkách výrobních
f br.5 ).

I když precipitát nebylo možno zatím identifikovat,jeho vliv
n« zvýšení pevnosti sledovaného materiálu byl prokázán.

ľavé r

! ři s? led ování příčin nežádoucího zvýšení, meze pevnosti při
současné technologii zpracování slitiny NiFelGCuCr byl hodnocen
vliv metalurgické kvality slitiny a podmínek tepelného zpracová-
ní pasů o

Na základě výsledků tahových zkoušek a metalografického
rozboru bylo zjištěno,že ke zvýšení pevnosti přispívá jednak
zhoršená metalurgická kvalita slitiny,jednak nevhodný režim te-
pelného zpracování pasů.Výrobci bylo proto doporučeno věnovat
zvýšenou pozornost technologickému postupu tavení a lití \ ro za
mezení vzniku zjištěných oxidicko-sulfidických vměstků a uprav L
režim tepelného zpracování tak,aby nemohlo dojít k nežádoucím
strukturním změnám.

Popis obrázků

Cbr. 1 Závislost meze j.evnosti na teplotě žíhání a rychlos-
ti ochlazování

Obr. 2 Oxidicko-sulfidické vměstky ve struktuře po žíhání
1 OCO°C / pec.

Cbr. 3 Oxidicko-sulfidické vměstkv v materiálu taveném na o(
vřené peci po žíhání 1 00C C / pec

Obr. 4 Struktura v oblasti hranic zrna po žíhání SOO°r / voda

r»>r. 5 Struktura v oblasti hranic zrn po žíhání ve výrobní ť
I odmínkácr.
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Ing. Pavol Marek, CSc, Ing. Emil Rendek, Ing. Vladimír Miš-
kovič, Ing. Štefan Nižník, CSc.
lístav experimentálnej metalurgie SAV, Košice

VYUŽITIE METALOGRAFEB PRI ZVYŠOVANÍ KVALITY BĽÍETALICKYCH

DRÔTOV TYPU FeN142Cu

V predkladanom príspevku sú uvádzané hlavné výsledky
rozboru príčin vzniku vád pri výrobe bimetalického zatavova-
cieho drôtu FeIi42Cu. Zatavovaci drôt sa vyrába ťahania za
studena a dodáva sa o priemere 0 0,25 a 0 0,3 mm pre potreby
elektrotechnického priemyslu.

1. Východzie poznatky

Bimetalický drôt pozostáva z jadra tvoreného invarovou
zliatinou FeNi42 a Cu plášťa navzájom spojených tvrdou spáj-
kou Ms63. Prvou výrobnou operáciou je združovanie základných
komporint, pri ktorom sa invarová tyč 0 10 mm obalí fóliou
z MeG3 o hrúbke 0,06 mm a pomocou prievlaku vsunie do Cu
tru -iky o vonkajšom priemere 0 13 mm s hrúbkou steny 0,9 mra.
Nesleduje ťahanie za studena v prievlaku 0 11, S5 resp. 11,75
v pre vytvorenie mechanického kontaktu medzi jednotlivými1 jmponentami. Dôležitou operáciou je nasledovne tvrdé spájko-
vacie v horizontálnej elektrickej odporovej peci pri teplote
960 C po dobu 20 minút, pri ktorej dochádza k roztaveniu Ms
spájky a vytvoreniu spojenia medzi Cu plášťom a tovarovým jad-
rom. Konečné rozmery drôtu 0 0,25 a 0,3 mm sa dosahujú ťaha-
ním za studena v tvrdokovových prievlakoch v 37* ťahoch. Po
11., 18. a 26. ťahu, pri rozmeroch drôtu 0 4,11 i 0 2,08} a
0 0,9 mm sú zaradené 3 medzioperačné žíhania v poklopovej pe-
ci pri teplote 700 - 800 C s výdržou 4 hod. a 8 hod. na od-
stránenie dôsledkov deformácie za studena* Pri výrobe bimeta-
lického zatavovacieho drôtu je hlavným problémom nerovnomer-
nosť hrúbky Cu vrstvy po obvode drôtu, ktorá u odberatelov,
výrobcov elektrotechnických súčiastok, spôsobuje rôzne problé-
my, ako napr. deformácie mriežok elektrónok atd. V predklada-
nom príspevku sú prezentované výsledky metalografického roz-
boru zameraného na odhalenie príčin tvorby nerovnomernej hrúb-
ky vrstvy Cu plášťa*

2. Výsledky metalografického rozboru

Metalografický rozbor potvrdil, že príčinou tvorby ne-
rovnomernej vrstvy Cu plášťa je vznik vnútorných a povrcho-
vých vád vznikajúoich v technologickom cykle výroby bimeta-
lického zatavovacieho drôtu.

Vnútorné vady vznikajú v počiatočných operáciách - pri
mechanickom združovaní a najmä zatavovaní bimetalického drô-
tu. Za vnútorné vady sú považované bubliny vznikajúce v n;edzi-vrstve mosadznej spájky v etapo zatavovania. Vznikajú bubliny
troch typov:
a) ojedinelé guľového tvaru s rozmerom od 0,1 do 0(45 mm. Naj

väčšie zasahujú od povrchu invaru až do Cu vrstvyc Na obr.1
sú označené A.
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b) súvislé dlhé dutiny po obvode i v smere dĺžky tyče, ktoré
vznikajú spájaním väčších dutín, alebo v dôsledku absencie
mosadznej šperky. Po obvode drôtu dosahujú najväčšie dĺžku
až 4,5 mm.

c) sťaženiny vzniklé v dôsledku zmršťovania roztavenej mosadze
pri tuhnutí* V obr* 1 sú označené C.
K tvorbe nerovnomernej vrstvy Cu plášťa dochádza v dôsled-

ku prítomnosti dutinových vád už v prvých ťahoch po zatavení.
Dutiny s rastúcim stupňom deformácie sa premieňajú na ploché
trhliny ich postupným stláčaním. V miestach veľkých dutín (A)
a dlhých súvislých dutín sa med plášťa dostáva do priameho
kontaktu s invarovým jadrom bez medaivrstvy mosadze, obr. 2
a bea vytvorenia dokonalého spoja. Po obvode tyče sa takto ne-
rovnomerne striedajú oblasti, kde ivarové jadro je dokonale
spojené s Cu plášťom mosadznou medzivrstvou s oblasťami pria-
meho kontaktu Cu plášťa s povrchom invaru za prítomnosti trh-
lín. Rozbor procesov ťahania v celom technologickom cykle pou-
kázal na to, že v dôsledku rozdielnych deformačných charakte-
ristík týchto odlišných oblastí dochádza k rozdielnej intenzi-
te stencovania Cu plášťa* V oblastiach priameho kontaktu Cu
plášťa s invarom bez mosadznej medzivretvy dochádza v dôsled-
ku "vtláčania" húževnatejšieho invaru do Cu plášťa k jeho re-
latívne väčšiemu stenčovaniu, ako v lokalitách s Ms medzivrst-
vou. Tieto nerovnoměrnosti sa s rastúcim počtom ťahov postup-
ne zvvrasňujú. Na obr. 3 je uvedený rez drôtom 0 0,3 mm s cha-
rakteristickým nerovnomerným rozložením Cu plášťa. Z toho vy-
plýva, že pre potlačenie možnosti tvorby nerovnomerného Cu
plášťa je potrebné zamedziť vzniku bublín v mosadznej medzi-
vrstve* Metalografické pozorovanie potvrdilo, že vznik bublín
súvisí s existenciou vzduchových medzier medzi kontaktnými
plochami invar-Ms folia-Cu-trubka, ako dôsledok nesprávnej
volby priemeru prvého prievlaku (0 11,65, resp. 11,75 mm) v
etape mechanického druzenia pred zatavovaním, obr. 4a. Bubli-
ny sa tvoria v dôsledku vzájomného pôsobenia dvoch faktorov:
- "relatívneho" nedostatku mosadze, ktorá za ideálnych podmie-
nok musí po roztavení vyplniť objem medzi invarom a Cu trub-
kou

- a prítomného vzduchu, ktorý eipandujúc pri ohreve v etape
zatavovania vytláča mosadz z oblasti medzi jadrom a Cu pláš-
ťom.

Pre potvrdenie tohoto predpokladu, bol pred zatavovaním
zaradený druhý ťah v prievlaku 0 11,2 mm* Dosiahlo sa úplné
odstránenie vzduchových medzier medzi združovanými komponen-
tami, ako to dokumentuje obr. 4b. Po zatavení bol potom pozo-
rovaný výrazný pokles počtu dutín. Vznikali iba ojedinelé du-
tiny malých rozmerov a sťaženiny•

Povrchové yady_ vznikajú v etape zatavovania a troch me-
dzioperacných áíhaní. V etape zatavovania povrchové vady cha-
rakteru šupín vznikajú v oblastiach tzv. Cu«O-Cu eutektík, kto-
ré sa tvoria v dôsledku lokálnaho presýtenia povrchových vrs-
tiev kyslíkom, ak teplota v peci prekročí požadovanú teplotu
960 C, obr. 5. Vzhľadom na zníženú plasticitu sa tieto šupi-
ny pri následnom ťahaní za studena postupne vylupujú. V eta-
uáeh medzioperačných žíhaní zase dochádza v podpovrchovej
vrstve Cu k tvorbe častíc Cu 20 v dôsledku psnetrácie kyslíka
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po hraniciach deformovaných Cu zrn. Na takto oslabených hra-
nic i&ch dochádza pri ťahaní k vzniku trhlín, ktoré sa šíria
vo vrstve plášťa a spôsobujú tiež postupné odlupovanie jeho
vrchových častí, obr* 6. Spoločným dôsledkom je nerovnomerné
stenčovanie Cu plášťa dokumentované na obr. 3«

3* Záver

Metalografický rozbor potvrdily že príčinou tvorby ne-
rovnomernej hrúbky Cu plášťa zatavovacieho bimetalického drô-
tu FeN142Cu je vznik vnútorných a povrchových vád. Vnútornými
vadami sú bubliny vznikajúce v mosadznej medzivrstve, ktoré
možno odstrániť lepším stlačením jednotlivých komponent bime-
talického drôtu zaradením druhého ťahu s prievlakom 0 11,2 mm
pred zatavovaníra. Povrchové vady - šupiny vznikajú jednak v
oblastiach eutektika CupO-Cu počas zatavovania a praskaním
hraníc Cu plášťa zoslabených precipitáciou častíc Cu-O ako
dôsledok penetrácie kyslíka z pecnej atmosféry po hraniciach
zŕn. Ich vzniku možno zamedziť dodržaním teploty zatavovania
960 C a zavedením neutrálnej atmosféry v poklepových peciach
už od začiatku ohrevu na žíheciu teplotu.
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Obr. 1 Bubliny v mosadznej medzivrstve vznikajúce
při zatavovaní bimetalického drôtu zv.lOOx

Obr. 2 Stláčanie dutín pri ťahaní drôtu za studena
zv»63x
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Obr. 3 Nerovnomerné rozloženie Cu vrstvy u drôtu
0 0,3 mm zv.312,5x

•é)

Obr* 4 Charakter kontaktov medzi jadrom invaru Ms fó-
liou a Cu trubkou} a) po združení jedným ťahom
v prievlaku 0 11*65 mm} b) po dvoch ťahoch v
prievlakoch 0 11,65 a 0 11,2 mm zv.lOOz
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Obr. 5 Vznik šupín v oblasti eutektika

Obr. 6 Vznik trhlín na hraniciach Cu zoslabených
časticami CUpO zv.200z
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Ing. Oľga Rodziňáková, CSc.
Katedra náuky o kovoch a tvárnenia HF VST Košice

PRÍČINY VÁD ELOXOVANÉHO POVRCHU PROFILOV VYROBENÍCH PhlETLAÔ-

NYM LISOVANÍM ZO ZLIATINY AlMgSiO.6

Úvod

Eloxované profily vyrobené z hliníkových zliatin priet-
lačným lisovaním v Závodoch SNP Žiar nad Hronom v rôznych ča-
sových odstupoch vykazujú zmetkovitost v podobe rôznych typov
vád na eloxovanom povrchu výliskov.

Hlavné typy vád sú uvedené na obr. 1-8 a sú pomenované
nasledovne: vada č. 1 Jemné dlhé husté pásy /zebra pásy/ -
obr. 1, vada č. 2 Hrubé široké dlhé pásy - obr. 2, vada č. 3
Veľké škvrny náhodilé uložené - obr. 3, vada Č. 4 Skvrny ma-
lých rozmerov uložené riadkovite - obr. 4, vada č, 5 škvrny
veľkých rozmerov uložené riadkovite - obr. 5, vada Čo 6 Skvr-
ny mapovitého charakteru - obr. 6, vada č, 7 Rôzna intenzita
farebnosti eloxovaného povrchu - obr. 7, vada č. 8 ľ\6zna in-
tenzita farebnosti okolo opracovaných plôch - obrs 8.

Materiál a experimenty

Materiál, z ktorého profily sú vyrobené, je zliatina Al-
Ng-3i a analyzovať jej štruktúru v blízkosti 100 % Al je možné
pomocou Al vrcholu tarnámeho systému Al, Mg, Si 1 , obr. 9.

Podľa diagramu nie je možné zdôvodniť oprávnenosť exis-
tencie fáz MgpSi a MgcAlg v zliatinách s malým obsahom Si a
Mg. Ich prítomnosť je-'mozné vysvetliť len silnou dendritickou
likváciou týchto zliatin a pri nerovnovážnom ochladzovaní nie
sú prítomné v zliatine.Si a Mg je v tuhom roztoku s Al, kde
Si zmenšuje a Mg zväčšuje parameter mriežky Al. Rýchlosť di-
fúzie Si a Mg v Al sa zmenšuje v prítomnosti Mg?Si. Zliatina
AlSiMgO,6, ktorou sa zaoberáme, má 0,65 % Si a 6,65-0,78 % Mg.
Sú tu prítomné vmestky Al-,Fe, AlFeSi a AlFeSi. Množstvo a veľ-
kosť častíc MgpSi a Mg-Al"5 závisí na percentuálnom zastúpení
prvkov a na icn paramexroch a spôsobe homogenizácie, lisova-
nia, kalenia a vytvrdzovania. Ich zastúpenie môže byť rôzne
v jednotlivých krystalografických oblastiach ingotu. Zonálna
stavba ingotov je charakterizovaná rôznymi tvarmi dendritev
/stípkovité - globulárne/, ktoré majú rôsnu dendritičnosť, čo
vyvoláva väčšiu alebo menšiu dendritickú likváciu a ovplyvňu-
je množstvo horeuvedených fáz.

Chemická nehomogenita spôsobená dendritickou likváciou sa
odstraňuje homogenizačnom žíháním, kde jednak častice MgpSi a
MgcAl7 sa rozpúšťajú a jednak koagulujú. Do tuhého roztosu Al
teda prechádza Si z eutektika a Si z MgpSi, ktorý sa čiastočne
rozpustil. Po dlhšom žíhaní nastáva koagulácia väčších častíc
MgpSi, ako aj častíc AlFeSi. Pri ochladzovaní po homogenizácii
už žiadne častice by aa nemali vylúčiť, preto v tepelnom in-
tervale obmedzenej rozpustnosti Si a Mg v Al /čo je pre uve-
denú zliatinu 425 - 250 *C/ rýchlosť ochladzovania musí do-
siahnuť hodnoty, ktoré zaručia, že častice MggSi sa nevylúčia.

Častice Mg2

sii ktoré sa nerozpustili pri homogenizačnom

149



Síi»Aiu, sa ausia rozpust x ť v priebehu prietlačného lisovania.
Pravdepodobnosť rozpúšťania je väčšia, čím sú menšie častice
i zrejme cim materiál <älhSie zotrváva v pásme rozpúšťacích
teplôt. Po lisovaní rýchlosť ochladzovania musí byť taká, aby
tony Si a Mg tuhého roztoku Al sa vylúčili vo fonce chemických
zlúčenín, len v priebehu vytvrdzovanie ako jemné disperzné
častice lflĝ Si a Mg^Al, zásadne zvyšujme pevnosť zliatiny.

obr. 9

líikroštruktdra materiálu sa Študovala v oblasti vadovej.
ako aj mimovaaovej. Pozorovali sme čistotu materiálu, mikro-
štraktúru, veľkosť zrna, druh, rozloženie a veľkosť precipitá-
tov a ich rosdiel v oblasti vád a mimo nich. Nečistoty sa vy-
skytovali v podobe drobných čiernych rovnomerne alebo niekedy
aj riadkovite rozložených útvarov, obr. 10. Sú to vmestky vo
forme intermetalických zlúčenín na báze Al, Fe, Si, ktoré nie
au rozpustené v tuhom roztoku a vylučujú sa vo forme eutek-
tik. Ich tvar je závislý od chemického zloženia. Sú to ihli-
=ovité kryštály FeAl3 alebo platničky AlFeSi. Kikroátruktúra
základného materiálu"*je tvorená zrnami tuhého roztoku
v ktorom sú vylúčené rôzne Čaatice, obr. 11. Pre zlú leptateľ-
nosť vzorky veľkosťi zrna sa ťažko zisťovala. Väčäinou je zr-
nitosť nerovnomerná. V podvadovej oblasti nedochádza k zmene
veľkosti ani tvaru zrna. Častice Chemických zlúčenín sú roz-
ložené rovnomerne, obr. 11, alebo aj riadkovite, obr. 12. Pod-
ľa literatúry sa jedná o Mg2Si a Mg,=AlR. Len pri veľkých
zväčšeniach sú jasne odlíšiteľné. Zistili sme, že väčšina
leptadiel chemickú zlúčeninu rozpúáťa, čiže na obrazoch vlas-
tne vidíme jumky po chemických zlúčeninách. Sú rôzne veľké a
rôzne hlboké podľa typu zlúčenín. Svetlé častice tvoria väč-
Jinou globulárne útvary, kým tmavé, tyčinkovité. Nie je však
možné EDX-prykovým analyzátorom ich identifikovať. V mimova-
dovej oblasti sme nezistili žiadnu zmenu v tvare a rozložení
precipitátov.

EDX-analyzátorom sa zisťovala integrálna intenzita zlo-
ženia podvadovej a mimovadovej oblasti. Pre presné pozorova-
nie vadovej oblasti v základnej štruktúre sme vyrobili špe-
ciálne vzorky. Vadu 4 a 7 sme študovali na vzorkách, kde sme
presne vymedzili vyústenie vady na pozorovaný povrch výbrusu.
Vadu 7 sne študovali aj na horizontálnom výbruse. Polohu vady
sme vymedzili irikrovpichmi. Taktiež na horizontálnom výbruse
bcla studovaná vada í. 6.
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U eloxovanej vrstvy sme merali jej hrúbku a drsnosť.
Hrúbka sa merala pomocou metalografického mikroskopu. Priemer-
ne je hrubá 25 jam* U väčšiny vád sa mikroskopom nezistili roz-
diely v hrúbke vrstvy. Mení sa členitosť eloxovanéj vrstvy
v oblasti vady a mimo nej na vzorkách 2. 1 a 3. Drsnosť sa
merala na prístroji Profilometer kaliber typ 201 Ra do 8 um*
Drsnosť sa sledovala u všetkých typov vád v oblasti vady a
mimo vady. Dĺžka meraného úseku pri jednom meraní je L ~ 6 mm,
nedzný rozstup nerovnosti sa rovná 2 mm. Výsledky merania
drsnosti povrchu vyhodnotíme pri rozbore jednotlivých vád.

Aby sme mohli dokázať príčiny vád, ktoré sme na základe
uskutočnených experimentov predpokladali, rozhodli sme sa ich
vyvolať. Za týmto účelom sme v Závode SNP odobrali nasledovné
vzorky. Váetky vzorky k modelovaniu vád boli odobräné z jed-
ného profilu, aby sa zaistilo rovnaké chemické zloženie. Na
týchto vzorkách boli vykonané rôzne úpravy. Skupina 1. zbrú-
aenie povrchu vzoriek brúsnym papierom, skupina 2. vyvolanie
rýh ihlou, skupina 3. zamastenie povrchu rôznymi mazadlami.

Výsledky experimentov

Získané výsledky experimentov ^re jednotlivé vady môžeme
zhrnúť nasledovne a z nich vyplývajú nasledovné úvahy.
Vade d. 1 Zebra pásy

Nakoľko cptická mikroskopická analýza ani mikrotvrdooť
nevykazujú žiadnu zmenu rcikroätruktúry v oblasti vadovej a
rjmo nej, príčina tejto vady nie je vo vlastnom materiáli.
Z malej zmeny obsahu Si a Fe v oblasti vady a mimo nej ešte
nevyplývajú zmeny a ani nie sú pozorovateľné. Upozorňujeme,
že mikroštruktúra materiálu bola sledovaná aj pri 1000-násob-
nom zväčšení. Fotografie pri veľkých zväčšeniach neuvádzame
pre ich zníženú kvalitu. Výsledky modelovania vád /t. j. vy-
volanie vád obdobného charakteru mechanickým poškodením - brú-
sením/, ako aj veľký rozdiel drsnosti povrchu v oblasti vady
1,07 jam a mimovadovej 0,61 jam ukazujú na nekvalitný povrch
matrice pri lisovaní, čo vyvoláva jemný zväzok rýh na povrchu
výlisku. Totc anodické oxidácia ešte zvýrazní.

Vada č. 2 Hrubé široké pásy
Na mikroštruktúre materiálu v oblasti vady a mimo nej sa

nezistil žiadny rozdiel. Rozdelenie častíc v obidvoch oblas-
tiach je rovnaké. Mimoriadne veľké zrná tuhého roztoku JĹ sú
pozorovateľné len na okrajoch výliskov, bez rozdielu, či je
na výlisku vada, alebo nie je. Zrejme príčinou tohoto štruktu-
rálneho úkazu je silnejšia plastická deformácia výlisku v ok-
rajových častiach. Výsledky prvkovej analýzy ukazujú na od-
lišnosť chemického zloženia v oblasti vady a mimo nej. V ob-
lasti vady sa zistil zvýšený obsah Si a Fe. Tým sa zvyšuje
citlivosť zliatiny na ochladzovanie a skôr môže dôjsť k tvor-
be častíc Mg2Si a AlFeSi. Toto potvrdzujú aj hodnoty mikro-
tvrdosti. Vo vadovej oblasti priemerná hodnota mikrotyrdosti
je 112 HM a mimovadovej 106 HM. Aj keď zvýšená precipitécia
týchto čaatíc optickým metalografickým mikroskopom pozorova-
teľná nebola, to neznamená, že vo vnútri zŕn tuhého roztoku
nemôže dôjsť k zmenám. Tvorba koherentných precipitátoy Si a
Mg môže spôsobiť iné sfarbenie profilov po anodickéj oxidácii
na týchto miestach. Môžeme konštatovať, že pôvod tejto vady
môže byť v základnom materiáli. Je to presýtenosť tuhého rcz-
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toká •£ s 3i a Fe alebo zvýšená tvorba koherentních precipitá-
tov v oblasti vady.

Vada č. 3 Ojedinelé škvrny náhodilé rozložené
V mikroštruktúre rrateriálu sa v podatate nezistili roz-

diely v oblasti vady a mimo nej. V oblasti vady eloxovaná vrs-
tva je viac členitá ako rairco nej. V súlade s týmito výsledka-
mi sú aj výsledky merania drsnosti povrchu, ktoré sa zásadne
líšia y oblasti vady a mimo nej. Po modelovaní vád, t, j. keď
sa naniesla lojová pasta na povrch vzorky, vznikli po eloxá-
cii na povrchu vzorky škvrny obdobného charakteru, ako je va-
da č. 3, obr. 13. Usudzujeme teda, že hlavnou príčinou tejto
vady nie sú štrukturálne zmeny v materiáli, ktoré ani nie sú
jasne dokázateľná, ale predúprayou nedokonale odstránená lo-
jová pasta^ ktorá sa používa pri lisovaní profilov.

Vade č. 4 Malé a veľké škvrny uložená v riadkoch
Ani jedna z použitých metod pozorovania nevykazuje roz-

diely v Štruktúre v oblasti vád a mimo nich. V porovnaní s os-
tatnými vzorkami na povrchu týchto profilov je veľmi tenká
eloxovaná vrstva 14,4 um. 0 príčine týchto vád sme nemohli
vytvoriť ucelený názor. Je možné, že na ich príčine spoluúčin-
kujú 3 faktory. Mimoriadne tenká eloxačná vrstva nebráni ag-
resívnemu! prostrediu a zlým skladovacím podmienkam, aby
v mikrorýhach, ktoré z.anechal nerovný povrch matrice lisu, sa
vytvorili fľaky s koróznym charakterom. Zdôrazňujeme však, že
je to lei hypotéza.

Vada č. 6 Škvrny mapovitého charakteru
Prvkovou analýzou sa zistil zvýšený obsah Fe u týchto

vzoriek. Itikroštruktúra základného materiálu sa vyznačuje zlou
leptateľnosťou. Hranice zŕn sa nedali vyvolať ani elektroly-
tickým leštením a použitím rôznych leptadiel. Na povrchu vzo-
riek v mieste vady nebola pozorované žiadna eloxovaná vrstva.
Predpokladáme, že nerozpustné častice hlinitandv železa poru-
šili homogenitu vzniklej oxidickej vrstvy a zabránili jej vy-
tváraniu. Povrch je vlastne bez anodickéj oxidácie.

Vada č. 7 Rôznosť farebného odtieňa
Aj keď optická metalografická analýza nevykazuje rczdíel-

nosť štruktúry v oblasti vady a mimo nej, prvkovou analýzou sme
zistili rozdielny obsah Si a Fe.Vo vadovej oblasti v submikro-
skopických rozmeroch sa môžu vyskytnúť precipitáty Mg2Si a
AlFeSi, čo zvyšuje aj mikrotvrdosť materiálu v oblastí vady.
Pravdepodobne v oblastiach so zvýšeným obsahom Si a Fe dochá-
dza k inej intenzite oxidickej reakcie než mimo nej, a preto
aj k rôznemu sfarbeniu povrchu.
Vada č. 8 Rôznosť farebného odtieňa okolo opracovaných po-

vrchov
Príčinou tejto vady je rozdiel v raikroštruktúre v oblasti

vady a mimo nej. Mikrostruktúra vadovej oblasti je riadkovitá,
zrná tuhého roztoku majú menšie rozmery ako mimo vady, .:' .' .

Z rozdielnosti mikroštruktúry usudzujeme, že došlo k sil-
nejšej rekryštalizácii v okrajových partiách výliskov, kde pre
ich členitosť je rýchlejší odvod tepla než r strede. Preto
v strede profilov sú pozorovateľné hrubé častice MgpSi a ich
nahromadenie spôsobuje vznik tmavšieho odtieňa pri anodickej
oxidácii.



Záver
Zhrňujúc poznatky vychádzajúc* z výsledkov experimentov

konštatujeme, že nie je možné určiť jednoznačnú príčinu vôet-
kýeh pozorovaných vád. Môžeme však prehlásiť, že eloxpčný
proces v podstate nespôsobuje výskyt vádo

Príčiny vád môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín.
1. Nerovný, vydraný povrch matrice pri lisovaní zanecháva na

povrchu ešte teplého, mäkkého, dobre tvárniteľného materiá-
lu veľmi jemný zväzok rovných pásov, čo sa po eloxáSi pre-
javí vo forme jemných pásov, vada ô. 1.

2. Nedokonalé odmastenie povrchu materiálu po lisovaní je
príčinou vady č. 3»

3. Agresívne prostredie môže poškodiť na niektorých miestach
povrch, najmä kedr hrúbka eloxované j vrstvy je malá, vada
5. 4, 5.

4. Len u vád č. 2, 7, a 8 sme zistili príčiny v základnom
wateriáli* Existencia koherentních precipitátoy, ako aj ich
vylúčenie vo forme submikroskopických Častíc či už rozptý-
lené po povrchu alebo usporiadane môžu spôsobiť tieto vady*
Dôkazy neuvádzame.
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iVaitin Ztr-unii, GSc, t In,.;, Drahomíru Cechová, Zdeněk Rojík
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ičební závod Skoda k,p, Plzeň

1'áíČINť PiiOVOZNÍCh POKUCii UiitM CUJARETOVČHO STROJE

UVCHI

Hoř.' Ikové slitiny nedoznaly u nás většího rozšířeni jako
.;.onstru!i (ní materiál, v omezeno míře se používají spíše sliti-
ny slévárr-nské. í předností hořčíkových slitin lze uvést výhod-
ný poměr nezi pevností a měrnou hmotností, který je nižší než
j slitia hliníku a ocelí /!/. Slévárenská hořčíková slitina
Íle ČSN 42 4911, vyznačující se dobrou slévatelností, je vhod-
ná -\a odlitky vysoce namáhaných součástí. Byla použita k vý-
robi držáků vodícího pouzdra dvounožového uřezávače cigareto-
vého stroje. Během provozu docházelo k porušování držáků.

LiJ en příspěvku je ukázat na základě komplexního rozboru
tia příčiny provozních poruch.

/.ákladní údaje

V urzáku je uloženo vodící pouzdro, kterým prochází nuž
rotoru uřezárače, jenž dělí nekonečný cigaretový provazec na
požaiované délky. Pouzdro vede a podpírá cigaretový provazec
při r-:z.u. Synchronizace rotačního" pohybu nože rotoru s kmita-
vým posuvným pohybem držáku je zajištěna klikovým mechanismem.
ÚV/.ÍXÍÍ ,ie při provozu namáhán vlastními setrvačnými silami, se-
trvačnými silami vodícího pouzdra, řeznými silami a třecími
silami íue/.i nožem rotoru a vodicím pouzdrem.

Polotovarem držáku je odlitek litý do pískové formy. Je
dále tepelně zpracován žíháním podle režiisu 410-420 C/li.-ib
h/ vzduch. Funkční plochy jsou obrobeny, některé Části povrchu
jsou opatřeny nátěrem.

Výsledky pxperimentálnicfí prací

K rozboru byly dodánv dva držáky. Při komplexním posouze-
ní byl prověřen chemický rozbor, makroskopický a makrofrakto-
graŕickv rozbor, stanovena tvrdost, mikrofraktografický rozbor
pomocí ŕírM J L OL JSM F-lo, metalografický rozbor a elektronová
uikro nalýza na mikroanalyzátoru JEOL JXA-5A.

Chemická složení materiálu obou držáků (hmotnostní %) vy-
hovují r>řof!nipu ť.\' Č:-N 42 4911, což vyplývá z tabulky.

Al Zn i Mn i Si
CSN !7,50 C,20i0,15

9,OOJO,80:0,50
.... i. _ - 4

•Jržák č.l fl,bu|0,;j6

držák f.L: 8,9OiO,56 0,31

0,25

Cu

max
0,10

0,04150,01

Ke
max
0,08

0,06

Ni

•ax
0,01

SO, 01

Be Zr

max max
0,01 S 0,003

Ti
raa>
0,002

ľ diiáku č. 1 došlo při provozu k odlomení úchytné desky
od téla držáku (obr. 1,2). Lom zabíhá jednak do těla držáku a
dále probíhá úchytnou deskou. Vedle magistrální lomové trhliny
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lze na úchytné desce pozorovat jeStě sekundární trhlinu. Lom
vychází z oblasti přechodu mezi tělem držáku a úchytnou des-
kou, lato oblast se na obr. 3 nachází nad pravým otvorem.

Lom je vizuálně krehký, V partii iniciace se nachází ne-
výrazně ohraničená přibližně půleliptická oblast, která je
značně otlačena a místně šedě zbarvena. Dále navazující lom je
rovněž otlačen, místně vykazuje krystalický vzhled a černé
zbarveni. U pravé strany lze pozorovat rovinnou oblast s nevý-
razným krystalickým vzhledem. Středová část lomové plochy vy-
kazující převážně černé zbarvení je částečně otlačena a má
krystalický vzhled. Výraznější členitost loaové plochy po obou
delších stranách úchytné desky je tvořena stupni, z nichž ně-
které vykazují souvislost s ryskami po opracování. Na levé
straně lomové plochy se nachází oblast dolomení představovaná
členitějším lomem matného vzhledu s větším výskytem mikroředin
černého zbarvení,

U provozovaného držáku č. 2 jsme odlomili úchytnou desku
od téla držáku. Získaná lomová plocha je dokumentována na obr.
4. Na lomové ploše jsou patrný šikmo skloněné oblasti půlelip-
tického tvaru jevící se na snímku jako tmavé. Svým krystalic-
kým vzaledem se výrazně odlišují od lomu matného vzhledu pří-
slušejícího dolomení. Po obou užších stranách lomové plochy
lze pozorovat úzká pásma krystalického vzhledu. Na levé stra-
nř je stupeň, který se vytvořil v důsledku setkáni dvou trh-
' v i šířících se v nižných úrovních. Oblasti krystalického
v .hledu vycházejí z ostrých přechodů mezi úchytnou deskou a
tělem držáku.

Tvrdost HĽ 2,5/31,2/30 byla měřena na ploše kolmé k otvo-
ru pro vodicí pouzdro (obr. 1). Zjištěné hodnoty jsou následu-
jící : držák č. I : 63,8; 64 9 a 83,i - průměrná hodnota 63,9,

držák č. 2 : 62«4 a 63,1 - průměrná hodnota 62,8.
Mikrofraktografický rozbor byl proveden na vzorcích ode-

braných tak, aby bylo možné posoudit lomové plochy ve všech
popisovaných oblastech. Orientační rozbor byl proveden v doda-
ném stavu, podrobné posouzení po důkladném očištění. Ne vždy
se podařilo lom zcela vyčistit. Sedě a černě zbarvený povlak
se při prohlídce lomů na ŘEAi jeví jako světlá vrstvička.

Přes značné otlačeni lomové plochy držáku č. 1 lze říci,
že v oblasti půleliptického tvaru došlo k iniciaci v ryskách
po opracování. Na boční straně úchytntf desky se rysky uplatnily
pouze částečně (obr. 5). Nepravidelný průběh iniciace a násle-
dujícího lomu je dán přítomností vrstvy černého zbarveni. V
důsledku otlaku byly interpretovatelné lomové fasety nalézány
až za oblastí půleliptického tvaru. Krystalický vzhled lomové
plochy je dán transkrystalickými fasetami štěpného vzhledu
s lokálním výskytem únavového pásování (obr* 6). Oblast dolo-
mení je představována kombinací transkrystalického tvárného
porušení, transkrystalického štěpeni a interkrystalického po-
rušení, iíikrořediny se vyskytovaly na lomové ploše značně ne-
rovnoměrně. V největší míře se nacházely v oblasti dolomení.

U držáku č. 2 se lomy krystalického vzhledu iniciovaly
v ryskách po opracování. Krystalický vzhled je dán, podobně
jako u držáku č. 1, přítomností transkrystalických faset štěp-
ného vzhledu, kdy na některých bylo pozorováno únavové páso-
váni. Matný lom příslušející dolomení je obdobného charakteru
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jako u uriaUu >.» i s tnu, xe iasety tr&nhkry&tďlickéhft Hfcpe
jsou rozmernejší a četnější. V žádném případě nebyly na lomu
pozorovány mikrořediny.

Metalografický rozbor byl proveden světelnou a řádkovací
'lektronovou mikroskopií v neleptanom a v leptaném stavu na
ezech vedených vybranými oblastmi s cílem posoudit saikro-
strukturu, metalurgické v^dy a trhliny.

Je možno konstatovat,že mikrostruktura obou držáku je
ibdobná. Kranico zrn se vyznačují výraznou leptatelností a ve-
iikost zrna lze charakterizovat číslem 4 dle CSN 42 0462. V
tuhém roztoku oC jsou nerovnoměrní rozptýleny šedé zbarvená
;lnhulitické řasticc (obr. 7) a ostrohraňné útvary Táze MggSi,
/ -nalé Díře se u obou držáků nacházejí černé částice obdélník-
ového tvaru vobr. 7), Rozměrnější černě zbarvené Částice glo-
bulitickiho ivaru byly pr2orovány především u držáku č. 1.
Výskyt tnikroredin je v relaci se zjištěním mikrofraktografic-
koho rozsoru. V okolí mikroředin byl často pozorován zvýšený
výskyt č »rné zbarvených částic a z mikroředin často vycházel^
jeranSJnecílis vosti vyplněné drobnými částicemi. Elektronová
nikrianalvz.i orokázala, že v šedě zbarvených částicích je vý-
razné zkonceutrován mangan a hliník, v menší míře též železo.
:<ozměrnť sší černé částice globulitického tvaru a černé éásti-
ae obdélníkového tvaru jsou na bázi oxidň hořčíku íobr. 9).
částicr> obsahují dále i křemík, jehož obsah kolísá od stopo-
vých množství až po výrazné zkoncentrování.

iia řezu vedenéoi kolmo k přechodujúchytné desky a těla dr-
žáku ó. 1 v partii předpokládaného výskytu půleliptického tva-
ru u levého otvoru (obr. 3, 4) byla zjištěna trhlina. Vychází
7. ostrého nřechodu, je šikmo skloněna a probíhá téměř výhrad-
ně transkrystalicky. V sekundární trhlině pozorované na úchyt-
n • desce (obr. 1 a d) se nachází nepravidelná silná vrstva
ložená z různorodých částic černého zbarvení (obr. 8). Mikro-

analyzou bylo zjištěno, že bázi této hmoty tvoří rovněž kyslič-
níky hořčíku s různými obsahy železa a křemíku.

Piskuse výsledků

struktura materiálu obou držáků je jemnozrnná a odpovídá
stavu po žíhání, o Čemž svědčí i hodnoty tvrdosti /2,3/. šedé
částice globu!itického tvaru jsou fází iín-Al-Fe /4/„ Na zá-
kladě experimentálních výsledků a literárních údajů /3,4/ lze
říci, že černé zoarvené částice gloiDulitického a obdélcíko-
vého tvaru, silná vrstva zejména černého zbarvení, černé čás-
tice v mik; oředinách a v necelistvostech lze pokládat za
r-truskové v«něstky, jemné a silné navrstvené oxidické kůže.
Jedná se tedy o metalurgické vady. Lokální černé zbarveni lo-
mové plochy je způsobeno zejména silnými oxidickými kůžemi,
které představují místa ořednostního šíření lomové trhliny.
Černé zbarvení mezidendritických prostor mikroředin je v sou-
ladu s údaji uvedenými v /3/ a je dáno drobnými Částicemi
cxidického typu.

K iniciaci provozních lomů a trhlin došlo u obou držáků
v ostrýcn přechodech úchytné desky a těla držáku v ryskách
po opracováni. Iniciace a průběh lomu byl u držáku č. i vý-
razně ovJivnén metalurgickými vadami, zejména silnými oxidic-
k<'mi !<ŮŽPT!Í a TiikrorrUinaiii. Jako další místa iniciace se u
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tohoto držáku uplatnily rysky po opracování po obou stranách
u chytne desky. Z obdobného způsobu iniciace a šíření provoz-
ních trhlin v oblastech půleliptického tvaru lze soudit na
obdobné provozní namáhání.

Transkrystalické fasety štěpného vzhledu s lokálním vý-
skytem únavového pásování, nalézané na většině rasové závis-
lých lomech, jsou projevem únavového porušováni hořčíkových
slitin /5/. Výsledky fraktografického rozboru jsou v souladu
i se způsobem provozního namáhání, které má proměnlivý cha-
rakter.

Závěr
Příčinou porušení držáků byla únava vyvolaná provozním

namáháním. K iniciaci lomů a trhlin došlo v ryskách po opra-
joAání nacházejících se v ostrých konstrukčních přechodech
za lokálního negativního vlivu metalurgických vad. Průběh
provozního lomu držáku č. 1 byl výrazně ovlivněn metalurgic-
kými vadami. Výsledky rozboru přispěly ke konstrukční změně
držáku včetně volby jiného materiálu.

Text ft, ohrázkflm
Obr i Pohled z boku na porušený držák č. 1, cca 1 x
Obi . 2 Pohled shora na porušený držák č. 1, cca 1 x
O'.v••„ s Lomová plocha držáku č. 1, cca 2 x
r, 4 Lomová plocha držáku č* 2, cca 2,5 x

o.J r. 5 Rysky po opracování v přechodu úchytné desky a tela
držáku č. 1, zbytky černé hmoty po očištění, REftf,
30 x

Obr. 6 Únavové pásování na lomu držáku 6.1, REM, 3 000 x
Obr. 7 Mikrostruktura držáku č. 1, 2 % kyselina octová ve

vode, 500 x
Obr. 8 Silná vrstva černé hmoty, držák č. 1, neleptáno, 100 x
Obr. 9 Černě zbarvené částice obdélníkového tvaru, odražené

elektrony, lineární analýza rtg záření OK*, EMA, UOOx

literatura
/I/ Cenek A., Jeníček L.: Nauka o materiálu 1.3. Neželezné

kovy, Academia Praha 1983
/Z/ Malcev M.V., Barsukova T.A., Bořin F. A.: Metalografia

neželezných kovov a zliatin, Bratislava SVTL 1963
/a/ Portnoj K.J, Lebeděv A.A.: Magnievyje splavy, Jí etallur-

gizdat, Moskva 1952
/A/ Metals handbook, Vol. 7. Atlas of microstructure of indu-

strial alloys. ASM, Metals Park, Ohio 1972
/5/ Metals Handbook, Vol. 9. Fractography and atlas of frac-

tparaphs. ASM, Metals Park, Ohio 1974

159



Obr. 3

Obr. 1

Obr. 2

••: r*rrs»ř .̂.; -'^^šass**
Obr, 5

)br. 8 Obr. 9

160



Ing. Ján Luštík, CSc, IQQ, tiohal Besterci, CSc, Ing. Antonín
Sevcik
Ustav experimentálnej metalurgie SAV, Košice
Prof, Ing, Jaroalav Kocich, CSc.
Hutnícka fakulta VST, Košice

METALOGRAFICKÉ ŠTÚDIUM POŠKODZOVANIA HROTOV MLKROSPÁJKOVACTEK

Pre intenzívny rozvoj elektrotechnického priemyslu, hlavne
mikroelektroniky má velký význam výroba kvalitných mikrospájko-
vačiek. Od kvalitnej mikrospá^kovacky sa vyžaduje potrebná ži-
votnosť, zabezpečenie kvalitného spoja, ekonomická prevádzka a
nízke výrobné a prevádzkové náklaiy. Kvalita mikrospájkovačky v
najväčšej miere závisí od kvality jej hrotu. Základnou úlohou
hrotu je optimálne vedenie tepla vznikajúceho v ohrievacom tele-
se spájkovačky. Na túto úlohu sa najlepšie hodí med, vdaka svo-
jej vynikajúcej vodivosti. Nevýhodou medi je, že reaguje s cínom
a rozpúšťa ho, V dôsledku toho sa na hrote mikrospájkovačky obja-
via veľmi skoro ( po cca 2-3 hod) defekty a dôjde k jeho celkové-
mu rozrušeniu a zničeniu, Z toho dôvodu je gotrebné povrch hrotu
povlakcvať. Povlakovanie sa realizuje prevažne galvanicky h ^ie-
lom vylúčiť na medenom základe vrstvu, resp. viac vrstiev, kxorá
sú odolné roztavenej PbSn pájke.

V rámci rozsiahlych experimentálnych výskumných prác, ktoré
toli realizované v priebehu r, 1985, bola navrhnutá a realizova-
ná povrchová úprava medených hrotov, V predkladanom príspevku sú
prezentované hlavne metodické otázky prípravy výbrusov počas ana-
lýz, ako aj niektoré výsledky hrotov poškodených počas skúšok.
Hroty boli analyzované v pozdĺžnom smere. Výbrusy boli brúsené a
leštené na diamantovej paste, v prípade potreby bola naleptaná
štruktúra základného kovu (Cu) alebo vrstvy (Pe). Pozorovanie a
dokumentovanie bolo realizované svetelným mikroskopom NEOPHOT 2
a riadkovacím elektronovým mikroskopom TESLA BS 300.

Ua obr, 1 je dokumentovaný celkový rez zahraničným hrotom,
ktorý slúžil ako referenčný materiál. Je dobre vidieť, že masív-
na vrstva Pe má stípikovitú kryštalickú stavbu (hrúbka cca 300
lira) a od medeného základu ju odděluje velmi te.nká medzivrstva Ni,
co je dobre vidieť na obr, 2. V rámci laboratórnych experimentov
boli v našich podmienkach realizované galvanické úpravy medených
hrotov, pričom sa dosiahlo vrstvy rovnakej kvality, štruktúrnych
parametrov i celkovej životnosti ako u zahraničného hrotu (obr.3).
Ukázalo sa, že v niektorých prípadoch docliádza aj k poškodeniu
hrotov a ich celkovému zničeniu. Metalografickou analýzou sme sa
pokúsili objasniť príčiny poškodenia s cieľom zistenia jeho me-
chanizmu. Príklad poškodenia hrotov je na obr, 4, dochádza k ú-
plnému zničeniu ich špičiek. Na obr, 5 je metalografický res tak-
to zničeného hrotu mikrospájkovačky. Po bokoch hrotu sú v Fe vrs-
tve viditelné výrazné trhliny, ktoré, ako sa ukázalo, hrajú dôle-
žitú úlohu v porušení. Detail na obr. 6 ukazuje, že PbSn pájka
prenikla cez trhlinu vo vrstve Pe a zreagovala s medeným základom,
v ktorom vytvorila kvapku pologulového tvaru. EDX analýza nám po-
tvrdila, že pologuľový útvar v medi je skutočne cín. Detaily ta-
kýchto útvarov snímkované riadkovacím elektronovom mikroskopom sú
na obr. 7 a 8. V oblasti interakcie cínu s medeným základom vidieť
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systém jemných trhliniek. Konečné stádium porušenia predstavuje
obr. 9. PbSn pájka sa dostala pod galvanicky vylúčenú Pe vrstvu,
úplne ju oddelila od medeného základu a takto znehodnotila celý
hrot.

Záver

Pomocou metalografickéj analýzy sme preukázali príčiny a
mech-vnizmua porušenia hrotov mikroapájkovaôiek. Ako sa ukázalo,
rozhodujúca pre kvalitu hrotu je kvalita galvanicky vylúčenej
vrstvy Fe. Trhlinkami v tejto vrstve difunduje roztavená PbSn
pájka do medeného základu a reagujje s ním. Dlhším pôsobením páj-
ky c'e^hádsa lc silnej erózii medeného základu a nakoniec k odlúp-
nutiu ochrannej Fe vrstvy.

Literatúra

/"!/ BES'ÍERCIX. a kol.: Povrchová únrava hrotov mikrospájkova-
oiefc. DT Žilina, 53/85, október 1985.

Texty k obrázkom

Obr. 1 Štruktúra zahraničného hrotu
Obr. 2 Letail kvalitne-j štruktúry Pe vrstvy zahraničného hrotu
Obr. 3 T'valitná štruktúra Pe vrstvy
Obr. 4 Poškodené hroty
Obr. 5 Rez špičkou poškodeného hrotu
Obr. 6 Lifúzia pájky cez Pe vrstvu
Obr. 7 Difúzia pájky cez Pe vrstvu
Obr. 8 Prienik pájky do Cu základu
Obr. 9 Oddelenie Pe vrstvy od medeného základu
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obr. 1 30 x obr. 2 170 x

obr. 3 250 x obr. 4

obr. 5 60 x obr. 6 250 x
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Jarmila Čapková, Ing. Hynek ManouSek, Vtfaž Dobrá.

Sledování povrchových a strukturních vad tlakově litých
silumínů pro žehlící desky.

Předloženým referátem chceme ukázat na možnosti spo-
jení výzkumu a výroby ve smyslu praktickém - t.j. řešením
konkrétních provozních problémů, s poukázáním na možnosti
jejich odstranění.

V r. 1986 na základě požadavku podniku Blektropraga
Jablunkov byl v laboratořích VÚHŽ řešen problém vadných
žehlících desek. Při současné výrobě desek a jejich kom-
pletací se na funkční žehlící ploše objevují po broušení
tmavé, rozmazané skvrny, které zhoršují vzhled těchto de-
sek.

žehlící desky jsou do SP Jablunkov dodávány jako tla-
kové odlitky, lité do kovových forem ze slitiny eilumín
42 4337 OSN. Směrné chem. složení této slitiny :

Slitinové prvky v % hnu

9

It

- 1

50

1

Pe

Si

0

0*60 - 1,i

Doprovodné

,20 m 0,05

>0 Cu

prvky

Pb 0

0,35
0.50

v % Tarn

,05 Sn

Mn

max.
0,30

0.40

Zn celk

Zbytek
Al

.1,80m&x.

Výrobcem desek je podnik Me talie, závod Hejdek u Kar-
lových Varů.

Základní domněnka pracovníků EP Jablunkov byla, že
tmavé skvrny jsou způsobeny vytékajícím olejem z drobných
pórů, které jsou otevřeny přebroušením funkční plochy žeh-
lících desek* Tato domněnka vycházela z výsledků metalo-

165



grafického šetření z r. 1982, kdy u odlitků ze silumínu
42 4337 CSN bylo zjištěno velké množství podpovrehovýoh
pórů. Jejich vznik byl spojen jak z nedokonalostí techno-
logie lití, tak i s technologií výroby slitiny, zejména
nedokonalou modifikací eutektika.

Z tohoto pohledu byly žehlící desky zrentgenovány
pro zjištění vnitřních vad. Dle rentgen, snímků dodaných
vzorků, označených 1S, 2S, 3S, byly vybrány příčné řezy.
Nu příčných výbrusech bylp/ zkontrolována porezita odlitků,
která byla u vz. ozn. 2S a 3S podstatně vyšší, než u vz.
ozn. 1S. V žádném případě však nebyly pory zjištěny v blíz-
kosti povrchu funkční plochy žehlících desek. Rovněž neby-
la zjištěna korespondence těchto pórů s rozevřením na po-
vrchu. Tím domněnka o vytékání oleje z odbroušených podpo-
vrchových pórů byla považována za bezpředmětnou. Navíc
bylo možné konstatovat, že porezita desek je velmi malá a
celkově se kvalita odlitků od hodnocení v r.1982 podstatně
zlepšila.

Tmavé povrchové skvrny, které se vyskytují na funkční
ploše žehlících desek, mají protáhlý tvar ve směru podél-
ného broušení. Bližší prohlídkou makroskopem WILD bylo zjiš-
těno, že tyto tmavé skvrny ve většině případů začínají du-
tinou v povrchu desky. Okolí dutiny vykazovalo stopy de-
strukce.

7 základní slitině silumínu - tuhý roztokoi + krysta-
ly Si se vyskytovaly poměrně velké, ostrohranné částice,
jejichž tvrdost, měřená dle Hanemanna při zatížení 0,05 N
byla pětkrát vyšší, než tvrdost základní matrice silumínu.
Analýza těchto částic, provedena energiově dispersním ana-
lyzátorem RTG záření fy. LINK prokázala, že se jedná o čás-
tice AlFeSiMn s následujícím rozborem :
Kvalitativní a kvantitativní hodnoty v % hm.
613SA.1 8,3fSSi 19,5/SPe 10,6$QlSn 0,6%Cu

Tyto částice se vyskytovaly u všech hodnocených vzor-
ků - vz. ozn. 13, 2S, 3S, větší výskyt se projevil u vz.
ozn. 3S, a to ve špičce - vz. ozn. 3SD a v patní části
desky - vz. osn. 3SC. V těchto případech byla přítomnost
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částic zjištěna i na povrchu, nebo těsně pod ním, Snergi-
ově dispersním analyzátorem RTG zářeni byla provedena
kontrolní plošná analýza základní slitiny, která dávala
následující hodnoty v % hmotnosti :
11,1%Si 0 > 3 Ä 86 t5%kl 1,3#Cu 0,8%Pe

Závěrem hodnocení byl připraven příčný řez podélnou
tmavou skvrnou. Kromě běžných nerovností povrchu, způso-
bených strojním broušením povrchu, se v místě tmavé skvrny
vyskytovaly poměrně hrubé vady o hloubce cca 0,030 mm a
šířce cca 0,025 mm. Drsnost těchto povrchových vad (a nej-
větší pravděpodobností šlo o hrubé rysky ) prokázala hod-
noty v R a = 1,6 (Xim a v max. drsnosti Rmax » 29,2^ua. Fro
porovnání uvádíme hodnoty drsnosti povrchu po strojním
broušení j v místě bez skvrn - R a > 1,7<*un, Rmax » 15,^um.
Výše uvedené vady, sledované na makroskopu, vykázaly odliš-
ný odraz světla a tím i odlišné, tmavší zbarvení.

Z uvedeného experimentálního rozboru je zřejmé, že
tmavé skvrny jsou způsobeny vybrušováním podpovrchově Si
povrchově vyloučených částic AlPeSiíin z funkční plochy
žehlící desky. Tyto podstatně tvrdší částice způsobují na
měkčí matrici hrubé rysky, které vykazují odlišnou světel-
nou reflexi tmavého zbarvení. Přítomnost částic AlFeSilfn
je vysvětlována vyšším obsahem Fe, který se pohybuje oko-
lo 0,8%. Obsah železa je dán buä nedostatečným tříděním
vsázky, nebo technologií výroby* Velikost a umístění čás-
tic souvisí s technologií odlévání. Výskyt těchto částic
v blízkosti broušené plochy pak vede k jejich vybrusová-
ní z povrchu a ke vzniku tmavých, podélných skvrn.

Z výše uvedených faktů vyplývá, že tmavé skvrny na
funkční ploše žehlících desek jsou způsobeny vylamováním
částic AlFeSiMn z povrchu desek při finálním opracování,
t.j. při broušení, částice se v dané slitině nacházely v
enormní velikosti, což bylo způsobeno pravděpodobně nedo-
konalou technologií odlévání. Vylomená, ostrá, tvrdá čás-
tice, pohybující se při broušení desky po povrchu působí
jako brusivo, které po sobě zanechává hrubší rysky tmav-
šího zabarvení.
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Pro odstranění této závady by bylo vhodné požádat vý-
robní podnik Metalis o kontrolu vsázkového materiálu a vý-
robní technologie, zejména u obsahu železa. Obsah 0,8$ ?e
je sice v normě pro jakost 42 4337 SSřT, avšak u odběratele
způsobuje nežádoucí jevy na funkční ploše žehlících desek.

Veškerá dokumentace je uvedená na diapozitivech*
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Seznam diapozitivů :

1) funkční plocha žehlící desky po strojním broušení*
s tmavými podélnými skvrnami.

2) schéma odběru příčných řezů A9B,C,D * výběr po zrentge-
nování dodaných vzorků ozn. 1S, 2S, 3S,

3) příčné výbrusy žehlících desek - místa řezů odebraná
dle schématu.

4) detailní záběry tmavých skvrn ve spojení s dutinami.
5) okolí dutiny se stopami destrukce.
6) matrice silumínu + částice AlPeSilin.
7) rozdílná tvrdost Hva matrice a částice
8) grafický záznam bodové analýzy částice AlPeSiMn.
9) relief povrchu strojově broušené desky vz # ozn* 3S t

částice v těsné blízkosti povrchu - místo bez tmavých
skvrn.

10) relief povrchu strojově broušené desky v místě tmavé
skvrny.
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-.13. Joseŕ ' /obori l , ;3c; rJÍDr. Frant i šek H n i l i c a , C3c;
- t á t n í výzkumný Ú3tav rr.aseriálu, r raha

JCDI ;3.^Ľ]fcl ̂ CŽLÍ ľYIU :rl3: i i*-ó A JZJICH SOUVISLOST
J OIAHAKTSRISI áTRUKTUHY

.'vod
.ľeustáie rostoucí nároky na ..:>dnoty r.echanickýeh vlast-

nqstí materiálu na obežná kola čerpadel, vodních turbin vel-
kých výkonů, lopatek kompresorů a pod. vedly k snahám nahradit
klasickou ocel 3 12 - 13fí Cr a 1% Ni ocelemi 9 vyššími para-
metry. Syly vyvinuty oceli s nižším obsahem uhlíku (O,Oě^)j
a ocsahem chrómu 13 - 173, s obsahem Ni 3,5 - 6ŤÍ» a případně
3 přísadou molybdenu.

Iři použití těchto ocelí .je využíváno příznivých vlast-
ností nízicouhlíkového martenzitu, který je jejich^základní
3trukturní součástí a může být kombinován s určitým obsahem
austenitu, jehož množství lze regulovat vhodným tepelným zpra-
cováním.

Oceli tohoto typu používají již řadu let světoví výrobci
vodních strojů. Hlavním důvodem jejich zavedení do praxe byla
vyšší úroveň mechanických vlastností, zlepšená svařitelnost
a vyšší životnost strojních dílů z nich vyrobených. Kromě to-
ho se tyto oceli vyznačují vysokou odolnosti proti křehkému
porušení, vysokou úrovní plastických vlastností dosažitelných
v silných průřezech a dobrou korozivzdorností.

Přestože se tyto oceli používají již řadu let, v posled-
ní době se v metalografické praxi stále častěji setkáváme
s problémy hodnocení struktury. Vyskytující se těžkosti jsou
spojeny s tím, že odlišnosti zpracování chromových ocelí výše
uvedeného typu oproti klasickým ocelím se nedostaly do povědo-
mí širší technické veřejnosti. Z těchto důvodů se k problému
popouštění chromových ocelí znova vracíme tímto příspěvkem,
ve kterém chceme upozornit aa některé zvláštnosti chromových
ocelí.

2. ?áz_ové přeměny ?ři terelném zpracování
LŤrqván dosahovaných vlastností tohoto typu oceli je dána

nejen základním chemickým složením, ale dá se velmi výrazně
a to jak v kladném tak i v záporném smyslu ovlivnit tepelným
zpracováním.

Charakteristickou zvláštností tohoto typu rcartenziticko-
austenitických ocelí je popouštění v teplotní oblasti ir.ezi
kritickými teplotami Ac, a Ac>. Cílem je stabilizovat určitý^
obsah austenitu ve structure. Kritické teploty u těchto ocelí
j3ou silné závislé na složení materiálu^ podmínkách austeniti-
zace a také na výchozí struktuře. Fři výchozí homogenní mar-
tenzitické struktuře jsou kritické teploty odlišné oproti he-
terogenní struktuře tvořené martenzitem a austenitem. V nepos-
lední řadě jsou hodnoty udávaných kritických teplot, jak dále
ukážeme, závislé na způsobu jejich měřeníe
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. . ľ e:: lot v -t-ir-ín
ri-r.ci 3t.;aia fázových přer.tín a iiagrar.u ARA .Isr.e značnou

-ozorr.osx ve;.ováli stanovení bodů pŕer.én -x .jednotlivých studo-
vsr-.vc:: ̂ aveb. ...= rerií ;3rr.e provedli na péti ocelích .jejichž slo-
.ení uvádíme v tabulce 1.

ľabulka 1.

-snae.
tavby

15

25
35
45
55

Základní chemické složení studovaných materiálů

! C lín

í 0,03 ' 0,85

0,06 : 0,73
0,06 0,90

0,06

0,05
0,52

0,82

á hově obsahy prvků v '-, j
3i

0,16

0,06

0,06

0,31"
0,60

Cr

13,5
13,3
13,3
12,5

12,5

:TÍ

1,14
4,01
3,SI
5,51
5,65

Mo

0,02

0,01
0,52
0,02

0,56

Vzhledem k tomu £e byly k disposici výsledky řady měření
(magnetické, dilatometrické, tvrdosti a struktura) bylo možné
výsledky vzájemně porovnat. Srovnání ukázalo, že existují zej-
ména při měření bodů přeměn Ac, významné rozdíly mezi hodnota-
mi, naměřenými různými metodamii Porovnání výsledků jsme zachy-
tili v diagramu na obr. 1. Poměrně vysoké teploty Ac, jsme
zjistili magnetickou metodou (z diagramu ARA). Přestože tato
metoda by měla být nejcitlivější a měla by zachytit zřetelně
1 počátky přeměny, tak se zdá, že naopak zachycuje spíše konec
přeměny. Přijatelné a shodné se^studiem struktury a měřením
tvrdosti qaou hodnoty bodů přeměn naměřené dilatometricky.
Z dosažených výsledků se dá soudit, že každá metoda má určitou
detekční schopnost zachytit přeměny v určitém stadiu. Kromě
toho přesnost stanovení závisí také na způsobu vyhodnocení di-
latogramu. Kromě průběhu přeměn u jednotlivých taveb je patrný
i rozdíl dilatačních křivek (obr. 2 ) . Velmi významný a zajíma-
vý je vliv legování molybdenem na hodnoty délkové roztažnosti
jednotlivých taveb. Tepelná délková roztažnost taveb označených
16, 25 a 45 se příliš neliší, U taveb označených 35 a 55
cca 0,5% Mo je zřejmý rozdíl v tom, že vykazují větší koeficient
tepelné roztažnosti.

Pro posouzení vlivu podmínek austenitizace na kritické
teploty jsme vycházeli ze dvou stavů tepelného zpracování:
typ 1 - provedli jsme klasické zpracování spočíva.iící v auste-

nitizaci 50 C nad teplotou Ac, a ochlazení na vzduchu*
Po tomto tepelném zpragování jsme dostali strukturu
tvořenou homogenním latkovým martenzitemi

typ 2 - provedli jsme ohřev do interkritické oblasti (mezi Ac,
a Ac-,) s následným ochlazením na vzduchu. Struktura byla
tvořena heterogenní směsí popuštěného materiálu a sta-
bilizovaného austenitu nebo směsí popuštěného původního
a nepopusteného martenzitu vzniklého rozpadem austenitu
reaustenitizací nad teplotou Ac,,

Výsledky měření pro tavby 16, 25 a 45 uvádíme v tabulce 2.
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Tabulka i.

"ecej.ne zkracovaní

.'»c. A c - Ac.
;yp í.

I ACT

15
£5
45

! 650

! 575
^ 550

! 786

i 796
, TCI

550
475
425

797
7°5
790

•Jak ukázaly výsledky méření a jednotlivých taveb 3e nej-
více odliau.jí teploty Ac, a ľ.Is. Teplota Ac, je u všech taveb
téměř 3te.jná a pohybuje se kolem 800 C.

4. Průběh austenitisace a ,iejí souvislost a charakterem 3trukfrury
Jřri 3tanoveni op-cimalních režimů tepelného zpracování je

nutné vedle kritických teplot přeměn znát i kvantitativní prů-
běh austenitizace zejména provádíme-li tepelné zpracování v o-
blasti interkritických teplot.

Na náklade charakteru struktur získaných po tepelném zpra-
cování 2 různých teplot lze stanovit čtyři základní oblasti
teclot (obr. 3).

Oblast I - 575 až 625 °C. Reakce probíhající při ohřevu lze cha-
rakterizovat tím, že při těchto teplotách dochází
k apětné t>řeměně původního martenzitu (reaustenitiza-
ci) na austenit, Z obrázku 3 je zřejmé, že obsah re-
austenitisovaného martenzitu se pohybuje kolem 20%.
Tato část austenitu po ochlazení zůstává jako stabil-
ní strukturní složka a má lamelární případně laiko-
vou morfologii a je rozložena mezi latkami původního
martenzitu. Charakter struktury zachycuje obr. 6.

Oblast II- 625 až 650 C. Z obr. 3 je zřejmé, že obsah reauste-
nitizovaného martenzitu se pohybuje kolem 40%. Aus-
tenit se vyskytuje na větších nesouvislých útvarech,
které se při zpětném ochlazení částečně nebo úplně
křemení na latková" rartenzit (obr. 4).

Oblast III-65O až 750 °C. V této oblasti terdot, jak je zřejmé
z obrázku 3 dochází téměř k úplné austenitizaci.
Vzniklý austenit však nerekrystalizuje. Po ochlazení
vzniká struktura odlišného charakteru, t.zn. masivní
rartenzit. Tato kvazilamelární struktura je tvořena
směsí icartenzitu a zbytkového austenitu (je zde asi
6;ó austenitu). Pseudolámelární struktura vzniká nej-
dříve v paketech martenzitických latěk a zachovává
jejich charakter, při vyšší teplotě ae vyskytuje Cčbr.5)
v celých austenitičkých zrnech. Uvedený charakter
struktury lze zjistit na vzorcích kalených z teplot
700 C. Lamelami charakter struktury, resp. směs
rr^rtenzitu a austenitu lze zjistit v celém objemu
kovové hmoty austenitičkých zrn. ľato struktura ob-
sahuje asi 1% austenitu. Ve vzorcích kalených z tep-
loty 750 G je patrný jen určitý rodil zmíněné kva-
silanelární struktury. Zbývající část kovové hmoty
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~voŕí již drive popaaný laikovy martenzit.
Oblast IV- nad teplotou Ac,, V této oblasti teplot dojde k upl-

r.é austenitizaci - austenit rekrystalizuje - roz-
pouští 3e karbidy„a začíná růst zrno. Po ochlazení
-!s vzniká opét latkový martenzit, (obr. 6).

- přednášce jsme upozornili na možnosti výskytu různých
"Sypú ir.artenzitické struktury a její souvislost s tepelným'zpra-
cováním. Jtruktury diskutovaných typů chromových ocelí jsou ob-
vykle charakterizovány výskytem latkového a masivního martenzi-
tu. ŕomocí svetelné a elektronové mikroskopie lze zjistit, že
jednotlivé latky jsou rovnoběžně orientovány a tvoři jakési p

středové žebro. /

Dalším produktem tepelného zpracování je n:artenzitická
struktura, označovaná jako masivní martenzit. Tato struktura je
produktem fázové premeny, při které ve velmi krátkém časovém
intervalu dojde k přeměně velkého objemu výchozí austenitické
základní hmoty. ITa rozdíl od tygické bezdifusní martenzitické
fázové přeměny, při této přeměně dochází k částečnému posunu
atorů i přes fázové rozhraní.
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Obr. 2 Dilatační diagramy studovaných taveb
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Doc.Ing.K.Macek.CSc, Prof.Ir.Ing.J.Piuhař, Ing.P.Zuna,CSc.
ČVUT-fakulta strojní Praha
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STRUKTURA A MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘESTÁRNUTÍCH A ČlSTEČHĚ
AUSTENITIZOVAIIÍCH Cr-Iíi-Mo OCELI TYPU 10-10-2 A 6-11-3

1. ÚVOD

rialy ĵ ro exponované korozivzdorié součásti strojů a zařízeni,
se řadí i typ 10-10-2 s přísadou titanu a hliníku /3/.

V předchozích studiích ocel ' tygu 10-10-2 a 6-11-3 jame
sledovali jejich mechanické a korozní vlastnosti ve vytvrze-
néiK stavu /4,5,ó/. Cílem této práce je rozbor vztahů mezi
strukturou a^mechanickými vlastnostmi uvedených typů ocelí zej-
ména v přestárnutém anebo částečně austenitizováném stavu, v
němž 1.SO předpokládat nejpříznivější kombinace pevnostních
vlastností, houževnatosti a odolnosti proti korozi.

2. EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL A METODY

Chemické složení poloprovozních taveb pracovně označených
I- n B bylo totos D - 0,025SC;0,2$.In;0,3%Si;0,01%P;0,02%S;6,2#Cr;
11,4$Ii;3,1Äo;0,5#Ti;0,7%Al; E - 0,02%C;0,3$Mn;0,1#Si;0,02%P;
0,02£S;10,6£Cr;10,3#Ni;2,3$lIo;0,9%Ti?0,4?áAl. Oceli byly vytave-
ny ve vakuové indukční peci a odlity do ingotu hmotnosti l t.
Dále byly oceli kovány a válcovány až na tyče* Zkušební vzorky
byly jednotně kaleny (930 C,1 h/voda). V^zakaleném stavu byla
zhotovena zkušební tělesa, která byla stárnuta nebo částečně
austenitizována. Mechanické zkoušky probíhaly při teplotě míst-
nosti podle příslušných ČSN. Mikrostruktura byla zkoumána svě-
telnou mikroskopií a transmisní elektronovou mikroskopií na
extrakčních kolodioyých replikách nebo na tenkých foliích při-
pravených mechanickým a elektrolytickým ztenčováním masivních
vzorků obvyklým postupem, Páaové složení matrice bylo určováno
magnetometricky, minoritní fáze byly identifikovány elektrono-
vou difrakcí a rtg difrakcí elektrolytického izolátu a hodnoce-
ny stereologickými metodami. Teploty fázových přeměn byly gta-
noveriy dilatometricky při rychlosti ohřevu a ochlazování 5 C.
min , nebo magnetometricky a diferenciální termickou analýzou
při ochlazováni na vzduchu (30 ažv80 C.min" )* Chemické slože-
ní vměstků bylo zkoumáno energiově disperzní a vlnově disperz-
ní rentgenovou spektroskopií s korekcí ZAP,

3. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE

3.1 Základní charakteristiky

U obou ocelí byly zjiaíovány v zakaleném stavu. Teploty
fázových přeměn byly určeny dilatometricky: ocel D - A =650 C,
A^=720°C, M =270„C, M-=110°C; ocel E - A =625°C, Af=710°C,
M£145°C HJ<20°C Z S£ HJ<20°C.

Jak bylo prokázáno magnetickým měřením a termickou analý-
zou klesá teplota M s rostoucí rychlostí ochlazování až asi o
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; oceli
^ určoná

nr.;i.do.(5r.í rrotoOiou při teplotě 95O°C činila u oceli D 44 um, u
oceli E 25 £im.

vo j.-jdno':co / oae.l i D je přibližně 0,3.10oiíim~3, kdežto
3 n::i 1,2.1u°.f!>?]-3, Střední velikost auetcnitického zrna

• i..;. i i 1: -í v 1 a o t .no s t i

FL;irr';ika uturvu!;:' oceli D a S je charakterizovane zněna-

Třetím £?b;idiem je vře stárnutí projevující se postupnýia
íí

Z měr. y vrubové houževnatosti během stárnutí joou podobně
jako Kmeny tvrdosti velmi výrasné. JXK V prvním stadiu stárnu-

poklesnc? houževnatost na minimální hodnotu. Při dostatečně
soké teplote (560 C) dochází již ve druhém stadiu stárnutí
růstu houževnatosti, který je zejména výrazný u oceli E.Vliv
ploty stárnutí a částečné austenitizace na statické mechanic-

tí poklesne? houževnatost na minimální hodnotu. Při dostatečně
vysoké teplote (560 C) dochází již ve druhém stadiu stárnutí
k
tep!
ke
obr,
do mini.rna při 650^0 souvisí s několika změkčujíc
haj'c/pn. ve struktuře (odst.3.3)#

'Zliv teplot;/ stárnutí nebo částečné austenitizace na hou-
uev/'ivtocv'j obou ocelí je vyjádřen na obr.3* S pokračujícím pře>-
slárnuťún «o výrnzně zvětšuje vrubová houževnatost pouze u oce-
li. -<;.

S hlediska optxmallr.n.ce pevnostních vlastností a houževna-
tosti jo ,-;•:;jlepSí j>řestárniití okolo 550°C, a to zejména u oceli
lí.Čč'.oteor.á -austenitizaoe po zakalení (Často ̂ nazývaná též inter-
kritickým popouštěním), doporučovaná u ocelí typu 13-6-1 a 15-
~í-1 /9/ není pro typy 10-10-2 a 6-11-3 z uvedeného hlediska vý-
hodná.

3.3 Mikro s truktura
Po :;.rťkrilr?:u je mikro strukturo obou ocelí tvořena nasivnín
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(ocel D) anebo laikovým (ocel E) martensitem (obr.4), austeni-
tem, disperzními karbonitridy titanu a vměstky zmíněnými v odst.
3,1. Po maximálním vytvrzení v roamezí 400 až 480 C byly na
cVir.iokacích pozorovatelné globulámí disperzní částice veliko-
ati 5 aX 30 nm (obr.5), ale elektronová difrakoe z replik iden-
tifikovala atále jen T1(C,N).

Teprve po přestárnutí j>ři teplotách 520 až 560°0 jsme v
oceli E pozorovali disperzní jehlicovitý precipitát (obr.6),
který byl elektronovou difrakcí identifikován jako fáze ITÍ3
(Al,Ti)-beta. Na rozhraní mezi latkami, bloky ci pakety mar-
tenoitu ae nacházely drobné podlouhlé útvary stabilizovaného
austenitu. Přestárnutím při 56O°C došlo ke koagulaci precipi-
tátu a z.větsení podílu austenitu (obr.7).

V dřívějších studiích /10/ se v oceli typu 10-10-2 po ně-
kolikahodinovém stárnutí do 500 C nepodařilo identifikovat
kromě Ti(0,N) žádnou další minoritní fázi. Podle /11/ předená-
aí precipiíaci interrnetalických fází precipitace karbonitridů.
V práci 712/ byly po stárnutí 520°C, 2 h zjištěny tři druhy
precipiťítů : NiTig, Hi^CAl.Ti) a Hi,Ti.

Po iástečné austenitizaci při 65O°C vytváří stabilizova-
ný ausl'.enit nejen silné vrstvy meai bloky latěk martensitu
(obr,3), ale i větší ostrovy. ̂Na replikách z oceli E jsme po-
Korovali částice globulární fáze menší než 25 nm a jenlicovi-
té fáze délky několika desetin jim. Elektronová a rentgenová
•lť í'r:.ikční analýza svědčí pro fáze Hi^Ti-eta a PegTi,

VIi1/ teploty stárnutí nebo částečné austenitizace na po-
díl austonitu ve dvoufázové matrici je patrný z obr.9.

4. ZÁVĚRY

a) Obě oceli obsahovaly globulární oxidické vměstky a kuboid-
ní vměstky TiN. V oceli typu 10-10-2 se též vyskytovaly
protáhlé komplexní vměstky.

b) Přestárnutím nad 520 C vzniká v oceli typu 10-10-2 jehlico-
vitá disperzní fáze NÍ3(Al,Ti)-beta a v obou ocelích sta-
bilizovaný austenit mezi útvary martensitu.

c) Částečná austenitizace nad teplotou A a vede ke vzniku dis-
perzních fází Iíi^Ti-eta a FegTi. Podíl stabilizovaného
auotenitu dosahuje maxima těsně nad A 3.

d) nejpříznivějšího poměru statických pevnostních charakte-
ristik a houževnatosti se u obou typů ocelí dosahuje pře-
stárnutím.
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Ing.Petr Zuna, CSc, CVUT Praha
Ing.Jan iiadoň, Ing.Pavel Bouáka,CSc, Ing.Ondřej Vyklický,
Ing,Rostislav Tobolka, VÚ CKĽ PHABA

VLIV AUSTENITIZACNÍ TEPLOTY NA FÁZOVÉ TRANSFORMACE Pfil
2USLEGff|QVXNI OCELI 14ďl7Ni2

Pro výrobu lopatek axiálních turbokompresora se používá
ocel typu Crl7Ni2 zpraeovaNonttkaleníin a popuštěním na nízké
teploty. V oblasti tohoto tepelného zpracování je technologie
zvládnuta a výsledky byly publikovány A , 2, 3/. Pro rozšíření
použití této oceli byl vznesen požadavek na optimalizaci tepel-
ného zpracování pro oblast vysokopopuátěných stavu* Touto
otázkou se již dříve zabývaly prácea/A-6/f doporučující pro
toto zpracování teploty kalení 1O4O°C/3O /olej a jednostupňo-
vé popouštění 640°C/4h/vzd /5/, případně dvoustupňové popouště-
ní TA=10000C/60 /olej, 700°C/2h/olej a 630<>c/2h/olej /4/. By-
ly publikovány i údaje svědčící o vhodnosti nízké kalící teploty
98OOC /6/. Autoři této práce /7/ navrhli na základě provedených
zkcuěek pro tavbu se středním obsahem feritu 7% režim tepelné-
ho zpracování 1O5O°C/3O min/olej, 650<>C/4h/olej. Tyto výsledky
měly dílčí charakter a dalšími zkouškami bylo prověřováno jednak
alternativní použiti nízké kalící teploty 95O°C, jednak vliv
vyšších kalicích teplot (975 až 1O75°C) a to i pro další tavby
lišící se chemickým složením a obsahem feritu ď .

Některé publikované /6/ i vlastní výsledky /7/ potvrzují
dosažení vysokých hodnot houževnatosti na úkor nižších pevnost-
ních hodnot při použití nižších kalících teplot (950-980°C).
Byl však vysloven názor, že při nevhodném předchozím zpracování
(vysoké kovací teploty, dlouhé výdrže na kovací teplotě, pomalé
chladnutí z kovacích teplot) mohou vzniknout nežádoucí struktur-
ní změny (především nepříznivé vyloučení karbidické fáze a ná-
růst podílu feritu o ), které ohřevem na nízké kalící teploty
nelze odstranit. Historie předchozího zpracování tak výrazně
ovlivní finální vlastnosti /3/»

Ke sledování vlivu ohřevu na kalící teploty na fináln^
vlastnosti byly simulovány dva případy ohřevu a to na 1300 C/
/30 min a 1150OC/30 min s pomalým ochlazováním. Po tomto ohřevu
bylo aplikováno používané mezioperační žíhání 680OC/4h/vz<3uch
a následné kalení jednak z teploty 950°C/lh/olej a jednak
z teploty 10500/ih/olej. Všechny vzorky byly ve smyslu /7/
jednotně popuštěny 650°/4h/olej. Eosažené průměrné hpdnoty
vrubové houževnatosti udává tab. 2*

Z tabulky je patrno, že vysoký "kovací" ohřev výrazně
zhoršil finální hodnoty vrubové houževnatosti.Vyšší kalicí
teplota, tj. 10500, v tomto případě sice vede k určitému
nevýraznému zlepšení hodnot KCU3, ale ani tato teplota není
dostatečná k tomu, aby nepříznivý vliv předchozího zpracování
anulovala. Hlavní příčinu nízkých hodnot KCU3 3patru.je.me
ve zhrubnutí zrna, v nárůstu podílu feritu ď. a tím i ve zvětše-
ní mezifázového rozhraní dekorovaného karbidyi
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V případě nižšího "kovacího" ohřevu (115O°C) jsou
hodnoty KCU3, dle předpokladu, vyšší. Výhodnější, z hlediska
houževnatosti, se v tomto případě jeví nižší kalicí teplota
(95O°C)»

Probíhající strukturní změny lze interpretovat takto;
při ohřevu na 1300wC vzrůstá podíl feritu ď% zrno zhrubne,
karbidy jsou rozpuštěny. Při ohřevu na 11500 je podíl feritu
výrazně nižší, zrno jemnější, karbidy jsou rovněž rozpuštěny.
Při pomalém chladnutí z kovací teploty dochází k vylučováni
karbidů, tvoří se tenké, souvislé karbidické vrstvy na mezi-
fázovém rozhraní, které výrazně snižují houževnatost. K podob-
ným výsledkům dospěl i Vobořil /8/. K další výrazné precipi-
taci dochází při mezioperačním žíhání (680°C), kdy se přednostně
na mezifázovém rozhraní a po hranicích austenitických zrn vy-
tváří řetízky karbidů. Je patrná i precipitace v matrici. Při
následném ohřevu na kalící teplotu 95OQC je patrná, po obou
případech "kovářských" ohřevů, výrazná migrace mezifázového
rozhraní, kdy roste podíl austenitu (a tedy po transformaci
martenzitu) na úkor feritu <T (obr.l a 2). IC výraznému rozpouště-
ní karbidů nedochází. Karbidické vrstvy a řetízky, vyloučené
původně na mezifázovém rozhraní^3části dostávají mimo toto
rozhraní a tím 3e jejich nepříznivý vliv na houževnatost snižu-
je. Precipitace karbidů, a tím způsobené vytvržení, není při
následném popouštění výrazné (nedošlo k intenzivnímu rozpouště-
ni karbidů při ohřevu na kalící teploty). Martenzit, transformo-
vaný z austenitu vzniklého při kalícím ohřevu na úkor feritu a
je velmi dobře odlišitelný, není dekorován nerozpuštěným preci-
pitátem z mezioperačního žíhání.

Tyto, z hlediska houževnatosti, příznivé efekty, se proje-
vily v případě nižšího "kovacího" ohřevu u struktury s nižším
podílem feritu 6* , kde nebyly překryty dalšími výše uvedenými
nepříznivými vlivy.

Při kalícím ohřevu na teplotu 1150°C není migrace mezifá-
zového rozhraní výrazná, dochází však již k výraznému rozpouště-
ní karbidické fáze a tím i k nalegování austenitu a růstu množs-
tví zbytkového austenitu /7/« Přednostně se rozpouštějí jemné
karbidy, zhrublé karbidy se rozpouštějí rychle pokud jsou vylou-
čeny na mezifázovém rozhraní, pokud jsou vyloučeny v matrici
a na hranicích původních austenitických zrn, rozpouští se rela-
tivně nejpomaleji. Při následném popouštění dochází k intenziv-
ní precipitaci jemných karbidů v matrici, na mezifázovém rozhra-
ní i na hranicích původních austenitických zrn* Zbytkový auste-
nit transformuje na oartenzit a tím přispívá ke snížení finál-
ní houževnatosti /5/« Nižší hodnoty KCU3 po kalení z 1050°C
(než po kalení +95O"'C) spojujeme v tomto případě s méně přízni-
vým vyloučením karbidické fáze na mezifázovém rozhraní a po
hranicích původních austenitických zrn. Nepříznivě dále působí
rostoucí podíl transformovaného zbytkového austenitu a intenziv-
nější vytvrzení matrice při popouštění.
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Další část práce ověřovala optimální výši kalící teploty
s hlavním zřetelem na vrubovou houževnatost po vysokoteplotním
popouštění na 650°C. Obr. h udává závislost KCUJj na teplotě
pro dvě různé tavby (tab,d ) s blízkym středním obsahem fe-
rituo Sy = 7 a 8%« Vzájemný posun sérií a a b u tavby I je
v souladu s různou výdrží na kalící teplotě (a - 30 min,
b -• 60 min).

V případěi že nejsou požadavky na vysokou pevnost, jeví
se u těchto taveb jako vhodná kalící teplota 95O°G s uvážením
výěe diskutovaného nebezpečí nevhodného předchozího zpracování.
Při kalících teplotách 975°C + 1000°c začíná rozpouštění jem-
ných karbidů, hrubší karbidy však koagulují a vytváří souvislé
obálky. 3 tím pravděpodobně souvisí pokles KCU3, pozorovaný
dříve /!/.

Při požadavku vyšších pevnostních hodnot se jeví jako
optimální kalící teplota v rozmezí 1O25°C 4 10500C s uvážením
vhodné výdrže. Při těchto teplotách dochází k intenzivnímu
rozpouštění karbidické fáze. Kromě mikrostruktury a hodnot
pevnosti to potvrzuje i vzrůst mikrotvrdosti popuštěného marten-
zitu pro obě tavby z 260 HV 0,02 při T k ,-95O°C na cca 350 HV
0,02 při T k ,=1O75°C. Jemné karbidy jsoTTrozDuáteny, větší část
hrubých kaFCidů rovněž, nerozpuštěné zůstávají některé hrubé
karbidy, vyloučené hlavně v matrici, ale i ty se rozpouštěním
zmenšují. Tím roste nalegování austenitu a tudíž i podíl zbyt-
kového austenitu po kalení. Při následném popouštění na teplotu
6500c dochází k precipitaci jemných karbidů na mezifázovém
rozhraní, na hranicích pův.austenitických zrn i v matrici. Pokles
KCU3 pozorovaný pro tavbu 2 a teplotu 1O75°C je překvapující
a lze ho pravděpodobně spojovat s vyšším nalegováním austenitu
v důsledku rozpuštění všech karbidů. Tím dochází (při popouště-
ní) k intenzivnější precipitaci na hranicích austenitických
zrn a na mezifázovém rozhraní, kde byly lokálně pozorovány
souvislé karbidické obálky. Nutno uvážit i vliv rostoucího po-
dílu zbytkového austenitu transformujícího pravděpodobně při
ochlazení z popouštěcí teploty na martenzit, případně i začí-
nající nárůst feritu o a tím i mezifázového rozhraní. Teplota,
při niž lze tento pokles pozorovat je funkcí chemického složení,
objemového podílu feritu <T, velikosti srna a případně i před-
chozí historie tepelného zpracování.

V souladu s uvedenými poznatky je i ífaktografická analý-
za lomových ploch rázovek. Lomy se vyznačují smíšeným charakte-
rem, tzn., že vedle jamek transkrystalického tvarného porušení
se vyskytují i mezikrystalové fazety (obr.3) a u vzorků s nej-
nižšími hodnotami KCU3 přibývá i podíl transkrystalických štěp-
ných fazet. Jamky tvárného porušení jsou velmi disperzní, dosa-
hují průměru do 3/um. Toto lze zjevně spojit s jejich nukleací
na jemném precipixátu vyloučeném při popouštění v matrici (je-
hož podíl roste s kalicí teplotou, jak bylo ukázáno výše). Pří-
tomnost štěpných transkrystalických fazet lze spojit s křehkými
produkty transformace zbytkového austenitu, případně se zkřehu-
jíeím účinkem hrubých karbidů. Mezikrystalové fazety na lomové
plose, jež odpovídají obnaženým původním austenitickým zrnům,
jsou vždy pokryty precipitátem.
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Vedle taveb I a II byly sledovány jeiltě tavby jtdnak
s velmi nízkym obsahem feritu (4+5% - tavba III) a jednak
s vysokým obsahem feritu (18+20% - tavba IV).

U tavby III lae opět pozorovat maximum KCUj pro kalící
teplotu 95Q°C. Druhé maximum je, obdobně jako u taveb I a II
při kalící teplotě 1025°C. Při teplotě kalení 1050<>C je však
již patrný pokles pokračující při teplotě 1O75°C. Tavba IV
se vzhledem k vysokým rozptylom KCU3 (až 100%), již od nejnižší
kalící teploty jeví jako nevhodná. Vysoký podíl feritu &
a tím i mezifázového rozhraní způsobuje vysokou heterogenitu
vlastností. Je pozoruhodné, že nejmenšího rozptylu při rela-
tivně vysoké střední hodnotě KCU3 bylo dosaženo pro nejvyšší
kalící teplotu 1075°C. Pro tento jev zatím nemáme vysvětlení.

Závěrem je třeba konstatovat, že otázku optimální kalící
teploty nelze pokládat za uzavřenou.Z uvedených zkoušek se pro
tavby s obsahem feritu okolo 7% jeví gako optimální teplota
kalení 1O25°C při výdrži 60 minut při požadavku vysoké pevnos-
ti a teplota 950 C pro případ, kdy nejsou kladeny požadavky na
maximální pevnosti Optimální výše kalící teploty vždy souvisí
s chemickým složením dané tavby, obsahem feritu o a s historií
předchozího tepelného zpracování. Strukturní dědičnost je
u této oceli výrazná. Dosažené výsledky i další práce /o/
ukazují, že přítomnost hrubších fragmentovaných karbidu na me-
zifázovém rozhraní je z hlediska vrubové houževnatosti méně ne-
bezpečná, než existence tenkých karbidických vrstev na mezifé-
zovém rozhraní a na hranicích původního austenitického zrna.
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č. tavby
372 366
317 349
324 319
187 259
Tab. 1

ozn.
1

II
III
IV

G
0,15
0,17
0,13
0,16

• í?
Mn

0,73
0,77
0,41
0,57

Chemická složení Í

-
S i

0,53
0,64
0,43
0,54

P
0,028
0,025
0,025
0,026

sledovaných

S
0,010
0,010
0,005
0,006

Cr
16,63
16,40
1<S9O
17,40

taveb(hm%)

Ni
2,00
2,16
1,59
2,10

Mo
0,008
0,004
0,043
0,050

tep>zpracováni
T.
1300
1300
1150
1150

Tkal / UC/
950
1050
950
1050

Tab. 2 Závislost vlas

KCU3/J/cm7
47
56
98
70

Rm /MPa/
880
957
893
977

tnosti tavby I na kovací a kaliči teplote.

= 1300°C° = 95O°C(5OOx)
= 95O°C(5OOx)

Text k obrázkům:
Obr.li Mikrostruktura stavu: * ™
Obr.2: Mikrostruktura stavu: T$)Z = 1150°C
Obr.3: Vzhled lomové plochy rá&Bvky (lOOx)
Obr.4: Závislost vrub.houževnatosti-A a meze pevnosti-B na

kalící teplotě pro tavbu I-a,b(výdrž na teplotě.
30 min,60 min) a II(výdrž na teplotě 60 min).

J: W

Obr.2
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ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI DVOJFÁZOVÝCH OCELÍ

V kategórií nlzkeuhlikových raikrolegovaných oceli beli
koncom 60-tyoh rokov vyvinuté feritieke-marten<sitieké ocele
/ F-M ocele /.ktoré našli hlavné uplatnenie pre tvarovo ná-
ročné súčiastky zhotovované operáciami plastickej deformácie
za studena* Vzhladom na ich zvýšené pevnostné vlastnosti nál-
li tieto ocele hlavné uplatnenie v automobilovom priemysle,
kde svojimi charakteristikami umožnili znižiť celkovú hmotnosť
konštrukčných dielov automebiloVeOptimálny komplex pevnestae*
plastických vlastnosti sa dosahuje pri objemovom podiele mar-
tenzitu od 5-20% /I,2/.
Dvojfázové ocele sa vyrábajú dvoma základnými technológiami,
interkritiekým žíhanim v oblasti teplôt medzi AO, - Ac, s
patričnou výdržou a následným ochladzovaním tak, aby s Í, dosiah-
la F-M štruktúra* Technológia „as-relled uscžňuje získa? poža-
dovanú štruktúru priame pe riadenom valcovaní za tepla® Prí-
davky ch^aickýcb prvkov lín,Cr,Me,Si umožňujú dosiahnutie poza
devanéfco podielu feritu a martenzitu v reálnych podmienkach
ich výroby* Najdôležitejšou časťou procesu výroby sa ukazuje
rýehľaat ochladzovania počas ktorej austeaitie&á zložka štruk»
túr' transformuje priame na martenzit /3,4/.
7. hadiska ekonomičnosti výroby predovšetkým z pohladu prídav-
ku iegujúcich prvkov,hodnôt kritickej rýchlosti ochladzovania
sa tieto ocele vyrábajú vo forme pásov de hrúbok max*4-6 mm*
Štruktúra F-H ecolí je tvorená jemaozrnou feritickeu matrloou
a homogénne rozloženými martenzitickými estroTčekmi pe hrani-
ciach feritických zrn /cbr.l/* Štruktúra F-M ocele sa vyznaču-
je zvýšenou^hustotou dislokácií vo ferite v blízkosti marten-
zitických zrn /obr*2/, čo je spôsobené objemovými pnutiami za-
nikajúcimi počas transformácie austenitu na martenzit,
Ako bolo vyšilo uvedené pri obsahu 5*20% martenzita sa tieto
oselo vyznačujú dobrými plastickými vlastnestarni s ťažnosťou
1. okolo 30% pri zvýšených hodnotách medze sklzu a medze pev-
nVsti v porovnaní s klasickými mikrolegovanými oeelami. Prí-
tomnosť martenzitickej fázy spôsobuje zvýšenie pevnostit za-
tial čo jemnezrná feritická matrica zabezpečuje plastický tok
materiálu počas deformácie za studena* Strukturné a sabštruk-
túrno parametre sú určujúcimi faktormi mechanických vlastností*
Pre objasnenie mechanizmu pôsobenia martenzitu na pevnostse -
plastické vlastnosti F-M ocelí beli laboratórne vyrobené vzor-
ky metodou interkritického žíhania s ebsahom martenzitu od
6 -90%. Pre uvedené vzorky bol použitý materiál chemického zlo-
ženia: 0,10% C{ 1,47 Mm; 0.45 Si; 0,019 S; 0,031 P; 0.027A1;
0,015 N; 0,065 V*
Optickou metalogra.fiou a elektronovou mikreskopiou, použitia
statistických metod merania beli stanovené základné štruktúrne
a subštruktúrne paname t re jednot liTýc h stavov. Pre kvantrlfiko-
vanie mechanických vlastnosti boli stanovené: objemový podiel
martenzitu, veľkosť feritickéhe zraa* Metalegrafickýnsi motcúa-
mi e elektreneaikroskopickým rozborom subštruktúrj bála urče-
ná hustota dislokácii ve*rite. Získané hodnoty spolu s údaj-
mi e chemickom složení materiálu slúžili pre vypočítanie jed-
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notlivýoh príspevkov spevnenia feritiokej Matrice a analýzu
pôsobenia martenzitu na výsledné pevnostné vlastnosti pri je-
ho rôznom objemovom zastúpení. Namerané štruktúrne paranetre
pre jednotlivé stavy sú uvedené v tab,l spolu s hodnotami
mechanických vlastností,ktoré boli získané statickou skúikou
v ťahu* Y literatúre /5/ sa Často uvádza pre vyjadrenie hod-
noty medze sklzu zákon zmesí, podlá ktorého medza sklzu je
súčtom medze sklzu jednotlivých Štruktúrnych zložiek s určo-
vaním ich objemových podielov* Pre vyjadrenie medze sklzu
ľsritickej zložky sme uvažovali s často používaným modelom
aditívnosti jednotlivých príspevkov spevnenia /6/. Medza skl-
zu uartonzitu sa stanovuje na základe najdôležitejšieho para-
metra vplývajúceho na jeho pevnosť • obsahu C«
Tento prístup,posúdenia pôsobenia uartenzitu má nedostatok,
nakolfco nezahrňuje morfológiu a štruktúru martenz^tu, jeho
distribúciu v matrici a velkosť martanzitiokých zrn ako aj
interakčné pôsobenie obidvoch fáz v miestach ich styku. Na
experimentálnom materiäli boli vypočítané jednotlivé príspev-
ky spevnenia feritickej fázy s prihliadnutím na jej objemový
podiel čo je grafioky dokumentované na 0bro3« Experimentálne
namerané hodnoty medze sklzu uvedené na obrázku charakterizu-
jú závislosť zvyšovania pevnostných parametrov od percentuál-
neho podielu martenzitu* Rozdiel medzi matematicky vypočíta-
nými hodnotami jednotlivých príspevkov spevnenia feritu a
celkove< medze sklzu feriticko-martenzitického materiálu pre
jednot vé stavy určuje príspevok pôsobenia prítomnosti mar-
tenzitu na výslednú medzu sklzu materiálu* Môžeme konštato-
vať, že celkové spevnenie F-M ocelí prítomnosťou martenzitu
sa neriadi len jeho objemovým podielom, ale tiež zmenou ob-
sahu C v martensitickej zložke a nárastom podielu medzifázo-
vého rozhrania feritu a martenzitu* V hornej časti na obr#3
je graficky znázornená pôsobnosť martenzitickej zložky na
medzu sklzu* Je možné konštatovať, že matematické vyjadrenie
medze sklzu podľa zákona zmesí pre F-M štruktúru neplatí*
Na základe analýz navrhujeme interakčný model pôsobenia mar-
tenzitu na medzu sklzu vo všeobecnom tvarei
Re « Rep.exp /k»f„

B /, kde Re- je suma príspevkov spevnenia
feritu; f w je objimový podiel martenzitu; k,m sú regresné
koeficienty*
Do obsahu 50% martenzitu je prírastok spevnenia pozvolný,čím
sa dá vysvetliť zachovanie dobrých plastických vlastnosti*
Ak obsah martenzitu prekročí 50$ stáva sa matricou a dochádza
ku kvalitatívnej zmene jeho pôsobenia na medzu sklzu* Pred-
pokladane, že pôsobenie prítomnosti martenzitu v štruktúre
dvojfázových oc#lí na plastické vlastnosti sa bude riadiť o-
pačnými zákonitosťami na formovanie plastických vlastnosti,
Závere

Detailná štatistická, metalografická a elektronomikros-
kopická analýza štruktúrnych parametrov dvojfázových oceli
umožnila kvantifikovať jednotlivé príspevky spevnenia feritu
a určiť interkčné pôsobenie martenzitu v F-M oceliach s ote-
sanom 6-90% martenzitu* Ukázalo sa, že pre matematický pe?is
rlastnostl lepšie vyhovuje navrhovaná interakčná rovnica ako
rovnica zákonu zmesí.
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Tab.&.l Štruktúrne a mechanické paranetre skúmaných oeelí.

Stay

Ml
M2
MS
M4.
M5
M6

M
/%/

6
14

30
40
60
90

d P
/mm/

0,0127
0,010
0,0( 26
£,00749
0,00426

-

Q

/©m"2/
6.109

10.109

14.109

15.109

17.109

-

Re
/MPa/
280
291
332
403

441
868

Rm
/MPa/
492
588
622
639
746

1119

A
/%/
27
18.9
23,5
14,1
11,6

4»4

n

0,23 57
0.2210
0,1977
0,1517
0,1589
0,0886
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Obr. 1 Štruktúra P-M ocele,14% M, zv. 800 x

Obr. 2 Subitruktúra F-M ocele,6% H, TEM, zv.12 000 x
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é 14 3b 4 %M 90
Obr. 3 Príspevky spevnenia feritu,výsledná hodnota Re skúma-

ných F-M ocel í a príspevok interakčného pôsobenia nar-
tenzátu ÄReM v z á v i s l o s t i na fy
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VLIV NlSPKGKALEltéHO PROŘEZU NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI

ZUŠLECHŤOVÁNÍCH OCELÍ

tfvod.
Při zušlechťování ocelí je často limitujícím činitelem je-

jich prokalitelnost, která se může v závislosti na chemickém
složení měnit ve velmi širokých mezích. Vlastnosti neprokalitel-
ného jádra potom závisí na podílní a charakteru nemartenziiických
strukturních složek (NMSS) v martenzitické matrici a směsné
struktury obvykle nedosahují ve všech parametrech vlastností po-
puštěného martenzitu. Protože v technické praxi volbu materiálu
ovlivňují ekonomická, technologická,a unifikační hlediska, je
pro racionální výběr ocelí důležitá i znalost vzájemných relací
mezi podílem NMSS a požadovanými vlastnostmi v zuslechtěném sta-
vu u průřezů, u nichž při kalení nelze dosáhnout kritických rych-
lostí ochlazování pro tvorbu Čistě martenzitické struktury.

Cílem práce je ukázat souvislosti mezi strukturními změnami
v neúplně prokalených průřezech a jejich odolností ke křehkému
porušení.

Materiál a experimentální technika.
Studium bylo provedeno na oceli 13 240 o následujícím che-

mickém složení; O,37# C; 1,26$ línt 1,18% Si; 0,019$ P; 0,023% Sj
0,12% Cr; 0,05% Cu; 0,04% Ni. Výchozím materiálem byla tyčovina
é 200 mm, která byla s přídavkem na ohrubování překována na 6 60,
40 a 20 mm a nadělen na části po 300 mm vhodné pro tepelné zpra-
cování a k eliminaci vlivu Čelní plochy na ochlazení válcové čás-
ti. Kalení bylo provedeno z 950 C/20 min do vody. Ze střední
části tyče byly připraveny vzorky pro metalografii, zkoušku ta-
hem a rázem v ohybu. Místa odběru vzorku jsou schematicky ukázá-
ny na obr. 1 (čárkovaně roviny řezů, plnou čarou vlastní vzorky).
Vzorky označené A, B, C, D pak odpovídají různým vzdálenostem
od stredu tyče. Polotovary vzorků byly popuštěny na stejnou úro-
veň tvrdosti (280 - 290 HV, t.j. pevnost v tahu /v 900 EPa),
Teplotní podmínky pro popouštění byly stanoveny z popouštěcích
křivek.

Smtiny y morfologii a substrukt^ře produktu rospadu austeni-
tu v nepopustěnéin a popuštenéir stavu byly sledovány metodami
světelné a elektronové mikroskopie technikou replik. Struktura
byla zviditelňována naleptáním v činidle Vilella - Bain s pří-
sadou nitalu. Podíl pretransformovaného austenitu na NMSS byl
určován metodou bodové analýzy v nepopuštěném stavu. Podíl zbyt-
kového a istenitu a stav martenzitu po kalení byl určován rent-
genografickými metodami. Zkouška rázem v ohybu byla prováděna
na vzorcích s U-vrubem s hloubkou vrubu 3 mm v rozsahu teplot
-60 až +100 °C.

Výsledky.
Objemové podíly martenzitické a nemartensitických struktur-

ních složek (feritu, perlitu, bainitu, zbytkového austenitu)
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v závislosti na vzdálenosti od jádra k povrchu pro sledované
průřezy v zakaleném stavu ukazuje tab, 1, Při kalení tyče
9 20 mm byla martenzitická struktura prakticky po celém prů-
řezu. Rovněž u tyče průměr 40 mm převažovala jako strukturní
složka martenzit. Výskyt malého podílu feritu a bainitu byl
pozorován zhruba v 15 mm pod povrchem a jejich množství slabě
vzrůstalo saiěrem do jádra. U průřezu tyče 80 mm se nemartensfci-
tické strukturní složky vyskytovaly jeste blíže k povrchu a
při srovnatelných vzdálenostech byl jejich podíl vyšší než u
předchozích vzorků. V hloubce 15 mm byly pozorovány zhruba dvě
třetiny martenzitu a zbytek tvořil ' bainit s ojedinělými os-
trůvky perlitu a feritu. Směrem k jádru podíl martenzitu a bai-
nitu klesal a zvyšovalo se množství feritu a zejména perlitu.
V samotném jádře, zahrnující průměr 35 - 40 mm, zůstal podíl
strukturních složek zhruba konstantní, při čemž hlavní struk-
turní složkou byly perlit v množství 55 až 60% obj. a marten-
zit v množství 20 az 25/5 obj.. V zakaleném stavu byl ve struk-
tuře přítomen i ssbytkový austenit, který nelze metalograficky
odlišit a jeho podíl bjrl určován rentgenograficky. V provede-
né metalografické analýze je tedy zahrnut v podobně se lepta-
jících strukturních složkách. Zbytkový austenit byl zjištěn
pouze u tyče 6 20 a 40 mm v celém průřezu a u tyče é 80 mm jen
v povrchové vrstvě do, hloubky cca 20 mm, t.zn. v oblastech,
kde dominující strukturní složkou je martenzit.

Ivlikrostrukturní a rentgenografické vyšetření bylo doplně-
no měřením rozložení tvrdosti od povrchu do jádra v jednotli-
vých tyčích. Zjištěné průběhy tvrdosti po průřezu byly v dobré
shodě s pozorovanými strukturními změnami v závislosti na prů-
měru tyče.

Pro všechna sledovaná místa v tyčích s odstupňovanými
průměry bylo provedeno i strukturní vyšetření ve stevu popuš-
těném na stejnou tvrdost resp. pevnost. U tyče é 20 mm byl po-
zorován póze popuštěný martenzit s jemnými homogenně rozptýle-
nými karbidy. Podobná struktura byla zjištěna i po celém prů-
řezu tyče é 40 mm. Elektronomikroskopické vyšetření však uká-
zalo, že zde dochází již k pozorovatelné jjrecipitaci karbidů
na rozhraních, a to ze jména u částic dolního bainitu a jehlic
pro_eutektoidního feritu. U tyče é 80 mm dochází v oblastech
martenzitu a dolního bainitu při popouštěni ke stejným struk-
turním změnám, jako u tyčí menšího průměru. Vzhledem k použi-
tým nižším popouštěcím teplotám jsou však vyloučenc karbidické
částice disperznějsi. V oblastech feriticko-perlitických ne-
došlo prakticky k žádným změnám, t.zn. že perlit si zachoval
lamelární charakter a ve feritických zrnech nedošlo k precipi-
taci karbidů.

Údaje o změně odolnosti sledovaných oblastí ke křehkému
porušení po průřezu tyčí s odstupňovanými průměry ukazují tep-
lotní závislosti vrubové houževnatosti na obr. 2. Shodná pev-
nost v jednotlivých oblastech umožňuje separovat změny této
vlastnosti. Jako representativní hodnotu odolnosti ke křehké-
mu porušení u jednotlivých strukturních stavů můžeme považovat
teplotu odpovídající inflexnírau bodu na zjištěných závislostech
(prechodová teplota). Absolutně nejvyšší hodnoty vrubové hou-
ževnatosti a nejnižší teploty přechodu ke křehkému lomu byly
zjištěny u tyče i 20 mm. V souladu s malými strukturními zmena-
mi v tyči 6 40 mm jsou sledované závislosti v oblasti A a B
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velmi podobné a absolutní hodnoty KCU 3 a přechodová teplota
jsou o něco nižší^resp. vyšší ne z v předchozím případě. U tyče
jí 80 na;: je nejblíže hodnotám naměřeným u menších průřezů po-
zorovaná oblast D, i kdya hodnota KCU 3 je c něco nižší a
přechodová teplota o něco vyšší než v pří pandě menších průřezů.
Pro sledované sáviplosti u největšího průřezu je charakteris-
tické podstatné rozšíření teplotního pá3ma přechodu mezi křeh-
kým a tvárným lomem. Přechodová teplota se posouvá k vyšším
teplotám ve směru oblastí C, B, A.

íiosbor výsledků.
K analýze výsledků je nezbytně nutné znát vlastnosti jed-

notlivých strukturních složek ve směsné struktuře. Tyto údaje
byly aískány detailní analýzou provedenou v předchozích pra-
cech í'l, 2J . Při popouštění čistě martenzitické struktury do-
cházelo k homogenní precipitaci karbidů v celém průřezu, zatím-
co v přítomnosti dolního bainitu byla pozorována jistá tendence
přednostní tvorby karbidů na rozhraních. V případě horního bai-
nitu byla precipitace na rozhraní velmi silná a vedla někdy až
k tvorbě karbidických obálek. Přítomnost N1WSS v zakaleném sta-
vu mela za následek posunutí přechodové teploty mezi křehkým
a tvárným loneir. k vyaším teplotám, pri čemž jako nejméně příz-
nivé strukturní složky se projevovaly horní bainit,, ferit s
perliter:. Hlavní příčinou shoršení odolnosti proti křehkému
porušeni .je zřejmé vylučování karbidu na rozhraní, a to zejmé-
na ve bořině obálek nebo ve formě lamel cementitu v perlitickýeh
zrnech. Sledování v podmínkách anizotermického kalení [2] uká-
zalo, že při zušieditování běžných ocelí můžeme očekávat po-
tlačení tvorby horního bainitu a nepříznivou strukturní slož-
kou v daném případě zůstává ferit s perlitem. Tyto závěry byly
potvrzeny i v předložené práci.

Kalení hmotných vzorků však přineslo některé další poznat-
ky. Výsledky strukturní analýzy ukázaly, že v jádře tyče i 80mm
je relativně vysoký podíl martenzitu. To znamená, že i při po-
měrně malé ochlazovací rychlosti v jjádře nedocházelo k úplnému
rozpadu austenitu na NMSS. Je pravdepodobné, že dochází k urči-
té stabilizaci podchlpzeného austenitu v^důsledku jeho obohace-
ní uhlíkem, ke kterému dochází při tvorbě uhlíkem prostého fe-
ritu. Určitý podíl na stabilizaci austenitu mohou mít i teplot-
ní pnutí. Po dosažení teploty M pak tento austenit transfor-
muje na martenzit. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně^ma-
lé objemy v zrnech, lze očekávat, že tato transformace proběh-
ne prakticky úplně a podíl zbytkového austenitu bude zanedba-
telný. Je možno očekávat, že pnutí vyvolaná vznikem martenzitu
nedosáhnou v těchto podmínkách takových hodnot, aby stabilizo-
valy austenit v rozsahu jako v oblastech při povrchu do hloub-
ky n/ 15 nan, kde ke vzniku martenzitu dochází prakticky v celém
objemu (oblast D). Obohacení austenitu uhlíkem v jádře tyče
é> 80 mm nasvědčují i výsledky rentgenografického měření mikro-
pnutí.

Relativně vysoký podíl^martenzitu v jádře hmotných vzorků
dává určitou možnost ovlivnění popouštěcí teplotou, což není
možné v případě výlučně feriticko-perlitické struktury. V před-
ložené práci byla popouštěcí teplota pro jádro tyče é 80 mm
vzhledem ke zvolenému pevnostnímu kriteriu nízká, a tudíž tak-
to popuštěná martenzitická strukturní složka určitě nepřispí-
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vála ke zlepšení odolnosti ke křehkému porušení. Je tedy
pravděpodobné, že volbou vyšší popouštěcí teploty by bylo
možno dosáhnout příznivější vlastnosti v Jádře vzorku.

V souladu se závěry v předchozích pracech [l, 2] vyka-
zuje nejpříznivější mechanické vlastnosti struktura popuš-
těného martenzitu. l"é nejen nejnižší hodnotu přechodové tep-
loty., ale i relativně vysokou vrubovou houževnatost, což u-
možnuje použití i za nízkých teplot. Z tohoto hlediska vyka-
zuje podobné a tedy příznivé vlastnosti i směsná nartenzitic-
ko-bainitická struktura u tyče é 40 mm.

Dosažené výsledky ukazují, že při hodnocení optimálních
vlastností materiálů v zušlěchtěném stavu s neúplné prokale-
nými průřezy je třeba respektovat z technologického hlediska
dvě mezní kriteria. Je nutno posoudit, zda z hlediska užit-
ných vlastností jsou rozhodující vlastnosti povrchu např. po-
žadovaná pevnost, tvrdost, otěruvzdornost a podobně, nebo
nosnost celého průřezu, t.zn. i mechanické vlastnosti jádra.
Je zřejmé, že za cenu nepříznivých vlastností jádra lze do-
sáhnout příznivých vlastností povrchu v širokém rozmezí me-
chanických vlastností volbou vhodné popouštěcí teploty ]?ří.
zualechtování. Jestliže je limitující nosnost celého pruřea ,,
pak předložené výsledky ukazují, ze bude třeba volit koir.rro-
misní teploty popouštění, t.zn. za cenu určitého poklesu pev-
nosti v povrchových oblastech..

Závěr.
Na oceli 13 240 byl sledován vliv neprokaleneho průřezu

na vybrané mechanické vlastnosti ve stavu po zušlěchtení. Ha
základě podrobné mikrostrukturní analýzy byly ověřovány sou-
vislosti mezi strukturním stavem a teplotní závislostí vrubo-
vé houževnatosti.

Mechanické vlastnosti byly sledovány na vzorcích odebra-
ných ve vzdálenosti 10, 20, 30, 40 mm od povrchu tyčí v zaka-
leném stavu a popuštěných na stejnou tvrdost (pevnost). Pou-
žitá metodika umožnila posoudit vybrané mechanické vlastnosti,
aniž by výsledky byly ovlivněny rozdílnou pevností jednotli-
vých struktur, jako je tomu běžně při zušlechtování velkých
průřezů. Výsledky teplotní závislosti vrubové houževnatosti
ukazují velmi dobré vlastnosti popuštěného martenzitu resp.
martenzitu s menším podílem bainitu. Přítomnost feritu s per-
litem vede k výraznému zhoršení hodnot KCU 3 a k posunutí
přechodové teploty k vyšším teplotám.

Z hlediska technologických aplikací vykazuje sledovaná
ocel v popuštěném stavu dobrou odolnost ke křehkému porušení
do é 40 mm. Při větších průřezech («ř 80 mm) si zachovává tyto
příznivé vlastnosti povrchová vrstva do hloubky ~ 15 mm. Zís-
kané poznatky na oceli 13 240 lze aplikovat i na jiné konstruk-
ční materiály s odlišnou prokalitelností, nebot následnost
strukturních složek od povrchu do jádra i mechanické vlastnosti
budou vykazovat stejný trend.

Literatura.
ti] R.Freiwillig, J.Kudnnan, J.Omakal: Kovové materiály 3, 22,
1984, 263; 121 R.Freiwillig, J.Kudrman, J.Omakal: Kovové ma-
ter iá ly, v tisku, 1987
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Tabulka 1. - Rozložení strukturních složek po průřezu
ve vzorcích s ní 80, 40 a 20 mm po jejich
zakalení do vody.

Označení lodil scrukturních složek v % obj
vzorku

A
£

C

D
A

B

A

80
50

80

80

40

40

20

F

17,9
15,7
11,3

5,6
6,0

ó,4
1,2

P

53,5
61,2
24,4

3,3
-
-
-

B

3,2

2 ,5
18,7
21,8

6,4
3 ,0

-

M

25,4
20,6
45,6
59,6
80,9
82,8
95,6

ZA

-

-
-

9,7
6,7
9,8
3,2

P ... ferit, P ... perlit, B ... bainit,
ľ. ... martenzit, ZA ... zbytkový auatenit

#20 mm

Obr. 1 Schematický nákres
odběru vzorků z tyčí
é 80, 40 a 20 mm

Obr. 2 Změny teplotní závis-
losti KCU 3 po průře-
zu tyčí oceli 13 240
o i 20,.40, 80 mm v
zušlechtěnem stavu na
stejnou tvrdost (pev-
nost)

194
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VLIV POPOUŠTĚNÍ NA MECHANICKÍ VLASTNOSTI IZOTERMICKY
ZUŠLiSCKTŽNg SI.OCELI

Z řady studií vyplý>á, že volbou transformačních podmí-
nek austenitu (izotermické, anizotermické, příp. TMZ zpraco-
vání), lze získat strukturní směa velmi rozdílné konatituoe*
Z hlediska praktické aplikace novech vysokopevnýoh materiálů
a vysokou houževnatostí vyplývá, že mechanické vlastnosti ov-
livňuje zbytkový austenit [1, 2] odolný vůči mechanickému na-
máháni nebo změně teploty* Na stabilitu austenitu je zapotřebí
se dívat z hlediska jeho stabilizace během transformace [2,3]
a z hlediska jeho stálosti při dalším potransformačním zpraco-
vání (TMZ, popouštění atd.).

Tepelná a mechanická stabilita zbytkového austenitu (po-
transformační zpracování) uloženého bud mezi jehlicemi marten-
zitu, nebo mezi deskami bainitu byla popsána v mnoha pracích
[4, 5]» Účinek popouštěcích teplot, nebo naopak velmi nízkých
teplo c (tzv. tepelná stabilita) při současném působení vnější-
ho napětí (tzv. mechanická stabilita) na stabilitu zbytkového
au^íenitu je zkoumán na základě změny mechanických vlastností,
především houževnatosti a tažnosti [4]. Zbytkový austenit,
který se během popouštění s následujícím ochlazením (vliv výš-
ky teploty a doby popouštění) rozpadá na nepopustený martenzit
a karbid [6], nebo bainit a karbid [7], příp* ferit a karbid
14]t je z hlediska houževnatosti a plastických vlastností ne-
výhodný. Ještě důležitější je případ mechanicky stabilního
austenitu, tj. jeho stability vzhledem k potransformační defor-
maci na rozdíl od stability transformačními napětími [2, 4].
Účinek potransfortnační deformace v rozmezí teplot Md-iís na pře-
měnu auetenit-martenzit nejdříve popsal Zackay [8] u metasta-
bilních austenitických, příp* austeniticka-martensitických oce-
lí (mechanizmus TRIP - Transformation induced plasticity).

V předložené práci byl studován účinek popouštěcích teplot
při současném působení vnějšího tahového napětí na změnu struk-
turya mechanických vlastností optimálně i:s o termicky zušlechtě-

é OCGJLX•
Použitý materiál a pokusná technika
Ke sledování stability bainitické strukturní směsi za

vyšších popouštěcích teplot při současném působení vnějšího za-
těžování, byla použita tavba z křemíkové oceli o chemickém slo-
žení 0,65 % C, 2,55 % Si, 0,65 % Mn, 0,014 % P, 0,023 % S-
0,01 % Ni, 0,03 % Cu, 0,05 % Cr. Tavba bylft vyrobena ve SVUM
VSL Brno v elektrické středofrekvenční indukční peci o hmotnos-
ti vsázky 100 kg* Postup výroby uvedené tavby i optimální izo-
termickó zušlechtění zkušebních tyčí (maz. tažnost) bylo pod-
robně popsáno v práci [3]»

Pro sledování stability zbytkového austenitu za vyšších po-
pouštěcích teplot byly izotermlcky zušleohtěné zkušební tyče po-
puštěny v komorové peci bez ochranné atmosféry za teploty 200 až
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63O°C s prodlevou 0,3 až 100 h s dochlazením na vzdúchiu
Provedené tahové zkoušky za teploty +20°C byly podrobně

popsány v práci £3 ]•
K hodnoceni struktury vzorků byla použita metoda světel-

né a elektronové mikroskopie* Pro pozorování a snímkování re-
plik a tenkých folií byl použit analytický elektronový mikro-
skop JEM 100 C a urychlovací napětí 100 kv*

Mikrofraktografický rozbor lomových plooh zkušebníoh ty-
čí byl proveden u tavby křemíkové oceli na rastrovacím mikro-
skopu JEOL 20 s při urychlovacím napětí 40 kV.

Podíl zbytkového austenitu (Ag) byl stanoven rentgeno-
grafickou metodou (podrobně uvedeno v práci [3] ) na vzorcích
uvedených taveb*

Parametr mřížky zbytkového austenitu u popuštěných vzor-
ků byl také pro srovnání stanoven podílovou metodou L9l pomo-
cí difrakčních čar rovin (222), (311) a (220) získaných zpět-
ným odrazem záření Fe Kot v Debyeově-Soherrerově komůrce (pra-
coviště VuVL Brno). Podíl Az ve výsledné struktuře a množství
bainitu za příslušné teploty jsou v diagramech vyneseny v ob-
jemových procentech matrica*

Výsledky zkoušek
Soubor naměřených hodnot, který zachycuje změnu mecha-

nických vlastností (Rm, Rp0,2, HVt Ac), podílu zbytkovéhoaustenitu V* a jeho mřížkového parametru eřj. bainitické kře-
míkové oceli v průběhu popouštění za teplot 200 až 63O°C je
uveden v tab* I, II a graficky vynesen na obr* 1 až 4*

Z diagramů na obr* 1, 2 je zřejmé* že u vzorků křemíkové
oceli izotermicky zpracovaných za teploty 300°C nemá násladu-
jíoí popouštění za teploty 200 příp* 300°C ani po 100 příp.
8 hodinách prodlevy významnější vliv na pevnost v tahu a taž-
noat, poněkud se zvýšila mez kluzu a tvrdost a snížilo množ-
ství zbytkového austenitu.Při vyšší popouštěcí teplotě 35O°C
se již při výdrži 4 h snižuje pevnost v tahu, objemový podíl
zbytkového austenitu a hodnota jeho mřížkového parametru, při
současném vzrůstu meze kluzu, tvrdosti a tažnosti* Popouštění
za teploty 400°C s výdrží 2 h se projevuje výrazným snížením
hodnot mechanických vlastností, množství zbytkového austenitu
a jeho mřížkového parametru*

Jak vyplývá z obr* 3,4 dochází-účinkem popouštění za te-
plot 300 a 35O°C s výdrží do 10 h ke zvyšování hodnot mecha-
nických vlastností, především tažnosti, u horního bainitu kře-
míkové oceli* Množství zbytkového austenitu a jeh« mřížkového
parametru se výrazně nemění* Při prodlevě větši jak 10 h na
popouštěcí teplotě 300, 35O°C dochází k výraznému snížení pe-
vnosti, tažnosti, množství zbytkového austenitu a jeho mříž-
kového parametru při současném nevýrazném vzrůstu meze kluzu
a tvrdosti* Popouštěcí teplota 400 příp* 450OC způsobí již po
1,33 h příp* 20 minutách prodlevy výrazný pokles tažnosti,
množství zbytkového austenitu a jeho mřížkového parametru*
Mez pevnosti nevýznamně klesá, hodnoty meze kluzu a tvrdosti
vzrůstají. Při popouštění za teploty 630°C dochází k úplnému
rozpadu zbytkového austenitu jak v dolním, tak i v horním
bainitu křemíkové oceli již po 5 minutách (tab. I, II)*
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V raikrostruktuře křemíkové oceli optimálně izotermicky
zpracované 300 C - 5500s - voda dochází při popouštění 300*0/
/8 h k preoipitaol £.- karbidu a oementitu jak uvnitř desek

' bainitického feritu, tak i ve zbytkovém austenitu, což se pro-
jevu je určitým snížením objemového podílu Ag (obr* 1)* K roz-
padu zbytkového austenitu na feritlcko-cementitlokou měa do-
chází však až za popouštěcí teploty nad 35O°C* Popouštění za
teploty 400°C po dobu 1 hodiny vede v důsledku precipitace oe-
mentitu k částečnému rozpadu zbytkového austenitu (obr* 2)*
Po 2 h popouštění za toploty 400°C se i poslední proužky zbyt-
kového austenitu rozpadají na feriticko-cementitickou směs
eutektoidního typu.

V raikrostruktuře horního bainitu křemíkové oceli ieoter-
micky zpracované na optimum mechanických vlastností [.3 J decha*-
zí pri popouštění za teploty 300°C/10 h k preoipitaci karbldic-
kých částic £.- karbidu a cement i tu na mezifázovém rozhraní
bainitický ferit/austenit bez zřetelného rozpadu zbytkového
austanitu (obr* 3)* Prodleva 10 h na popouŠteoí teplotě 350 C
vede k částečnému rozpadu A- na feritioko-eementit^okou směs.
Prodleva 2,5 h na popouštěcí teplotě 400°C vede k úplnému roz-
ladu zbytkového austenitu na směs feritu a cementitu. Obdobrý
účinek má popouštění za teploty 45O#C s výdrží pouso 20 misut.

Morfologie lomové plochy zkušební tyče z křemíkové oceli
optimálně izotermicky zpracované za teploty 300*0 vykazuje
tranakrystalické tvárné (jamkové) porušení* Tento charakter
lemové plochy zůstává zachován až do popouštěcí teploty 350G*
Při teplotě popouštění 400©C již po výdrži 1 h převládá v
morfologii lomové plochy zkušební tyče transkrystalické smí-
šené porušení*

U křemíkové oceli izotermicky zpracované za teploty 400°C
na optimum mechanických vlastností L.3J je lomová plocha zku-
šební tyče tvořená transkrystoliokýai smíšeným porušením* Po-
pouštěním se tento charakter lomové plochy nemění, dochází k
převaze transkrystalického štěpného porušení.

Diskuse výsledků
Cílem experimentů v předložené práoi bylo posoudit cha-

rakter a rozsah změn v mechanických vlastnostech a struktuře
bainitické směsi Si-ooeli vyvolaných vlivem popouštění a účin-
kem mechanického zatěžování* Z naměřenýoh hodnot mechanických
vlastností a jejich změny v závislosti na teplotě a době po-
pouštění izotermicky zušlechtěné křemíkové oceli.(tab. I, II)
vyplývá, že popouštění při nižší teplotě (do 300°C) a delší
výdrží (nad 10 h) má stejně nepříznivý vliv na mechanické
vlastnosti (sejména tažnost) jako vyšší popouštěcí teplota
(nad 400OC) s kratší výdrží (pod 2 h ) . Ke kvalitativní stej-
nému závěru dospěli ve své práoi Dorazil a Johanson [5» 10J*
Jak vyplývá z obr* 1 až 4, rozhodující vliv na plastické vlast-
nosti izotermicky zušleohtěné křemíkové oceli po popuštění má
množství uhlíkem obohaceného zbytkového austenitu a jeho stá-
lost sa vyšších teplot* Větší podíl transformovaného zbytko-
vého austenitu v dolním bainitu za dané teploty a doby popauš-
tění v porovnání a horním bainitem naznačuje, ze austenit v
dolním bainitu je více obohacen uhlíkem, což je z termodyna-
mického hlediska výhodné pro precipitaci karbidů*
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Pokles podílu zbytkového austenitu, doprovázený snižová-
ním tažnosti po popuštění ze teploty nad 350 C, lze vysvětlit
přeclpitací karbidů, SxraS se lokálně sníží koncentrace uhlíku
ve zbytkovém austealtu (obr, 1 až 4) a tím je umožněn jeho
částečný rozpad na feriticko-cementltickou směs. Nižší hodnota
mřížkového parametru zbytkového austenitu naměřená po ochlaze-
ní z popouštěcí teploty avědoí o tom, že se v průběhu popouště-
ní snížil obsah uhlíku ve zbytkovém ausuenltu, tan. zvýšila se
jeho teglota M • Méně stabilní zbytkový austenit p§k při taho-
vém zatěžování snáze transformuje na martenzit. K úplnému roz-
padu zbytkového austenitu na směs eutektoidního typu <*+ Fe,C
dochází po popuštění za teploty 400°C s výdrží 2 hodiny. Pro
takto popuštěnou Si-ocel (t>ez zbytkového austenitu) je charak-
teristické snížení tažnosti, z původních 5»9 % na 3řl %t mírný
pokles pevnosti v tahu a vzrůst tvrdosti. Naměřené hodnoty zá-
kladních charakteristik jsou výsledkem několika dílčích pocho-
dů, probíhajících jak v bainitickém feritu tak i ve zbytkovém
auatenitu. Zdá se, že převládající vliv na výsledné vlastnosti
popuštěné křemíkové oceli mohou mít pochody probíhající v bai-
nitickém feritu. Tento názor však vyžaduje dalšího ověření.

Mnohem výraznější změny v mechanických vlastnostech a ve
struktuře "iyiy zjištěny po popuštění horního bainitu Si-oceli.
S prodlužující se dobou (do 10 h) popouštění za teploty 300,
příp* 35O°C se tacnost zvyšuje (až o 9 %)• Ostatní mechanické
vlastr.^ti, podíl zbytkového austenitu a parametr A^ se výraz-
něji i'.at.iil» Vzrůst tažnosti (obr. 3) lze spojovat, jjak se zdá,
zejména s relaxací transformačních pnutí, čemuž nasvedčuje mír-
né zvěijení parametru mřížky austenitu. Belší výdrž než 10 h
při teplotě 300 C způsobuje výrazný pokles tažnosti, mírně se
zmenšuje také pevnost a poněkud vzrůstá tvrdost* Množství zbyt-
kového austenitu a hodnota jeh© mřížkového parametru po popuš-
tění klesá. Zmíněné změny mechanických vlastností jsou výsled-
kem několika dílčích pochodů probíhajících jak při popouštění
tak také pří následujícím tahovém zatěžování. Pri popouštění
jde zejména o rozpad austenitu na feriticke-cementitickou směs,
příp. o změny, které se uskutečňují v bainitickém feritu* Při
tahovém zatěžování ovlivňuje mechanické charakteristiky (zej-
ména tažnost) deformací indukovaná martenzitická přeměna. Po-
kud se po popuštění zachová ve struktuře určitý podíl zbytko-
vého austenitu již méně obohaceného uhlíkem* dochází při nás-
ledujícím zatěžování v důsledku^zvýšené teploty ÍL k marten-
zitické transformaci při nižší úrovni deformace, výdrž 2.5 h,
přín.. 20 minut na popouštěcí teplotě 400, příp* 45O°C způsobu-
je úplný rozpad zbytkového austenitu na feriticko-cementitickou
směs eutektoidního typu* Ke stejnému názoru na produkt rozpadu
zbytkového austenitu při popouštění dospěli ve své práoi Horn
ajn* Ť4]. Thomas [6] předpokládá vznik cementltu a při dochla-
zení tvorbu, martenzítu, podle Spelcha a Lesliho [lij transfor-
muje zbytkový austenit na bainit.

Závěr
Výsledky studia izoterraicky zušlechtěaé oceli po popuš-

tění pri současném působení vnějšího tahového napětí lze shr-
nout takto:
1* Zbytkový austenit v důsledku zvýšeného obsahu uhlíku (během

izotermické transformace) je tepelně stál,f asi do teploty
400°C.
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2« Podmínky popouštění, které vedou k úplnému rozpadu zbytko-
vého austenltu na feritioke-karbidiokeu směs (napr. 400°C/
/2 h) způsobují výrazný pokles tažnoati izotermioky zuš-
leohtěné křemíkové ooeli. Po popuštění kdy probShl pouze
SásteSný rospad zbytkového austenltu a jeho zbylá 5á»t a*
ochudí o uhlík (preoipitací karbidů) je plaatloita baini-
tické strukturní směsi rovně2 nízká* Je důsledkem zejména
menšího množství zbytkového austenitu ve struktuře a jeho
menší odolnosti vů5i mechanickému namáhání (vyšSí teplota
Ms, snadná transformace na martenzit).
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11 Speich,G.B#-Leslie,W.C: Met. Trans. V 3, 1972, s. 1043TAB. I Vliv popouštění na mechanické vlastnosti a stabilitu

A z bainitické křemíkové oceli (ISO 400°C/5500s-voda)

Popouštěcí
xjodmínkv

Teplota
[°c]

200

250

300

350

400

630

Čas
M
12

100
2

1
12

2
4
8

12
14

! ' 5

8
1
2

0,017
0,083

Mechanické vlastnosti

[MPaJ
1820
1824
1851

1800
1785
1745
1792
1839
1755

1533
1778
1751
1717

1718
1608

V 2

[MPa]
1474
1505
1499

1602
1530
1476
1507
1560
1525
1484
1536
1604
1534

1578
1455

A
5,6
5,5
4,9

5,9
5,7
8,1
6,9
6>

6,3
5,3
5,8
8,3

4,7
3,1

Zbytkový
austenit

Vu
[*1

17,0
16,2
14,7
16,5
16,1
13,8
11,6
16,0
13,5
11S5

9,5
15,9
12,6
11,0

8,1
8,5
3,7
3
0

4
tlO-1 Oml
3,62809
3,6300
3,6273

3,6322
3,6318
3,627i
3,6320
3,629
3,6271
3,6198
3,€315
3,6244
3,6212
3,616
3,62395
3,6060
3,6085

0
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TAB, II Vliv popouštění na mechanické vlastnosti a stabilitu
A z bainitioké křemíkové oceli (ISO 400°C/5500s-voda)

Popouatěeí
Doamínky
Teplota
[°c3
300

350

400

450

630

Čas
[hl

10
100

2
5

10
20

r 0,66
1
1,33
2
2,5
0,16
0,33
0,66
0,017
0,083

Mechanické vlastnosti

(jlPa]
1282
1281
1241
Í288
1321
1257
1230
1291

1298

1189
1325
1270
1255

V 2

662
958
965
947
976
950
946
914

955

977
878
980
973

líh
21,6
30,7
16,8
26.6
29',3
27,3
9,7

20,2

6,7

3,1
19,8

8,1
6,9

Zbytkový
austenit

V*

[«1
31,0
29,3
23,2
27,2
26,7
24,2
18,8
27,6
24,5
19,8

21,3
0

0

htíAů
3,6261
3,6320
3,6255
3,6331
3,6320
3,6303
3,6211
3,6203
3,6198
3,6180
3,6170
3,6152
3,6198
3,609

3,6019
0

M m" m w

Obr* 2
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In^. Jiří Kříž, CSc,„ i n i. íludolf kovařík
3K0UA k.p. Plzon

MIKK03TRUKTURA FOSÍNXV.V:\ivá OBLASTÍ

Tlaková nádoby pra lehkovodní jaderné reaktory jsou 9a celém
vnitrním povrchu navařeny protils.oroi.su vrstvou tlouštky až

l(mroí a to v jedné n«bo dvou vrstvách. Najčastěji se používá nava-
rování páskovou elektrodou automatem pod tavidlem, přičemž eitk*>
troda je 7. CrNi austenitické oceli,, Proces navalování probíhá
v podmínkách rychle se měnící teploty a velkých teplotních gradi-
entů* Teplotní rozdíly mezi navařovaným místem a ostatními částmi
flílíj ~4>usobují# ž> dochár.í ke strukturním změnám a tin ke zrninám
vlastnost základního a navařovaného kovu. Spoj austenit - ferit
má specifické zvláštnosti, které napomáhají vzniku křehké struk-
tury nebo necelistvostí typu separací mezi návarem a základním
materiálen i mikrotrhlin a trhlin v podnávarové oblasti. Typické
f.-ocinávaro<*é triiliny kPNT) jsou mezikrystalové separace ležící v
hrubozrnno části t«pftlne ovlivněné oblasti (TOO) v mířtě pod pře-
plátováním ho\senek, viz obr.l* Jsou zjižtovány až pe žíháni ke
snížení pnuti s lze je zařadit k žihacím trhlinám. Bylo prokázá-
no / \,2 / ža k jejich vzniku přispívají tři základní faktory, a
to citliv -likrostrtAtura základního materiálu, způsob navařovánl
s vysoký-•• iěrným tepelným příkonem a tepelné zpraeování po navaře-
ní. Vv? "ijí -«* v místech, která jsou po navaření housenky nej-
prve přlnáta ,* teplotu 1200 až 1425 C a poté sousední housenkou
znovu ohrUa na teplotu těsně pod Ac,« Tato místa jsou současni
vystavenu vysoký© místním tahovým vnitřním pnutím / 3 /.

V předložené práci jsme se zaměřili na mikrostrukturní fak-
tor vzniku žíhacícik podnávarových trhlin ? cílem dokumentovat spe-
cifické rysy oblasti náchylné na vznik PNT, zejména so zaměřením
na výskyt karbidické fáze, kterou jsme již dříve zjistili na lomo-
vé plose reálných PNT na zkušebním prstenci z oceli 15Ch2MFA.

Studováno materiály

Mikrostruktura TOO byla studována na vzorcíoh označenýeh PA
a PB, odebraných z navařených kovaných zkušebních desek. Doska o
rozměru 830X340X140 je z oeeli 15Ch2MFA { 0,16%C, 2,79%Cr, 0,62%Mo>
0,32%V ). Deska PB o rozměru 710X480X190 jo z oceli 15Ch2NMFA
( 0,13%C, a,12%Cr, l,2%Niř 0,54%Mot 0,09%V ) 0 Navař byl proveden
v jedné vrstvě automatem pod tavidlem austonitiokeu páskovou elek-
trodou SvO7Ch25N13 o rozměru Gi x Q,5mm, přodohřev 200°C, měrný
tepelný příkon 151 kJem • Překryti housenek bylo v ebou případeeh
10 - 12mm. Vzorky označ. PA3, PB3 jsou ve stavu po navařeni, vzo-
rek PA7 byl žíhán 665°C/43h/vzduoh, vzorek PB7 - 620°C/20h •
650 C/ldh/vzduch.

Metodika studia

liyla studována mikrostruktura v charaktoristiokých místech
podnávarové oMssti A až D, viz obr.l. Všechna místa byla studo-
vána pomocí techniky uhlíkových extrakčnich replik, které jsou
nejvhodnější pro identifikaci drobných částic extrahovaných z po-
vrchu materiálu. Studovaná místa na výbruse byla postupní elektro-
lyticky vyleštená, naleptána nitalem a pak byl napařen uhlík. Rep-
lika byla podleptána a sejmuta elektrolytickým odleStiním.V trans-
misním elektronovém mikroskopu JEM-1200EX byly pořízeny snímky při
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zvětšeni 1» 000 a sturievána krystalická struktura čái^c pomoci
difrakce elektronů, Chemické složeni částic byle zjiiteváft* meto-
dou Eifci na »ikro«nalyzátoru Link- System 860.

Energiově disporsni spektrum rtg, zářeni vybuzeného elektro-
novým svazkem v preparátu je zatíženo chybou od nekolidovaného zá-
ření I 4 / . V naňem případi obsahuje velmi silný pík CuK znůsebe-
ný sítkou a některými součástmi mikroskopu v okolí svazku* Odstra-
ním! chyb pomoci specielních uprav mikroskopu není zatím meiné a
proto má mikroanalýaa seuikvantitativní charakter* Pe zjiitění »že
ve viech případech částice obsahují Fe, Cr, nikdy menší podíly ?
a Me, se mohla identifikace částic osezit na fáze: V(CJN), M»C
(karbid na bázi fe, který může obsahovat až 20*Cr), lLc, (naJbázi
Cr, rozpustí až 50*Fe), M 2 3C g (na bázi Cr, rozpouití až*35%Fe),
si£ma-fáze (přibližné stejná koncentrace Fe a Cr ) / 5 /, Lze tedy
odhadnout, zda se jedná o eementit nebo o speciální karbid na bázi
chrómu z ooměru koncentrací Cr a Fe

kde k c F = 0,92 j^rClfřf-Lořf£lrůvCrkefři*ient (pre napěti svazku
lOOkVT a I je intenřrta prvku vyjádřená plochou píku s edečtatnýia
poza lim*

Pro oalií zpřesněni identifikace byla použita elektronem,
difrake.*# Jeany procipítát na bázi vanadu dává při selekční či::::;>ť>
ei kruhové difraktegramy, odpovídající kubické pl*c* ařížce o par.a-
metru 0,415nm. Jedná se zřejmě o karbonitrid vanadu ?(Ct!í), cabst
dus'A je v vážných ocelích gřitemen vždy v takové míře, že jej ťí-«
sáhuje i praelpitát / 6 /• Částice na bázi Pe a Cr jsou hrabil a
pro elektrony při napětí 100 nebe 12OkV přováfni neprůhledné* Pcu»
ze místně lze nalézt difraktují*í Částiee* Neúplné kruhy získané
při SAD nepostačovaly pro identifikaci a proto byla použita aikro-
svazková ( microfceam ) difrakce, kdy za použití aalé kondenzorové
cleny (20nm), je svazek soustředěn na pleiku preparátu o průměrn
asi 200rm. Přojíždíme-li tímto svazkem po Částicích * preparátu *
náhodnou vzájemnou orientací, lze nalézt.vhodné bodové difrakto-
gramy s eo nejvyiií symetrii, které umožňují identifikaci látky?

Výsledky

"zorek materiálu 15Ch2MFA pe navařeni (vz« č* PA3) má v hru-
bé zrnné zeni aeikulární strukturu, v pedstati martonzit s malým pr*
dílem dolního bainitu, V místi B jsou v martenzitu jen málo patrní
stopy jemného preeipitátu, dolní bainit má drobné protáhlé uspořá-
daně vyloučené částice eementitu, V místi C je naproti tomu velké
•Božství drobných glebulitických nebe protáhlých Částic, které jsou
husti nahromaděny v pásech podél části hranic zrn, obr*2. Jinde jsou
hranice obsazeny jednotlivými jemnými částicemi, které místy přeehá-
zl do úzkého film. Částiee jsou karbidy typu 1Í.C, u nichž je li až
25%Fe nahrazeno Cr, Místo A (bez tepelného ovlivnini) má pferitic^u
strukturu s karbidy uspořádanými většinou v řetízcích, karbidy js«u
na bázi Cr s obsahem 30 až 35%Fe* Je zde rovněž malé množství jem-
ného Drecipitátu V(C,N)« Souběžně a hraniel netavení (místo D) pro-
bíhá úzký pruh drebnýoh karbidů, v němž byly zjiitiny jak karbidy
M3C, tak i M 2 3C 6 t ebr#3.

Tentýž materiál po vyŽíhání (vzorek PA7) již nejeví známky *c:
kulární struktury, feritická matrictr má karbidické částiee přú?á£-
ni podél hranic zrn a v řetízcích pedel jehlic předchozí strt>ktar?<3
Jedná se o středně velké neprůhledné speciální karbidy na bázi Cr,
které v místě A obsahují asi 30%Fo, v místi B 40 až 45%Fe, 7 aistě



C dO až 30fcPe, zároveň věak i ce»e»tit s 35%Cr. Tyt* částice jseu
často prapejony karbidiekýa filitea *a bázi F* s 20 až 30%Cr* Jt
«ožné, ž* fil« j« aložon •/. v«il»i <taných a těsně rozložených pre-
eipitátu, j»k to předpokládá Hrivnák / 10 / « '.Yirth / 7 /. Ma hra-
nici nataveni <nisto D) je pát* huitě vyloučených karbidů, ebr*4,
glebulitickéhe nebo tyčinkovitéhe tvaru* Karbidy jseu na bázi Cr
s prowénným ebsahea fe: r jehlieevitém výbižku d* navaru je 10 až
<áO%F©, n« RpoUním okraji až 50%Fe. Většina karbidů edpovidá typu
M,3Cb, nektar* ^ 7C 3, jedná s« t«dy • smisa Jemný preoipitát karb*-
nítrit'u ranami; «-é vyskytuje v c*lém vzorku FA7, oproti PA3 j»rí
známky zhrubnutí*

'ijkrAs,tr:>ktura ocoli 15Ch2NMFA logované niklem s* noliil ped-
síal.ié od př̂ dc!u>7.£. Vzorek P63 taá v základnin sateriálu nopravi-
deln» rořsots karbidy: coicentit s 30 až 35%Cr je zejnéna po hraai*
cici! jehlic horního baánitu, porůznu sř vyskytují rovniž globuli-
tickt karbi iy chrómu s 45%Fe« V Místi B„ lze kroai »»rt»nzitu pozo-
rovat oblasti dolního bainitu. V uistilo vyskytuje ceaontit, kte-
rý po hranicích zrn «á L# až 20%Crt v koloniích nimo hranice až
4*0%Cr« Po žíhání (vzorek PB7) byly nalezeny karbidy chroau jak v
základní ÍÍKOÍ t U O ^ e ) , tak i v aístě B (35%F«). V míatě C jsou dos-
ti zhrublf karbidy ckreau (s ebsahea Fe 35 až 50%), které sledují
směr jehJlrle, obr. 6, nevyskytují se viak po hranieieh zrn. V pásu
hustýeb karbidů podél hranic® aatavení byly nalezeny epét karbidy
typu M ,Cä v saěsi s U^C^, jež obsahuji 25 až 30%Fe«

Ji skus;•• <fsleiikú a závér

Materiál daného složeni by v rernevážnéa stavu sól podle / 8 /
obsahovat karbidy M,C3 na bázi Cr a K3C,na bázi Fe» c«4 odpovídá
zjiiténéim stavu záálSdníh* aateriálu, Učinkea dodaného tepla pri
navarení austenitické vrstvy dojde k přehřátí nad A«3 a rezpuitiní
karbidů* Následuje ryehlé ochlazení, struktura jo mařtenzitická
s »egšín podílen dolního bainitu (aísto &)« V aísti C dojde tepel*
nýa učinkea při navaření sousední vrstvy k ohřevu na teplotu aezi
500 C a Ac,, uhlík difunduje k kraniein zrn, kde se vylučuje ve for*
MÍ M3C, podobné jako v pásu karbidů pod hranicí natavení.

Žíhání při teploti a«d 600*C po dobu několika desítek hodin
uaožni difusi chroau a v důsledku toho nukleují karkidy ehroau bud
v aatrici nebo na hranici ferit-oeaentit a dále rostou za součas-
ného rozpuštění eeaentitu / 9 /• V aístě C tato karbidieká reakoe
neproběhla do konce a proto se zde vyskytují, jak karbidy ohroau tak
i železa* V celéa objeau aateriálu deebází tfpreeipitaei volal joa-
ného karbonitridu vanadu* Pás hustých karbidů podél hranice nata-
vení zřejaé vzniká v důsledku difuse uhlíku ze základního aatoriálu
do návaru a chrómu v opačnéa saěru« učinkea zvýiené koncentrace Cr
jsou zde převážně karbidy typu My3Cfi, stabilní při obsahu Cr nad 4%.
/ 8 /* Nebezpečia pro vznik aezicrystalickýeli separací je z hledis-
ka precipitate karbidů jak vyloučeni karbidickýeh části* a filaů po
hranicích zrn v aístéC, tak i proeipitaeo jemného karbonitridu va-
nadu, který zpevňuje interiér zrna*
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mmCE NATAVEM
Obr«1*Schána jcdn«rrstTéh« náraru pásk«T«u •l*ktr«deu.

A- Be*TlimiHý aat«riál
B- brubczrnaá struktura 0,5 až l,5*n p«d krani«í
C- struktura B, t«p«lai ••livsiaá dalii k*us«ak«u
D> «blast kranit* natar««i

Obr.2. Vz»rek PA3, míst* C. «3, Tx*r«k PA3,ní«to
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Obr,4* Vzarek PA7, ttísta D.

0bro i . Vz»rak PB39 BÍsto C Obr, 6 . Vzarak PB7,«íat« C
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Ustav jaderného výskumu, Rež

ISIKROSTRUKTURA OC"JLÍ REAKTOROVÝCH TLAKOVÝCH N.ÍDOB PO OZA"5ENÍ

NEUTRONY

Pro popuštěné martenziticko-bainitické struktury, které
zanikají v ocelích RTU při technologickém zpracování materiálu,
jaou charakteristické lokální heterogenity mikroatruktury, sklá-
dající se 3 několika složek. Martenzitické i bainitické laiky

způsobuje jen malé, obtížně hodnotitelné změny této mikrostruktu-
ry. Užitím TEl/Jge možno pozorovat^rozvoj dynamického zotavení
uikrostruktury, populace dislokačních smyček ani dutin pozorová-
ity nebyly.

Pro posouzení změn mikrostruktury ocelí RTIj vyvolaných ozá-
řením je nutné nejprve definovat strukturní složky zkoumaných
struktur. K tomu účelu byla pomocí TEM studována také mikrostruk-
tura oceli RTU vzniklá ochlazováním z austenitizacní teploty
10C0 C vysokou, střední a nízkou rychlostí ochlazování.
1. Experimentální část

Zkoumány byly vzorky ocelí typu 15Ch2NMFA (0.15C, 2.0Crí 1.251-Ij
O.bLIo, 0.1V) a 15Óh2MFA (0.15C, 2.7Cr, O.8M0, 0.3V, <0.4Wi) různých

mínkára reaktorové nádoby. Pro srovnání byl proveden také radiační
experiment při teplotě 430 C a stejné fluenci neutronů. Při oza-
řování byly vzorky - ve formě disků o 0 3 mm a tlguštce cca 0«2rm-
- ulomeny v ozařovacích sondách typu Chouca, umožňujících průběž-
nou kontrolu teploty a atmosféry (helium) uvnitř sondy a monitoro-
vání neutronové fluence.

Pro posouzení mikrostruktury výchozího (neozářeného) stavu
po technologickém zpracování byly zkoumány také vzorky Cr-Mo-V
oceli tepelně zpracované třemi různými způsoby: po austeniti-

různými rychlostmi:
r ^ ~ 6 cCs- 1 při volném

pomalém ochlazování
v peci.

Tenké fólie pro transmisní elektronovou mikroskopii byly
připraveny tryskovou metodou na upraveném zařízení Tenupol způ-
sobem popsaným v /!/. Pozorování bylo provedeno na mikroskopu Tes-
la B3-540 při urychlovacím napětí 120kV. Měřené hustoty dislokací
je nutno brát pouze orientačne (počet měření nebyl vždy dostateč-
ný vzhledem k ̂ uehomogenitě rožloSer.í dislokací ve vzorku a nesne'-
mé tloiů-.tce folie v měřeném místě).

2. Výsledky
2.1 iriki-ostruV.tura neot;:li'e/ ?ho Ľtt.• .;

, o Mjkalonl Cio voá.y je Kikrostruktura tvořena laikovým mar—
tei aiterr:, obr. lab. Latky mají většinou šířku-s 0.6/um, obsahují
hus. té dislokační spleti, takže hustota dislokací prakticky nelze
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':i('íŕi;j v některých širokých (s l/um) laíkách je widmannstätte-
ziovalrá struktura samgpopuštěnýcl/karbidů; zcela výjimečně by-
l.y pozorovány táž latky a t rana formační mi dvojčaty.

Po ochlazení na vzduchu vaniká směs bainitických struktur
rušných typů, obr, 2a. latky morfologicky velmi podobné marten-
i.itu a ob jžihu; ioí karbidy sklonené k pranici látek jsou pozoro-
vány jen :uat.y. Hlavním typem jsou maně dokonalé latky lemované
f ústicemi kartiuů nebo obohacené segregovaným uhlíkem /2/ (tma-
vá páay na obi. 2b); podchlaaený austenit identifikován nebyl,
řonečně feritiská fáze může mít také polyedrický tvar. Tyto mor-
fologické typy odpovídají dolnímu, hornímu a tzv. granulárnímu
lainitu. Rozměry latěk horního bainitu jsou obtížně hodnotitelné,
iustoty dislokací ve feritické matrici jaou podobné jako u mar-
tsnaitu.

Po pomalém ochlazování v peci vznikají polyedrická zrna fe-
ritu, mezi nimiž jsou jednotlivé nepříliu dokonalé kolonie per-
litu, obr.3a. Uvnitř feritick^ch zrn jsou vyloučeny v rovnoběžných
řadách resp. vrstvách jemné částice VC, obr.3b.

Po složitém technologickém tepelném zpracování, které je ukon-
čeno žíháním na teplotách v intervalu 620-650 "C po dobu desítek
hodin /3/, je vzniklou mikrostrukturu jnožno popsat jako heterogen-
ní feriticko-karbidickou směs, která nese znaky původního marten-
zitu, bairitu a lokálně i perlitu. Závěrečným popuštěním - při
němž docličiií k dokončení precipitace rozměrných karbidů ^23^6 a

IVuC-3 a zřetelnému, byt neúplnému statickému zotavení struKťury /4/
(ánižeiií hustoty dislokací, tvorba dislokačních sítí, stěn a buněk,
míaty i vznik iiubzrn) obr.4bcd - se rozdíly mezi původními mikro-
strukjuxani zijucně vyrovnávají a mnohdy je obtížně je rozlišit. „
Stupen zotavení je lokálně různý. Hustota dislokací je » 3.10i4nr .

liiikro.3truktury ocelí obou typů si jsou blízké, ocel 15Ch2EI.*PA
obaahuje \2t3í podíl popuštěného martenzitu. Značné rozdíly ve
stupni zotavení i precipitace jsou mezi vzorky různých taveb.

statickému zotavení: hustota dislokací je poněkud nj
3Í (* 2.10-L4m**<:í), vznik sítí a buně^čné struktury zřetelnějiíí,
/ýskyt migrujících hranic častější, obr.5ab. Lze pozorovat i hro-
;y na dislokacích vzniklé blokováním šplhajících dislokací vel-
ni jemnými Částicemi.

.2 Mikrostruktura po ozáření neutrony

Lynamické zotavovacíprocesy, které během ozařování probíhají
paralelně 3 kontinuálním poškozováním mřížky nevyvolávají při teplo-
tách ozařování 300 C a 430 °C žádné podstatné změny mikrostruktu-
ry, obr*6ab, 7ab#

Dislokační sítě, stěny či Jjuňky jsou dokonalejší, a (y lat-
kové struktuře) dělí původní latky příčně, obr.7a« Výraznější neĽ
v neozářenim atavu je vznik subzrn v okolí původních hranic auste-
nitu, obr.7c. nebo shluků rozměrných karbidu,obr.7d.

Hustota dislokací oproti výchozímu stavu je pravděpodobné niž-
ší (měřená hustota * 2.6.101'*m )• Častější je pozorování hrotů na
některých dislokacích způsobených uchycením šplhajících dislokací
velmi malými, zatím neurčenými překážkami (částice, smyčky ?),obr.
7bd.
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Po ozáření na teplotě 430 °0 je v oblastech relativně do-1

konalých subarn možno pozorovat i dislokační amyôly o velikos-
ti *, lOnm, obr»7d.

3« Diskuae

ocelích
300 °C i
které v rekrystalizovaném čistém železe jsou základním typem'po-
rušení při ozáření neutrony /6/. Dislokace (zejména jejich hra-
nové složky), jejichž hustota ve výchozím stavu je «3»10l4ta~<i

představují zřejmě velmi efektivní místa záchytu pro vznikající
bodové poruchy, takže smyčky - pokud existují - zůstávají pod
rozlišovací schopností bežných elektronových mikroskopů.

Ojedinělé smyčky byly nalezeny pouze v oblastech subzrn ve
vzorcích ozářených pri 430 °C (fluencí «> 1.1023m~2). Výraznější
efekt tohoto druhu tvysoká hustota smvček v izolovaných silně
zotavených oblastech) byl pozorován pri podstatně vyšších fluen-
cích vsi feriticko'-martenzitických nerezových ocelích s 10-12$ Cr.
V martenzitické matrici obklopující izolované oblasti smyčky po-
zorovány nebyly /7/»

Dalším tnikrostrukturním projevem neutronové fluence pravdě-
podobiiě je zvýšený výskyt hrotů na šplhajících dislokacích opro-
ti materiálům neozářeným.

Procesy statického a dynamického zotavení jsou ^ak v neozá-
řexiých tak ozářených materiálech analogické a ve složité a hete-
rogenní cnikrostruktře je nelze odlišit.

V průběhu ozařování je vývoj dislokační struktury určován
dvěma typy procesů: (a) vznikem a růstem dislokačních smyček a
jejich interakcemi s ostatními dislokacemi, (b) anihilací dislo-
kací při tepelně aktivovaném i radiací indukovaném šplhání hra-
nových dislokací (zotavení). Souběžným působením těchto proti-
chůdných procesů se mění celková hustota dislokací a po ozáření
dostatečné vysokými fluencemi neutronů dosahuje hodnoty tzv. sa-
turované hustoty, nezávisle na výchozím žíhaném resp. tvářeném
stavu /8/.

Celkové hustoty dislokací pozorované v ocelích RTN při ozá-
ření za zvýšených teplot jen mírně klesají proti výchozímu stavu.
Měřené hustoty -a2.101*m~2 - jsou běžně pozorované v ozářených
materiálech a jsou téhož řádu.jako saturovaná hodnota pro nere-
zavěj íc^ ogeli AISI 316 (6.101J*nr2 při 500 °C a fluenci

4. Závěry

(1) Mikrostruktura ocelí RTK po technologickém zpracování je
značně složitá a heterogenní. Vzniklá feriticko-karbidická směs
nese některé znaky původního martenzitu, bainitu i perlitu, po-
puštěním jsou rozdíly mezi jednotlivými typy struktur značně
setřeny: hustoty dislokací nabývají hodnot ** 3.1014m"2

f dochází
k celkovému zotavení struktury a precipitaci částic karbidů
'- " " "y M 2 3C 6, VC a pravděpodobně i Mo 2C).
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(C) .^ooqlící. RTK oaářených při 300 °0 fluencí neutro-
nů - l.lCr'-̂ m"*̂  nebyly pozorovány žádné dislokační smyčky (roa-
liilovac' schopnost použitého mikroskopu byla l.Ejum), cos^e
pruvJopocicbnu důsledkem vysoké huatoty carových dislokací ve
výcJ.\oaí struktuře a nískó fluence neutronů. Při ozařovací tep-
lote 430 °C byly smyčky o velikosti * lOnm pozorovány sporadicky
v níatech a lokálne pokročilý© zotavením.

(10 Hodnocení vlivu ozáření 3e ariačně problematické, vzhle-
dům 1: tomu, že statické zotavovací procesy při popuštění i áy-
íiahiické aotavení při ozařování za zvýšená teploty jsou analo-
gické a vodou k podobí..,':.* mikroatrukturálníra změnám.
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Gbr.l. Ocel 15Cb2MPA, 1OOO °C/30 min kaleno do vody
a - výbrus - martenzit, l60x
b - tenká folie, martenziticke latky, 8600x

Obr. 2. Ocel 15Ch2MFA, 1000 °C/30 min volně na vzduchu
a - výbrus - směs bainitických struktur, l60x
b - horní bainit, 86OOx

-.3b

Obr, 3# Ocel 15Ch21kiF1A, 1000 C/30 min, pomalu v peci
a - výbrus - ferit a perlit, 160x
b - mezifázová precipitace částic VC, 8fOCx



Obr. ' . Ocel 15Ch2ř!T.íPA, nikrostrviktura po technologiokéii
tepeliiér: zpracování
a - výbrus - s tne g popuňtšné'xio martauzitu a baii^itu
.'• - latkovú struktura (cJolní balnit r;ebo tr.arter.sit),

c - bainit, 20500^
••i - ne iokonalé dislokační bunky a subzrna, 20500;:

íia

• ^

b. Ocel líChíľlÄ'iM, raikjostruktura po technologickom
zpracováíií a íihámí 430 °C/l68 hod
a - latkovo struktura, 2O5OOx
t - oair itickc. struktura, 2O5OO:c

b r
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Obr. o. Ocel 150fl21\!T.:?A po ozáření neutrony (fluencí

* i.lO^nT 2) při teplotě ~300 °C
a - martenzitické desky, 2O5OOx
b - bainit, 2O5OOx

7c '**í d

Obr. 7. Ocel 15Cto2ííI,iFA pc ozáření neutrony (fluencí

*3.1023m""2) při teplotě* 430 °C
a - martenzit, 2050Ox
b - bainit, 20500x
c - 3ubsrna podél hranice povodního austenitu,íi50C:
d - subzrna mezi částicemi karbidů, dislokační

smyčky, 30000x
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I n,.-;, František Janctoš, CSc., RWDr. Jaroslav i'iala,
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K_ V JSÍVITJ JKbLIGOVÍT&I1 STRiKTURNÍCH ÍSTVASS Y OCELI 080H18N10T

1. tfvod

Ve struktuře titanem stabilizované Cr-Ni austenitické oce-
li 17247 lze nalézat intragranulárně vyloučené jehlicovité útva-

fázo omega Ti-Cr a Lavesova fáze Cr2Ti /5,7/ nebo fáze chí /8/
a za částice komplexního fosfidu-arsenidu /9/. Jehlicovitou mor-
fologii muže ovsem zcela obecně nabývat i intragranulárně vylou-
čen:?' fáze sigma /10,ll/ a karbid ivIgC /12/.

Jehlicovité útvary lze kategorizovat podle obr. 1. Morfolo-
giím ad a) a b) je věnován tento příspěvek.

Chemické složení studovaných taveb je v tab. I. Tepelné
zpracování sestávalo z rozpouštěcího žíhání 1050 °C/voda a žíhá-
ní na vzciv.chu podle obr. 2. Laboratorní práce byly provedeny
na JBCL JK.i 12ÔO EX vybaveném detektory pro EDS a SELS a napo-
jeném nfi vyhodnocovací analytický systém LINK 860. Metalografic-
ké rozbory staršího data byly provedeny na Elil Tesla BS 242 bez
možnosti lokální chemické analýzy, láxtrakční uhlíkové repliky
byly snímány po podleptávání v lOrJ HC1, folie se připravovaly
na zařízení DenuDol v elektrolytu obsahujícím 95Í;J CH-ÍCOOH a 5#
HC104 při teplote 10 °C, 17 V a 2,5.10* Am~

2.

2. Výsledky a je.j ich diskuge
a) Kompaktní jehlice tlouštky pod 0,1 /um

íepelná oblast výskytu jehlic je závislá na tavbovém che-
mickém složení. Četnost jehlic se zdála být větší při vyšším
obsahu dusíku a tepelné rozmezí výskytu jehlic se jevilo zá-
vislé na poměru Ti:(C+Ií), Mezní časy potřebné pro tvorbu ten-
kých jehlic jsou v obr. 2 vyznačeny čárkovaně.
Intenzita precipitace jehlic je závislá též na změnách che-

mického složení v rámci mikroobjemů. Byly nalézány lokality
s četnými jehlicemi a lokality jehlic prosté. Tvorba jehlic
spadá do tepelné oblasti precipitace karbidů a karbonitridů
titanu, u nestabilizované tavby i karbidů Mp3Cg. Jehlice

110 xř.
(vzdálenost mezi nimi na úrovni 10*"-1- /um) bylo pozorováno na-
kupení dislokací v jejich okolí.
Metodou nelekčijí difrakce (SAD) bylo z jehlic lokalizova-

ných v tenkých foliích získáváno jen několik málo difrakč-
ních stop, které neposkytovaly dostatečný počet informací,
aby mohly být jehlice identifikovány. Byla proto snaha zís-
kat elektronogram jehlic extrahovaných v replikách. Vedle(otr.l/4)
jehlic však byly extrahovány i dispersní karbidy. Z replik
byly získávány kruhové elektronogramy s pěti až sedmi ref-
lexemi zřetelnými natolik, aby je bylo možno vyhodnotit.
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Naměřené hodnoty dvo., (tab. II) mají ze známých fází nej-
blíže k hodnotám tabtíióvaným pro karbid MgC, jehož preeipi-
tace při chemickém složení Ni2Ti,C je v oceli studovaného
typu po dlouhodobém žíhání v oblasti středních teplot před-
pokládána v pivicech /13-15/. Vzhledem k laterámí chybě při
SAD aš ~ 1 pn vzniká nejistota, zda lze difraktogramy in-
terpretovat jako MgC nebo směs TiC a nějaké jiné neznámé
látky. Proto byly Halší difraktogramy pořízeny také metodou
mikrodifrakce. Po optimalizaci rozměru stopy primárního svaz-
ku byly získány difraktogramy na přechodu mezi bodovými a
kruhovými (zabráno několik jehlic s různou orientací). Super-
pozicí získaných difraktogramů byly získány hodnoty d,., (nm)i
0,232; 0,214-0,219; 0,203-0,208; 0,176-0,130; 0,153-07136;
0,130-0,133. Shoda s hodnotami získanými pomocí SAD je dobrá
a kruhové difraktogramy se tedy vztahují k jeäné fázi.

EDA jemných jehlic přinesla z jištění, že se v energiovém
spektru vyskytují vždy výrazná maxima TiKp<. , CrK oC a v 50 %
měření i FeKpd a PKoC (obr. 4)« S použitím Cliff-Lorimerovy
metody /16/ byly vypočítány přibližné koncentrační poměry:
Cr 55%, ?e 67>i a P 33̂ 5 obsahu titanu. Mikroanalýza jehlic
neprokázala nikl a nelze tedy při interpretaci difraktogra-
mů jako fase Iví̂C předpokládat stejné chemické složení tohoto
karbidu jako bylo popsáno v pracech /13-15/» tj. NigTi^C.
Hodnoty mezirovinných vzdáleností jednotlivých linii promě-
řených na elektrono^ramech odpovídají kubické plošně centro-
vané struktuře s mřížkovým parametrem a = 1,11 * o,01 nm.
Předpokládáme, že by se mohlo jednat o "j karbid (struktur-
ní typ E 93 podle notace Strukturbericht čili cP112 podle
Pearsona /Ť7/) o složení (Pe,Cr,Ti)^C, který sice ještě ne-
byl popsán, ale jehož existenci lze suponovat s ohledem na
popsané "7-karbidy (Fe,W,Ti)6C, (Pe,Mo,Ti)gC, příp. C^Nl^C;
nalezená hodnota mřížkového parametru 1,11 nm je překvapivě
přesnou extrapolací řady a = 1,106 nm pro (Pe,W,Ti)£C a
a = 1,108 nm pro (Pe,Mo,Ti)/-C /18/. Není také vyloučeno, že
tato fáze obsahuje i kyslík! kysličníky C^Í^O resp. Fe-pTi.O
mají totiž tentýž strukturní typ (cP112) a blízké hodnoty
mřížkových parametrů 1,13 nm resp. 1,1275 nm /19/, což po.dle
Goldschmidta /20/ podminuje často se vyskytující (alespoň
částečnou) substituci uhlíku v rn -karbidech kyslíkem. To by
do jisté míry vysvětlilo závislofet výskytu jehlic na tavbo-
vém chemickém složení a značnou citlivost tvorby jehlic na
odchylky v chemickém složení v mikrolokalitách kovové matri-
ce. Bylo by možné též předpokládat, že karbid M^C, podobně
jako RÍ23G6 /21/» rozpouští fosfor, a tím vysvětlit častou
detekci fosforu v jehlicích při elektronové mikroanalýze.

b) Pseudojehlice
Pseudojehlice vznikají precipitací dispersních částic hus-

tě vedle sebe uspořádaných v linii. Podrobný elektronomik-
roskopický rozbor ukázal, že částice jsou často vyloučené
na dislokacích nebo tenkých jehlicích popsaných ad a), zřej-
mě přednostně orientovaných ve směru <110 >^i Tyto částice
nemají vyhraněnou morfologii, jsou oválného tvaru a jejich
hlavní osa je orientována přibližně kolmo k ose pseudojehlic
(obr. 1/2)• To bylo zvláště zřejmé u vzorků pomalu ochlaze-
ných z teplot 1220 °C (obr. 5). Nelze vyloučit, že primárně
vyprecipitované částice patrné v pseudo jehlicích jsou ;jiné
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povahy než částice, které z nioh následně, přibližně kolmo
k ose pseuciojehlic, vyrůstají. Byly patrné především u vzor-
ků podrobených žíhání 100 hod na teplotě 750 °C.

Metodou SAD se z částic tvořících pseudojehlice podařilo
při nejmenší selekční cloně získat bodové difraktogramy, kte-
ré lze idexovat jako difrakční stopy TiC: dvn « 0,249 nm;
d^QQ » 0,215 nm; d?20 = °»152 nm. Technikou ÉBA v nich byl
detekován pouze titan. Předpokládá se tedy, že pseudojehlice
J3ou tvořeny dispersními částicemi TiG nebo snad Ti(G,lJ).

3. Z Ávěr

'•̂'enké kompaktní jehlice tlouštky pod 0,1/um se ve struktu-
ře ooeli 17247 vyskytují jen za určitých podmínek zpracování,
jež -e liší v závislosti na tavbovém složení oceli. Příznivý pro
výskyt gthlic se zdá být vysoký poměr Ti:C. Elektronogramy jeh-
licovité fáze extrahované v uhlíkových replikách svým charakte-
rem ukazvjí na to, že jde o fázi s kubickou plošně centrovanou
mři2:ou s parametrem a = 1,11 - 0,01 nm. Shromážděné difrakční
údaje nejlépe vyhovují fázi MgC, jež by mohla odpovídat chemic-
kému složení (Pe,Gr,Ti)g(C,P). Takový karbid nebyl dosud popsán,
jeho existence se však předpokládá s ohledem na popsané ^ kar-
bidy (Pe,W,Ti)^C, (Pe,Mo,Ti)6C, Cr̂ Nb-jC a zkušenost, že některé
karbidy rozpouštějí fosfor. Pseudojehlice sestávají z dispersních
částic TiC příp. Ti(C,N).

Jehlice jsou převážně orientovány jpodél krystalografických
směrů <100>^. Shodně s pracemi Orlové /5,7/ bylo vsak zjiště-
no, ěe některé z jehlic sledují směr ^ 110^ ̂ , a že by proto ta-
kové jshlice mohly mít strukturu karbidu Mg^^é"
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POVRCHU VaRMIKULÁRNÍ LITINY LASEREM

'Za určitých provozních podmínek může spolehlivost stroj-
ních dílů z litin 3 různými tvary grafitu být omezena speci-
fickým opotřebením včetně např.opotřebení erozivního.Jednou z
cest jak dosáhnout vysoké odolnosti litiny vůči opotřebení
koK-binované s přiměřenou houževnatostí je objemové legování
materiálu.S přihlédnutím k objektivním nevýhodám (derieitnost
přísad,vysoké výrobní náklady) se však jako mnohem účinnější
alternativa k objemovému legování litiny jeví lokálaí modifi-
kace mikrostruktury povrchu funkční plochy odlitku za použití
zdroje rychlého ohřevu jakým je nepř.elektronový paprsek nebo
laser.

mlateriál , uspořádání a rozsah experimentu
Pro orientační experimenty přeměny povrchové mikrostruktu-

ry byla použita litina s Červíkovitým grafitem tohoto chemickc-
ho složsnl tv hm.#) :

C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu AI

j ,40 2,42 0,3 0,056 0,007 0,12 0,086 0,036 0,03 2,51
Litina byla modifikovaná 0,3& směsi kovů vzácných zemin (KVZ)
a grafitizačně očkovaná 0,5% FeSi75.Výchozi mikro3truktura
váech vzorků byla fer i t icko-per l i t ická s as i 35% podílem p e r l i -
tu (Fe65) s grafitem typu I I I G - obr.1.Výchozí mechanické vlast*
nost i byly : R̂  = 385 ISPa , HB = 206 a KC = 24,1 J/m*.

Přeměny mikrostruktury povrchu bylo dosaženo ozářením n e j -
větš í plochy povrchu vzorků o rozměrech přibližně 25x50x10 mm
G02 laserem o výkonu 2 kW pracujícím v kontinuálním režimu l i -
neární stopou rozměru 2x2 mm.Vzorky nebyly opatřeny nátěrem
zvyšujícím absorpci záření laseru a nebyly zpracovávány v
ochranné atmosféře.Rychlost posuvu laserového paprsku po povr-
chu vzorku byla zvolena od 1000 mm/min do 10 mou/min.Výsledné
mikeostruktury povrchu se pohybují od transformačně zpevněné
povrchové vrstvy dosažené bez natavení povrchu vzorku až po
s é r i i přetavených povrchových vrstev,jejichž mikrostruktura je
závislá (při konstantní hustotě energie laserového svazku pro
všechny experimenty) na době interakce laserového paprsku s ma-
teriálem.
Výsledky experimentu - dosažené mikrostruktury povrchu

Pro hodnocení byly jako charakteristické vybrány vzorky
ozářené laserem při rychlosti posuvu 1000 um/min , 300 mm/min,
10 mm/min.

ť ř i rychlosti posuvu 1000 mm/min , kdy nedošlo k natavení
čás t i povrchu , je výsledné transformačně zpevněná struktura
vymezena oblastí ve tvaru čočky áířky asi 3 mm a hloubky as i
0,2 no , je j íž jedna polovina je patrná z obr.2.Perl i t ická zrna
původní struktury transformovala na martenzit.Z původní f e r t -
tické struktury se netransformovaly rozsáhlé oblast i v nichž
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útvary červíkov it áho grafitu obklopeny ostře ohraničenými
obálkami tvořenými au3tenitem, případně martenzitem, který vznikl
transformací z austenitu za přispění místního obohacení feritu'
uhlíkem z grafitu.Detsil transformačně zpevněné oblasti je na
obr»3»Protoiiíe nedošlo 3c natavení povrchu, je možné tuto úpravu
i.plikovar.ou na konkrétni strojní součást považovat za konečnou,

Počínaje rychlostí 800 mn/min došlo již k postupnému,zpo-
r. átiu lokálnímu natavování povrchu vzorku.Při rychlosti 800 mm/
i'in,kd,y struktura vrstvy ozářené laserem byla ledeburitická-tvo-
I ená směs:'. austenitu,martenzitu a cementitu-se v rozsahu celé
zóny interakce laserového svazku s materiálem objevila řaua trh-
li in orientovaných přibližně kolmo k povrchu vzorku.

Při rychlosti posuvu 300 mm/min má přetavená zóna opět tvar
čočky,a to o áířce asi 5 rum a hloubce asi 1 mm - obr«4.Struktu-
ra pretavené části je ledeburitická s ojedinělým výskytem neroz-
puštěných částic graŕitu-obr.5.Přechodové pásmo mezi natavenou
zónou a neovlivněnou matricí-obr.6~je charakteristické útvary
Červíkovitého grafitu uloženého v martenzitické obálce transfor-
mované nejpravděpodobněji z austenitu za přispěni lokálního
obohacení feritu uhlíkem z grafitu.

Při rychlosti 10 mm/min je šířka přetavené čočky asi 12 mm
a hloubka včetně přechodového pásma 7 mm (hloubka homogenního
pásma natavení je asi 2,5 mm).Kra j přetavené zóny je na obr©7<>
Struktura přetaveného pásma je tvořena velmi jemným přechodovým
perliteia případně bainitem a cement item. Průměrná tvrdost přeta-
vené zóny je HV5 = 68O.Detail struktury je na obr.8.Přechodové
pásmo značné šířky je tvořeno kontinuálně se měnícími struktura-
mi od struktury přetaveného pásma přes bainit a hrubý jehlicovi-
tý martenzit v ostrůvcích austenitu,grafit ve feritických polích,
překrystalovaný jemný perlit a konečně martenzitické jehlice v
austenitických ostrůvcích uložených v původní feritické struktu-
řeijfejichž vznik se dosud nepodařilo úspěšně objasnit.Struktura
přechodové vrstvy se však méní plynule a nevytváří výraznější
strukturní vrub.Příklad struktury přechodové vrstvy je na obr.9.

Závěr

Cílem této práce bylo ukázat na další možnost zvyšování užiť
ných vlastností grafitických litin,v daném případě litiny s čer-
víkovitym grafitem,přeměnou struktury povrchu prudkým lokálním
ohřevem paprskem laseru,a to jak bez natavení-transformačním
zpevněním-tak přetavením části povrchu.Výsledky mikrostrukturních
analýz se v podstatě shodují s údaji,které jsou k dispozici z
experimentů s přetavováním povrchu Šedé a tvárné litiny s feritic-
ko-perlitickou matricí.Poněkud rozdílné jsou však údaje o změře-
né mikrotvrdosti.Naše hodnoty pro rychlost posuvu 10 mm/min se
dobře shodují s výsledky autorů práce [1],kolem HV 700.Hodnot ko-
lem HV 1200 nebylo při našich experimentech dosaženo,z literatu-
ry,např. [2j však plyne,že tyto hodnoty byly získány za odlišných
podmínek zpracování,např.při opakovaném přetavování téže části
povrchu.

Za nezištnou pomoc a plodné diskuse při metalografickém
hodnocení struktur uvedených v tomto příspěvku děkuji Jaroslavu
fialovi ze závodu ČÍKD-nařtové motory, Praha-Smí chov.
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TRANSFORMÁCIA LAMELÁRNEJ ŠTRUKTÚR* NA GLOBULÁRNU V DVOJFÁZO-
VÍCH Ti ZLIATINÁCH PRI TVÁRNENÍ ZA TEPLA

Úvod
V závislosti od spracovania možno v Ti zliatinách vytvo-

riť značne rozdielne roikroštruktúry. Podľa morfologie ich
možno rozdeliť na tri základné typy, a to: globulárnu, lame-
lárnu a zmiešanú, niekedy nazývanú aj bimodálna.

Aj keď lamelárna štruktúra vykazuje zvýšené pevnostné
vlastnosti, jej ťažnosť a odolnosť voči iniciácii únavového
porušenia sú pomerne nízke [I, 2] . Pre zlepšenie týchto
vlastností je potrebné modifikovať lamelérnu štruktúru na
globulárnu. Napriek tomu, že v literatúre o dvojfázových Ti
zliatinách sú početné údaje o závislosti mechanických vlast-
ností od štruktúry, existuje len málo prác venovaných proce-
som, ktoré súvisia s mechanizmom premeny lamelárnej štruktú-
ry na globulárnu. V predchádzajúcich našich prácach [3, 4]
sme poukázali na charakteristické štruktúrne a subštruktúrne
zmeny, ktoré nastávajú pri deformácii za tepla a nasledovnom
tepelnom spracovaní. Dokumentovali sme najmä jednotlivé štá-
diá zmien lamelárnej mikroštruktúry, z ktorých sme mohli ne-
priamo usudzovať o mechanizme transformácie acikulárnej
štruktúry na globulárnu. Metodou TEM sme však v poslednom
období získali ďalšie poznatky prispievajúce k objasneniu
zákonitostí globularizácie acikulárnych Štruktúr.

Cieľom predkladanej práce je poukázať na rozhodujúci
vplyv plastickej deformácie za tepla na fragmentáciu^-laaiel
a prispieť k poznaniu mechanizmu premeny lamelárnej štruktú-
ry na globulárnu v dvojfázových Ti zliatinách.

Materiál a experimenty
Na experimenty sme použili dvojfázovúo(+/3zliatinu

VT3-1 s chemickým zložením: 6,48 % Al, 2,34 % Mo, 1,08 % Cr,
0,56 % Fe, 0,36 % Si, ostatné prvky v medziach normy. Teplo-
ta fázovej transformácie stanovená metalograficky bola 960
*C. Vzorky s rozmerom 14x16x100 mm sme po ohreve 900 *C/20
min. valcovali za tepla 30 %, 40 %, 50 % a 60 % úberom na
laboratórnej valcovacej stolici DUO 210. Rýchlosť deformácie
sa pre jednotlivé .úbery menila v intervale od £ - 6,5 s
pre 20 % uber do £ * 10,4 s~l pre 60 % uber. Metalografické
výbrusy pripravené bežným spôsobom sme leptali v roztoku 1
diel HF, 2 diely HNO-i, o dielov H30. Tenké folie sme pripra-
vili na elektrolytickej leštičke *TENUPOL-2 v elektrolyte
tohto zloženia: 60 ml HC10A, 590 ml metanol, 350 ml alkohol
butylnatý. Parametre elektrolytického leštenia boli,tieto:
teplota elektrolytu -50 'C, napätie 13,5 V. Tenké folie sme
pozorovali pri urýchľovacom napätí 200 kV na transmisnom
elektronovom mikroskope JEM 2000-FX.



Výaledky
Charakteristickú mikroätruktúru východiskového 8tav,u,

ktorá bola lamelárna, dokumentuje obr. 1, zhotovený metodou
scanningovej metalografie a obr. 2, k^orý pri porovnateľnom
zväčšení dokumentuje subStruktúru metodou tenkej fólie. Ta-
káto lamelárna štruktúra v dvojfázových Ti zliatinách aa vy-
značuje vysokou stabilitou. Zistili sme, že dlhodobé ohrevy
v hornej časti intervalu <£ +/3 aj po 60 h výdrži pri 920 #C
zapríčiňujú iba nepodstatné zväčšenie hrúbky lamieloC-fázy,
pričom dĺžka lamiel zostáva prakticky nezmenená.

Po deformácii 20 % úberom sú pozorovatelné nevýrazné
zmeny v aubštruktúre, čo sa prejavuje vznikom subzrn a malou
dizorientéciou. Lamelárny charakter Štruktúry zostáva zacho-

m+ * kj Mm. m% .mm. .mm. mm- m* ^ b Ě mm. mi A* te _ ^ ^ ^ \ ^T ^ ^

vany" aj po žíhaní 900 'C/l h/vzduch
V práci[4J sme preukázali, že 40 % deformácia a dvoj-

stupňové žíhanie 900 *C/1 h—*-prenos do II. pece 650 *C/2 h/
vzduch, ktoré sme aplikovali bez medziochladenia, sú dosta-
čujúce na rozvinutie rekryátalizačných pochodov. Po takomto
spracovaní sa podstatne mení charakter mikroštruktúry, ktorá
sa stáva prevažne globulárnou, lokálne so zvyškami pretiahnu-
tých lamiel obr. 3 .

Po dosiahnutí 50 % úberu prevažne homogénny charakter
plastickej deformácie, typický pre nižšie stupne deformácie,
mení sa na heterogénny a v subštruktúre možno pozorovať vý-
razné sklzové pásy obr. 4 . Rozhranie oC a/3-fázy aa stáva
členité, pričom najväčšie zakrivenie lamiel pozorujeme práve
v miestach, kde na medzifázový povrch vyúsťuje sklzový pás
obr. 5 • V okolí lokalizovaných sklzovýeh pásov existuje

zvýšená hustota dislokácií, Čo je zrejmé zo zobrazenia v tma-
vom poli obr. 6 . Áko sme zistili v kalených vzorkách,
v okamžiku po ukončení plastickej deformácie je v týchto
miestach hustota dislokácií ešte vyššia.

Pri vyšších stupňoch deformácie, a to po 60 % úbere,
pozorovali sme aj pretínánie sklzových pásov obr. 7 . Ako
vidieť z obr. 8, miesta týchto priesečníkov tiež elúžia na
nukleáciu nových oCzrn.

V priebehu rekryštalizačného žíhania aplikovaného po
plastickej deformaci4 nastáva v závislosti od teploty a doby
žíhania narastanie zrn°(-fázy. Jednotlivé štádiá tohto proce-
su dokumentujeme na obrázkoch, z ktorých vyplýva, že najskôr
nastáva zníženie hrúbky hraničnej obálky c<-fázy obr. 9a ,
ktorá sa neskôr pretrhává obr. 9b . Postupne nastáva sply-
nutie jednotlivých subzrn obr. 9c , až vzniká konečná glo-
bulárna štruktúra °(-fázy. Je pozoruhodné, že v štruktúre aj
po konečnom spracovaní existujú globulárne zrná a<x/o( roz-
hraním, ktoré je stabilné aj po žíhaní obr. 9d .

Diekusia
Z uvedených výsledkov vyplýva, že pre transformáciu la-

melárnej štruktúry na globulárnu má rozhodujúci vplyv stupeň
plastickej deformácie. Pri dostatočnom vysokom stupni defor-
mácie, min. HO % uber pri valcovaní, je charakter plastickej
deformácie prevažne heterogénny. V štruktúre vznikajú loka-
lizované sklzové pásy, ktoré podelia lameluoC-fázy na jed-
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notlivé fragmenty.
Pri nižších stupňoch deformácie pri 30-40 % úbere je me-

chanizmus fragmentécie oC lamiel iný. Charakter plastickej de-
formácie pri týchto úberoch je v prevažnej miere homogénny.
V priebehu nasledovného tepelného spracovania 900 'C/l h—*~
prenos clo II. pece 650 'Q/2 h/vzduch aplikovaného bez medzi-
ochladenia na vzduchu v dôsledku rozvinutia procesov zotave-
nia a rekryätalizácie nastáva redistribúcia dislokácií a V2nik
subzrn. Tieto rozdelia lamelu o(-fázy po dĺžke obr. 10
v pravidelných intervaloch podobne ako pri vyšäích stupňoch
deformácie sklzové pásy. Homogénna plastická deformácia s na-
sledovným tepelným spracovaním, umožňuje získať rekryštalizo-
vanú štruktúru obsahujúcu subzrná, ktoré sú oddelené maloubJb-
vými hranicami obr. 10 • Na druhej strane heterogénna defor-
mácia prevažujúca pri vyšších úberoch dáva ostro ohraničené
o(zrná veľkosti niekoľkých desatín mikrometra, ktoré sú od-
delené veľkouhlovou hranicou s čiastočným alebo úplným pre-
niknutím /3-fázy obr« 11 .

Treba zdôrazniť, že pre výslednú morfológiu štruktúry
dvojfázových Ti zliatin, najmä tých s vyšším obsahom/3stabi-
lizátorov, dôležitý spôsob ochladzovania je po tvárnení za
tepla. V závislosti od rozmerov vzorky, a teda od tepelnej
kapacity, môže už pri ochladzovaní na vzduchu prevažovať la-
melárnn mikroštruktúra.

V literatúre o Ti zliatinách chýbajú údaje o charaktere
hraníc zrn v lamelárnej štruktúre, prípadne o ich energii, čo
zrejme súvisí s obťažnosťou jej určenia v dôsledku prebieha-
júcej fázovej transformácie. Vzhľadom na stabilnosť lamelér-
nej štruktúry možno usudzovať, že energia medzifázových hra-
níc v takejto štruktúre dvojfázových Ti zliatin je nízka.
Efektívnym pre zjemnenie lamelárnej štruktúry sa ukazuje ží-
hanie aplikované bezprostredne po deformácii bez medziochla-
denia na vzduchu. Takéto spracovanie umožní rozvinutie re-
kryštalizaSných pochodov, a tým aj globularizáciu lamelárnej
štruktúry.

Pravdepodobnou príčinou transformácie o(-fázy v miestach
vyústenia sklzových pásov, resp. malouhlových hraníc na me-
dzifázový povrchj je urýchľovanie difúzie a zvýšenie hodnoty
povrchovej energie. Na túto skutočnosť poukazuje priaznivý
vplyv vyššieho stupňa plastickej deformácie na zjemnenie la-
melárnej štruktúry. Sklzové pásy vanikajúce pri vyšších stup-
ňoch plastickej deformácie zvyšujú povrchovú energiu výraz-
nejšie než malouhlové hranice vznikajúce pri nižších stupňoch
plastickej deformácie a nasledovnom tepelnom spracovaní*

Proces prenikania špicatých výstupkov/3-fázy v rôznom
štádiu rozvoja dokumentuje obr. 12. Zatiaľ čo v mieste ozna-
čenom I je iba čiastočné preniknutie/3-fázy, v mieste II je
už vytvorené samostatné globulárne srno* Podľa Weissa f2J
hĺbka preniknutia závisí od rovnováhy povrchovej energie
fttt a fkh . Pre danú hodnotu faifa veľkosť mM bude určovať

aotrosť dihedrálneho uhla<9, a teda hĺbku preniknutia/3-fázy.íu je menší dihedrálny uhol, tým je hlbšie preniknutie
/3-fézy.
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E^ektrqnomikroskopické pozorovania, najmä aplikácia
elektronovej difrakcie, poukázali na to, že v prípade hetero-
génnej plastickej deformácie sklzovými páemi nastáva nielen
sklz, ale Často aj rotácia jednotlivých častí lamelyoC-fáty
navzájom voči sebe. Vzniknuté rozhranie má vo väčšine prípa-
dov charakter veľkouhlovej hranice samostatného globulárneho
zrna oC-fázy obr. 8 •

Na základe vykonanej dokumentácie možno vytvoriť modifi-
kovaný model pôvodne predložený Margolinom f§J o priebehu
jednotlivých etáp premeny lamelárnej štruktúry o£-fázy na glo-
bulámu. Schéma deformovanej lamelárne j Štruktúry je na obr.
13a. Po plastickej deformácii za tepla a nasledovnom tepelnom
spracovaní vznikajú v Štruktúre malouhlové hranice, resp. pri
vyšších úberoch sklzové pásy, ktoré podelia o( lamelu na jed-
notlivé fragmenty obr. 13b . Podľa Margolina [5] a W«issa [2]
požiadavky povrchového napätia nedovolia, aby existovala ta-
káto konfigurácia rozhrania s dihedrálnym uhlom 180 *, keďže
je táto energeticky náročná. Vhodnejší dihedrálny uhol sa vy-
tvorí čiastočnou tranafonnáciouoC-fázy a migráciou/?-fázy do
cvoC rozhrania práve v miestach, kde na medzifázový povrch
vyúsťuje sklzový pás, resp. malouhlová hranica obr. 13c .
Tento proces je heterogénny, a tak v závislosti od charakte-
ru hranice môže nastať až vytvorenie súvislej obálky/S-fázy
ckolo oC zma> pozri otr. 12. V prípade takejto súvislej/3-fá-
sy rastu oCzrn pri ďalšom žíhaní musí predchádzať fragmenta-
ci a /3-fézy. Deje sa to formou postupného prerušovania a
transformácie lokálnych môstikov, t. j. oddifundovanim okoli-
tej /3 obálky z jej pôvodnej pozície. Existencia medzifázových
povrchov vo forme malouhlových, resp. veľkouhlových hraníc
zavedených pri deformácii za tepla zohráva pri tomto procese
podstatnú úlohu a urýchľuje ho. Rast nových zrn potom pokra-
čuje do priľahléj o^-fázy obr. 13d,. Predložený model roz-
širuje pôvodnú schému v tom, že metodou elektronovej mikro-
skopie podáva súčasne dôkaz o jednotlivých Štádiách premeny
lamelárnej štruktúry a poukazuje na odlišný charakter roz-
hrania vo vnútri lamely v závislosti od aplikovaného stupňa
plastickej deformácie.

Výsledky predložené v tejto práci sú v dobrej zhode
s výsledkami prác Weisaa [2J a Kajbyäeva [6] , ktoré boli
publikované v poslednom období. Shakhanova v práci [7] pri-
pisuje rozhodujúcu úlohu deformačným dvojčatám, ktoré sme
v tejto práci v subštruktúre nepozorovali. V súlade s údajmi
v práci [8] možno očakávať, že najmä pri vyšších deformáciách
v hornej častio(+/3oblasti sú pre zjemnenie štruktúry výz-
namné dynamické odpevňovacie procesy. Možno predpokladať, že
subštruktúra na obr. 11 je výsledkom procesov rozvinutej dy-
namickej rekryštalizácie. Kinetiku dynamických procesov od-
pevňovania sme však v tejto práci neštudovali.

Závery
Z vykonaných experimentov možno pre dvojfázová Ti zlia-

tiny formulovať tieto závery:
1. Premena lamelárnej štruktúry na globulárnu pri de-

formácii za tepla prebieha v dôsledku vzniku malouhlových
hraníc, resp. sklzových pásov, ktoré podelia o\ lamelu po
dĺžke na jednotlivé fragmenty.
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2. V miestach vyústenia sklaových pásov, resp. malouhlo-
vvých hraníc na mečzifézpvý povrch nastáva lokálna transformá-
cia of-fázy, prenikaní e íl -fázy do týchto iciest vo for,me špica-
tých výstupkov a postupné vytváranie globulárnych zŕn oŕ-fázy.

3. Rekryštalizačné žíhanie, resp. pomalé ochladzovanie
po deformácii za tepla priaznivo pôsobí na vytváranie rovno-
mernej globulárnej štruktúry.
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VLIV PŽBHŘA*Tf TAVENINY NA KRYSTALIZACI SLITIN Sn-Pb

Úvod

Otázkám přehřátí taveniny kovu neb slitiny nad teplotu
likvidu Mní dosud ani v badatelské ani v technické oblasti
věnována náležitá pozornost. Teplota netavení kovu nebo slitiny
ntni v publikacích většinou udávána a dokonce se někdy ve
slévárenské praxi setkáváme s jevem, Se kov nebo slitina je
odlévána do formy, aniž by byla zjištěna licí teplota. Otáz-
ky přehřátí taveniny nad teplotu likvidu byly studovány při
krystalizaci ocelí. Hlavní pozornost byla zaměřena na rozbor
podmínek vzniku vmšstků u uhlíkových a nízkolegováných
ocelí (1-3).

V této práci byly studovány změny struktury při různých
teplotách přehřátí vzorku připraveného z eutektické slitiny
Sn6i,9-Pb a znečištěné slitiny Sn6O-Pb rušnými kovy po stroj-
ním pájení v elektrotechnických závodech. Stmdium bylo hlav-
ně zaměřeno na stanovení tvaru a velikosti iateramdiálních
fůzi CugSn~ , příp. Cu^Sn a jejich rozložení ve vzorku po
směrové krystalizaci. J

Metodika experimentálních měření

Směrová krystalizace slitin Sn-Pb byla prováděna na
zařízení, které bylo sestrojeno podle Chalmersovy metody tak,
že v horizontálně uložené peci se posunovala různou ryehlos-
tí grafitová lodička - obr. 1• Posun grafitové lodičky byl
prováděn pomocí převodového zařízení, které umožňovalo regu-
laci rychlosti v rozmezí 3 - 1536 mm . h" 1• Teplota pece
byla regulována programátorem a celotr«nxistorovým regulá-
torem s tištěnými spoji. Přesnost regulace v rozmezí 100 -
1000°C byla - 0,5°C. K měření teploty byly použity termočlán-
ky Ni-NiCr o průměru 0,5 mm, které byly chráněny Čtyřkapili-
rovou keramickou trubicí. K registraci teploty byly použity
dva dvouliniové zapisovače TZ 4200. Přesnott měření při sjiěfo-
váaí křivek ochlazování byla = 1°C.

Pro zkoušky směrové krystalizace byla zvolena eutek-
tická slitina Sn61,9-Pb připravené z kovů čistoty 99.99%
a slitina Sn60-Pb znečištěná různými kovy (hlavně Cu, Ag, Au)
po strojním pájení ploSnýeh desek metodou postupné vlny
v elektrotechnických závodech* Chemické složení použitých
slitin je uvedeno v tab. I.



Slitina

Sn6i,9-Pb
Sn60-Pb

Sn

61,92
60,08

Cu

0,29 0,18

•u

0,06

Pb

zbytek
zbytek

Tab. I. Chemické sloSení studovaných slitin Sn-Fb (ha«%)
Při experimentálních měřeních byl nejprve zjištěn

teplotní profil pece. Z -výsledků měření vyplynulo, Se úsek
konstantních hodnot teploty byl ve střední části pece o dél-
ce 150 mm. Na okrajích pece pak již působil při krystalisaei
vstrků teplotní gradient charakterizovaný křivkou teplotního
profilu pece. Vzorky na počátku pokusu se nalézaly v dseku
konstantních hodnot teploty; teplota pece i vzorku zde byla
485, 283 « 235 C, tzn.že tavenina studovaných slitin byla
přehřáta 300, 100 a 50°C nad teplotu likvidu. Z úseku konstant-
ních hodnot teploty pak grafitová lodička se vzorkem byla
posunována do chladnější zóny rychlostí 3, 12,48 a 384 mm.h""1 •

Výsledky měření

Při studiu morfologie struktury zvolených slitin byl
sltdován hlavně typ struktury a tvary jednotlivých fázi při
různém přehřátí taveniny nad teplotu likviduo Značná pozornost
byla věnována rozdílům, které vznikají při růstu strukturních
fází při směrové krystalizaci eutektické a znečištěné slitiny
Sa-Pb. Hikrostruktury vzorků obou slitin byly zhotoveny na
mikroskopu Zeiss leophot 2 při padesátinásobmém zvětšení, po
jejich naleptání Villelovým leptadlem.

Nejvýraznějším způsobem se vliv přehřátí taveniny nad
teplotu likvidu projevil při směrové krystalizaci znečištěné
slitiny Sa60-Pb, kdy v přední části vzorku vzmikaly v dendri-
tické oblasti polyedrieké nebo jehlicovité krystaly intermediál-
ních fází Cu^Sa*, příp. Cu,Sn. Výsledky měření ukázaly, Se se
zvyšováním tlploty přehřátí nad teplotu likvidu s zmenšováním
rychlosti posunu vzorku se zvětšuje i velikost intermediál-
ních fází a jejich tvar přechází z jehlicovitého na polyedric-
ký. Vysvětlení můSeme spatřovat v samotméa procesu krystalisa-
ce znečištěné slitiny Sn60-Pb. Při velkém přehřátí (300°C)
a malé rychlosti posunu (3 om.h'1) se vzorek jen zvolám posu-
nuje do chladnější zóny, takSe krystaly intermediální fáze,
které při krystalizaci slitiny vznikají jako první (b.t. 227°C),
mohou narůst do značných rozměrů jiS v přední části vzorku -
- příl. I 1. Při vyšších rychlostech posunu vzorků a menších
přehřátích je již doba potřebná pro růst intermediálních
fází poměrně krátká, takSe krystaly intermediálních fází aají
menší velikost a nalézají se ve větší vzdálenosti od čela
vzorku - příl J B, C, I)«

Po vykrystalovámí intermediální fáze CifeSa. dochází
k tuhnutí slitiny Sn6O-Pb, cca při 185°C Při°krýstali»aei
slitiny vzniká podehlazenl, které je přišinou vzniku dendri-
tické oblasti na počátku vzorku (v čele vzorku). Po vývoji
latentnlho tepla krystaluje jiS slitina za podmínek daných
teplotním gradientem, charakterizovaným křivkou teplotního
profilu pece. Z těchto podmínek pak při krysta'Lizaei vzorku



vzniká nejprve pásová a poton buněčná struktura - přfl. I 2,F.
Značné rozdíly v* struktuře se projevily i při směrové

krystalizaci obou slitin při různýeh rychlostech posunu vzor-
ku - příl. I A,B,C,D a přílJlA,B,C,D. Z mlkrofotografií je
dobře vidět, že dendrity tuhého roztoku *C(Pb) se vlivem
vyššíeh rychlostí posunu značně zmenšují. Velni zajímavých <
výsledků bylo dotaženo při rychlosti posunu vzorku 384 mm.h .
Při této rychlosti posunu, zvláště u eutektické slitiny
Sn6i,9-Pb, se tvar dendritä výrazně mění. Při přehřátí tave-
niny 5O°C nad teplotu likvidu je možno ve struktuře pozoro-
vat malé jednoduché dendritieké útvary, aviak větSinu struk-
tury tvoří drobné kulovité útvary. Při přehřátí 3OO°c nad
teplotu likvidu vznikaly již při rychlosti posunu vzorku
384 mm.h*1 pouve kulovité útvary tuhého roztoku ©£ (Pb)
uložené v eutekti ku, tvořeném základní hmotou tuhého rozto-
ku <£(Sn) /bílá/ a jemnými globulárními al jehličkoví tými
útvary tuhého roztoku <h (Pb) /tmavý/. Při směrové kryst&llza-
ci znečištěné tilitiny Sn6O-Pb při rychlosti posunu vzorku
384 mm.h'"1 byly dendritieké útvary při přehřátí taveniay 50
i 300°C nad teplotu likvidu velmi jemné, avšak dobře rozliši-
telné.

Vliv prohřátí taveniny nad teplotu likvidu a rychlosti
posunu vzorku byl při směrové krystalizaci obou slitin sledo-
ván též v dalších částech vzorku, kde vznikala pásová a bu-
něčná struktura - příl. I S,? a II E,F. Buněčná struktura
je charakterizována při všech studovaných přehřátích taveni-
ny nad teplotu likvidu i při všech zvolených rychlostech
posunu vzorku zřetelnými hranicemi buněk, které jsou tvořeny
jehličkami tuhého roztoku t?C(Pb) uloženými v matrici tuhého
roztoku /MSn). Buňky mají většinou oválný tvar, někdy dosti
protáhlý. Při větších přehřátích a nižších rychlostech posu-
nu vzorku můžeme rozeznat uvnitř buněk lamelami strukturu o
Při vyšších rychlostech posunu vzorku se velikost buněk zmen-
šuje a hranice buněk nejsou již tak výrazné (příl. I F, II F).
Uvnitř buněk se pak nalézá velmi jemná globulární struktura.

Hlavní závěry

Shrnesto-li dosažené výsledky můžeme učinit závěr, že
přehřátí taveniny nad teplotu likvidu při směrové krystaliza-
ci eutektickýeh slitím mebo slitin v oblasti eutektika má
největší význam při kumulaci nečistot do intermediálních
fází v přední části vzorku v dendritieké blasti. Příkladem
muže být kumulace mědi při směrové krystalizaci znečištěné
pájky Sn60-Pb po strojním pájení do polyedrlekých krystalů
intermediálních fází CugSn^ ., příp. Cu^Sn.

Měřeními bylo prokázáao, že použitím metody směrové
krystalizace je možno vyčistit až tři čtvrtiny zkoušeného
vzorku. Podle chemické anályxy (4) poklesl obsah mědi ve
vyčištěné části pájky ma 0,15 hm.% z původních 0,29 hm*%.
Zahraniční výrobci uvádějí maximálně přípustný obsah mědi
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v pájce používané pro strojní pá;)tni plošných destk 0,20 -
0,2? hn.%.
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Přll. I Vliv přehřáti taveniny naa xepioiu likvidu na
strukturu směrově vykrystálováné slitiny Sn6O-Pb
A - 300°C, 3 nffi.h"1 B - 50°C, 384 TBa.h'1

B - 300°c, 384 mm.h"1 B - 300°C, 3 nm.h"1

C - 50°c, 3 nm.h-1 P - 300°C, 384 tDO.h'1



m

c

B

O

Pří l . II VliT přehřáti t«r«niny n*ä teplotu likriéu na
stjrukturu ••éroTÔ yykryctalované s l i t iny Sn6it9-Pb
A •• 300°C, 3 muh-1 D - 50°C, 384 nm.h-1
B •• 300°C, 384 an.h"1 B - 300°C, 3 raulT1

C « 500C, 3 aa.h"1 P - 300°C, 384 ma.h"1
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Obr* 1 - Scholia horizontálni pees pro sadrovou krystal!sac!
1 čtyřkapilára 7 - pravý uzáver

levy uzávSr 8 - taSaa struna
vinutí peee 9 - křeaenaá trubice
Výduska MgO 10 - koruniová trubka
Ft tsraotleiaent 11 - loiiSka se vzorkem
iíolace vinutí 12 - potloika z neres oceli

2
3
4
5
6
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STRUKTURNÍ ZMĚNY V ODUHLlSlNÉ 15ÓHŽ SPOjfl OCELÍ S R&ZHOU
AKTIVITOU UHLÍKU

ÚVOD

Ve svarových spojíoh ooelí s rozdílnou termodynamickou
aktivitou uhlíku se uhlík v závislosti na teploto, Sase, ros-
dílu aktivit a difuzivitě přerozděluje z ooeli o vyšší akti-
vitě do ooeli o aktivitě nižší,

Hedistribuee uhlíku v okolí svarových spojů ooelí s r---
dílným chemickým složením může vést k vysokým gradientům ko.?.-
certrace uhlíku a k vytváření makronehomogenit v okolí roz-
hraní obou svařených ocelí. V závislosti na termodynamické
aktivitě uhlíku ve svařených ooelíoh, tepelném zpracování spo-
je po svaření a podmínkách exploataoe (hlavně na teplotě a
case) může docházet k oduhliSování oceli s vyšší aktivitou
uhlíku a k naualiSování oceli na té straně spoje, kde je akti-
vita uhlíku nižší* K predikci rozložení uhlíku ve svarových
spojích ooelí byly vypracovány různé modely, přehledně zhod-
nocené v práci /1/»

Původní kvaziataeionární model /2/ vychází z experimentál-
ně ověřeného předpokladu, že pro aktivitu uhlíku v rovině sva-
rového rozhraní obou ooelí spoje platí

a c (0,t) -

kde a £ 1 \ resp. a£2) je aktivita uhlíku v ocelích (1) a (2)
uvažovaného spoje ve východním stavu (tj. před svařením).
Kvazistacionárni model dále předpokládá spojitou změnu akti-
vitního koefioientu uhlíku s koncentrací substitucníoh příměsí
a legovaoíoh prvků /3/.

[ - erf

Aktivitní koefioienty r£ 1 ) a ri2* jsou přitom urSeny
vztahy " °

r 0

C 2 )

0 b
v nichž £ R ^sou interakění koefioienty typu (substituční
prvek i)/(uhlík 0) a H ^ , H^ ! ) výohozí konoentraoe subt
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tuôníoh prvků 1 v st. zlomcích v ooelíoh (1), (2) ve výohozím
stavu, V rovnici (2) je D.̂  průměrný difúzni koeficient substi-
tučních prvků, x vzdálenost a t čas* Ve své konečné podobo
kvazistacionární model ve tvaru

H (X t í e. í N<2> r**2* 4. i

[i-erf(x/2 fo(x,t) [Ď^1 t)]]- (4)

u&ožnuje výpočet (predikci) rozložení uhlíku vo spoji v zá-
vislosti na teplote a čase, jsou-li k disposici difúzni a
termodynamická data /1, 2, 3/«

STRUKTURNÍ ZMŽNY NA ROZHRANÍ SVAROVÝCH SPOJÔ TYPU PERIT/PSRIT

Jsou-li výchozí struktury ocelí feriticko-karbidické, po v :a
již během svařování, ale zejména během tepelného zpracování a
při provozu za zvýšených teplot (pod A*) je redistribuoe uhlíku
spojena s rozpouštěním k,arbidů v oduhličované zóně a s precipi-
t§c nových karbidů v zóně, která se nauhličuje, V oduhličované
zone, kde se karbidloké částice rozpouštějí, dochází k pre,cipi-
tačními a disperznímu odpevnění, zatímco v nauhličované zone se
materiál preoipitačně a disperzně zpevňuje.

Stykový svar ocelí 11 658 a 15 260 byl žíhán za teploty
7Q0 C/6 h, chemické složeni oceli spoje a způsob přípravy
folií byl popsán již dříve také v práci /2/« Poněvadž rozhraní
stykového svaru je charakterizováno vysokým gradientem tvrdosti
(i pevnosti) a také rozdílnými koeficienty teplotní roztažnosti,
vznikají zde jak při izotorniokém přerozdělováni uhlíku, tak při
teplotních oyklech vysoká vnitřní pnutí. Jato pnutí relaxují
plastickou deformaci v měkčí, odpevněné zóně spoje. Dislokace
se přitom uspořádávají do buněčné struktury. Struktura nauhli-
čované oceli 15 260, disperzně spevnená původními karbidy HJ2
i karbidy téhož typu, které v zóně přiléhající k rozhraní nově
precipitují, má nižší hustotu dislokací, přičemž jsou tyto po-
ruchy voelku rovnoměrně rozloženy.

Redistribuoí uhlíku precipitačně odpevněný a následně defor-
mačně zpevněný materiál 11 658 má vyšší volnou energii, a proto
je i méně stabilní, než sousední nauhličené a zpevněné oblasti
materiálu 15 2§0« Přechod do stabilnějšího stavu tie uskutečňuje
v oduhličené zóně nukleací a růstem nových feritiokýoh zrn* .Růst
nových feritických zrn je řádově větši, než byla velikost feri-
tického a perlitiekého zrna v* struktuře téhož spoje bezprostřed-
ně po svařeni.

Původní,zino o velikosti 5 aš 7 (ČSN 42 0462) v ještě ne-
oduhličené zóně po svařeni, zhrublo tvorbou nových zrn a jejich
růstem na velikost 4 až 0. Tento děj, který má znaky 50tavení a
retrystalizace, vede k dalšímu odpevnění oduhličené aony, a to
o podíl zpevnění připadajioí na hranice zrn.

Jevy spojené s redistribucí uhlíku ve svarových spojíoh
nízJcolegováných žárupevnýoh ocelí mohou vést za jistých okol-
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ností k významnému snížení pevnosti spoje, k předčasném vy-
čerpání životnosti součástí a také k jejímu selhání*

Podrobně byla popsána havárie svarového spoje parovodu
energetiokého bloku kondenzační parní turbíny* Parovod pracoval
při teplotě 540 C a tlaku 13*9 MP&, přičemž defekt způsobený
trhlinou kritioké velikosti byl zjištěn po 116 473 hodlnáoh pro-
vozu /4, 5, 6/* Parovod o průměru 273 x 32 mm byl na třetině
obvodu porušen trhlinou, která probíhala ostrým rozhranim mezi
svarovým kovem a základním materiálem* Trubka parovodu toyla
vyrobena z nízkolegované CrMoY oceli 15 123 a jako svarový kov
byla použita elektroda E-B 322 z oceli stejného typu CrltoY. Na
vzorcích odebraných ve směru osy trubky, tj« napřič trhlinou,
se zjistilo, že lom nastal v místech nejmenší pevnosti spoje,
která jsou představována oduhličenou zónou /4/« Uvážíme-li, že
osová napěti v trubce parovodu jsou přibližně dvakrát menši než
obvodová, a přesto se parovod porušil kolmo na osu trubky, tj«
pod účinkem osových a nikoli obvodových napětí, pak to tinamená,
že mechanické vlastnosti oduhličené zóny musely být vůči základ-
nímu materiálu podstatně sní Seny (nejméně o 50 % ) . Oduhtfčení na-
stalo redistribuoí uhlíku ze základního materiálu 15 123 do je-
rového kovu S-B 322* Srovnávací analýzou mechanických a termody-
namických vlastností geometricky shodného, stejně mechardofry a
tepelně namáhaného a přibližně stejnou dobu (110 000 h) provo-
72váného, avšak neporušeného spoje parovodu, svařeného z oceli
téhož typu, se zjistilot

a) porušený spoj měl 1,4krát větší hloubku oduhličené zóny než
spoj neporušený,

b) u porušeného i neporušeného svarového spoje byla zjištěna
nižší lomová houževnatost přechodového pásma zahrnujícího
oduhličenou zónu,

c) větší intenzita redistribuce uhlíku v porušeném spoji
souvisela s relativně vyšším obsahem molybdenu ve svarovém
kovu tohoto spoje ve srovnání se spojem neporušenými základ-
ní materiály obou spojů se významné neodlišovaly,

d) precipltační odpevnění oduhličených zón obou spojů bylo ne-
úplné a v oduhličovanýeh zónách základních materiálů se na-
cházely četné, i po dlouhodobém provozu (116 473 a 110 000 h)
nerozpuštěné karbidioké částioe,

e) v oduhličené zóně žádného z obou spojů nebyly zjištěny snaky
zotavení a nového růstu teritickýoh zrn*

lodrobná charakteristika srovnávacích analýz je v pracích
/7, 8/* Ha základě uvedených výsledků analýz bylo,mošno usoudit,
že oduhličené a částečně preoipitačně odpevněné zóny svarových
spojů jsou ve srovnání se základním materiálem i nauhličenym
svarovým kovem predisponovány k lokalizaci plaetiekých defor-
mací během oykliokýoh změn teploty a napětí v systému parovodu.

Změnami v meohanickém a teplotním zatížení parovodu, a ni-
miž jsou dilataoe celého,systému vždy spojeny,„se oduhličené &
preoipitačně odpevněné zóny sice následně zpevňují, poněvačlž
však nedochází k zotavení, je,popsané zpevnění .spojeno ee ztrá-
tou plasticity oduhličenýoh zon* So je potvrzeno přímým mělním
součinitele deformačního spevnení na mucrotahových zkouškách,



který byl v oduhlioené zóně přechodových pásem obou spojů
v průměru 1,5 krát raenSÍ ne« v základnícb materiálech 15 123t
a to po týchž dobách provozu (0,094 oproti 0,138) /4/« Pozna-
menejme, se součinitel deformačního spevnení udává, jakou sku-
tečnou poměrnou deformaci je možno jeltš očekávat při deforma-
ci tahem, než dojde k její lokalizaci, tj 3 k nestabilitě a za-škrce^ií* V oduhličené a dilatacemi systému plasticky defoxnova-
né zóně je tato skutečná deformace, jak uvedeno, 1,5krát nižší
než v okolním materiálu trubky parovodu. Maximální teplota pro-
vozu parovodu pak je Tffl * 0,45 Ť t (teploty tavení čistého žele-
sa), což je hluboko pod mezní teplotou 0,6 T^, jež se udává pro
zotavení dynamické /9/. Zdá se tedy, že proces zotavení a růstu
novýoh zrn v oduhličené zóně spoje 11 658/15 260 je spojen te-
prve s úplným precipitačním odpevněním této odúhličene zóny,
nebo t i v tomto případě je Tm « 0,54 T t -< 0,6 2?t.

Ha příkladu stykového svarového spoje feritických ocelí
11658/15 260 je, ukázáno, že v oduhličené a úplně precipltač-
ně odpevněné zóno spoje na straně oceli 11 658 múze při izo-
termiakém žíhání 700 C/6 h i při absenci vnějšího napětí do-ternrkám žíhání 700 9C/6 h i při absenci vnějSího napětí do-
chá' :; k růstu nových feritiokych zrn*

?e srovnání 8 tím, v oduhličených a pouze částečně preci-
pitačně odpevněnýoh sonách svarových spoM parovodu z ooelí
15 123/E-B 322 exploatovaných 116 473 h ([havarovaný spoj) a
110 000 h (neporušený spoj; při 540 C a tlaku 13,9 ÚPa„nebyl
růst feritickych zrn pozorován, přestože se do těchto zon
lokalizuje plastická deformace následkem vnějších napětí a
jejich nižší pevnosti*

, Předpokládá se, že růst feritických zrn v oduhličených
zónách spojů feritických ocelí je pod teplotou 0,§ T± spojen
teprve s úplným precipitačním odpevněním těchto zon*
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PgfsrŽVEK K REKRYSTALIZACI AUSTBNITICKÝQH OCELÍ A SLITIN

1. lívod
Při volném kování výkovků z OrNiTi austenitické oceli

17247 tyla zaznamenána extrémní povrchová hrubozrnnost, která
tyla vysvětlena buďto persistencí fragmentů primární licí
struktury nebo hrubých sekundárních zrn vzniklých rekrystali-
zací v počátečních fázích kování za vjrsokých teplot /1»2/.
Persistence hrubých zrn přes údobí tváření a tepelného zpraco-
vání byla v daných technologických podmínkách možná díky uplat-
nění malých stupňů deformace a relativně nízkých teplot povr-
chu, at už vlivem volby nízké počáteční teploty tváření v dal-
ších kovářských^operacích nebo značného poklesu teploty povr-
chu vlivem neúmerného prodloužení manipulačních časů /3/.

Výše uvedené představy byly podpořeny rekrystalizačními
diagramy liti oceli 17247 zhotovenými za podmínek tahové defor-
mace při rychlosti deformace srovnatelné s deformační rychlos-
tí při vclném kování, z nichž vyplynulo, že při extrémně hru-
bém zrnu tato ocel v oblasti nízkých teplot (pod 1000 C) a
malých 'eformací rekrystalizuje neobyčejně obtížně /I,4/.
Dalšíi: záměrem bylo ověřit platnost těchto^výsledků v podmín-
kách ta.akové deformace při vyšších deformačních rychlostech
blížících se deformačním rychlostem při zápustkovém kování,
a případně tyto výsledky zobecnit.

2. Experimentální materiál a metodika zkoušek

Bvla sledována litá ocel 17247 stabilizovaná titanem (1)
a modelové slitiny PeNi36 (2) a FeNi37NbO,llCO,O7 (3). Labora-
torní zkoušky byly prováděny na válečcích é 8x15 mm. Tyto vzor-
ky z oceli (1) byly tvářeny v litém stavu s hrubým zrnem cca
1000 /um. Vzorky ze slitin 2 a 3 byly překovány a před sledova-
nou deformací podrobeny žíhaní. U slitiny 2 ke zhomogenizování
zrna (1100 C/30min), u slitiny 3 žíliání pro rozpuštění karbidů
(1250 °C/30min - 3a) nebo žíhání pro vyloučení karbidů (900 0/
16 h - 3b). Vlastní deformace laboratorně zpracovaných vzorků
byla prováděna pěchováním jedním rázem na 65% původní .výšky gři
teplotách 950, 1050 a 1150 C s deformační rychlostí £ =5.10'~s"*-\
Bezprostředně po deformaci následovala výdrž na tvářecí, teplotě
s následným ochlazením do vody. Rekrystalizace byla hodnocena
na osovém řezu tvářených vzorků jednak ve středové oblasti s ho-
mogenní deformací 55 - 5i5, jednak na čele tvářených vzorků v ob-
lasti zbrzdené deformace s deformací cca 5%,

Pro srovnání byly užity výsledky dosažené na taho->-:-ih • ni-
kách při rychlosti deformace £ » 8,3.10"Js*"x/l,4/.

3. Výsledky zkoušek a jejich diskuse

Kinetické rekrystalizacní křivky oceli 17247 pro deíorr-n-
ci £ =» 55$ zachycuje v Avramiho souřadnicích obr. 1. Je z něho
patrne-, že při teplotě 950 °C se dynamická rekrystalizace ne-
uplatňuje, odpevnění se realizuje zotavením a klasickou st M.c-
kou re-crystalizací, začínající až po 240 s výdrži na tvářet.i
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teploto. Kinetický exponent n « 1,9. Intenzita zotavovacích
ciojů j^ patrná z porovnání Xy určeného metalograficky (plný
symbol) a ze změn tvrdosti (flrázdný symbol). Pro obě vyšší sle-
dované teploty (1050 a 1150 rC) lze zachycený průběh odpevně-
ní charakterizovat jako metadynamickou rekrystalizaci, případ-
ně jako kombinaci metadynamické rekrystalizace se zotavením a
statickou rekrystalizaci. S rostoucí teplotou a s rostoucí vý-
drží na tvářecí teplotě podíl zotavení na celkovém odpevnění
klesá. Vzhledem k hrubému zrnu licí struktury se přednostně
při všech sledovaných teplotách uplatňuje nu5$leace rekrystali-
začníoh zárodků v intenzivně deformovaných zónách v okolí hru-
bých částic na bázi titanu vyloučených intragranulárně i na
hranicích licích krystalů (obr. 2). Tyto výsledky jsou v dob~
zé shodě s dřívějšími pracemi /5-7,ll/.

Pozornost byla dále zaměřena na oblasti s malou, 5% defor-
mací. Lze předpokládat, že rekrystali začni chování v těchto ob-
lastech by mělo být blízké rekrystalizačnímu chování povrcho-
vých oblastí volně kovaných polotovarů, u nichž byle zaznamená-
na extrémní hrubosmnost (s uvážením vlivu rozdílné deformační
rychlosti). Tab. 1 srovnává stupeň rekrystalizace v oblastech
s 55/S a s 5;̂  deformací laboratorně pěchovaných vzorků a vzorků
deformovaných tahem. Z tabulky je^zřejmé, že po malé 5% defor-
maci ,i:? rekrystalizace výrazne ztížena. Plná rekrystalizace ne-
byla pozorována ani při nejvyšší sledované teplote a nejdelší
výdrT-i. Údaje z tabulky pro pěchovaný stav 1050 °C/1 s dokumen-
tuje obr. 3a, 3b. Současně je patrno, že rekrystalizace pěcho-
vaných vzorků je oproti vzorkům deformovaným tahem urychlena.

Obr. 4 uvádí srovnání rekrystalizační kinetiky oceli 17247
a modelových slitin ?elíi36 pro 55& deformaci a teplotu 950 C.
Podle údajů /5»8/ mají modelové slitiny na bázi FeNi36 2 až 4krát
větší energii vrstevné chyby než austenitická ocel typu 18/9.
Současně výsledky /9/ ukazují, že u vysokolegováných ocelí je
rekrystalizace intenzivněji bržděna přítomností niobu a částic
na bázi niobu než^titanem a částicemi na bázi titanu. Tyto sku-
tečnosti vedou k úvaze, že rekrystalizace oceli 17247 stabili-
zované titanem by měla být za stejných podmínek oproti rekrys-
talizaci modelové slitiny řeNi36 dolegované niobem urychlena,
lískané výsledky (obr. 4) však svědčí o opaku. 2 obr, 4 je zřej-
1 é, že nejrychleji dochází k odpevnění u slitiny 2 bez niobu.
jřítomnofow niobu rekrystalizaci brzdí. Intenzivní brždění se
irojevuje tehdy, byla-li většina karbidů niobu před deformací
rozpuštěna (křivka 3a). Jsou-li hrubé karbidy před deformecí
vyloučeny, nastává lokální urychlování rekryétalizace v okolí
těchto hrubých částic. I v tomto případě je však rekrystaliza-
ce oproti slitině bez niobu zpožděna - křivka 3b. řodrobně jsou
tyto otázky diskutovány v /1-3/. Rekrystalizace oceli 17247
(křivka 1) je ze sledovaných materiálů nejobtížnější, přestože
je v matrici vyloučeno množství hrubých částic na bázi Ti, kte-
ré rekrystalizaci lokálně urychlují (obr. 2). Tuto skutečnost
spojujeme především^s velmi hrubou výchozí licí strukturou i
s prokázanými uplatňujícími se ^zotavovacími ději, které konku-
rují rekrystalizaci. Je třeba vsít v úvahu i zvýšený brzdný
účinek většího množství disperzních karbonitridů v oceli 17247.
Velmi intenzivně je rekrystalizace bržděna v oblasti malých
deformací (tab. 1), kde zvlášt nepříznivě působí hrubé výcho-
zí zrno vzhledem k poznatku /8/, že význam hranic jako center
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lukleace vzrůstá s klesající deformací. Pří nízkých stupních
deformace ronle i vliv zotavovacích dějů /5,7,1O/.

Pomalejší průběh rekrystalizace při nižších deformačních
rychlostech spojujeme s možností účinnějšího uplatnění zotavo-
vacích dějů, které snižují uloženou energii a tím vlastní re-
kryntalizaci brzdí. Dislokační substruktura odpovídající stavu
dynamického zotavení byla zjištěna v persistujících hrubých zr-
nech volně kovaných výkovků, přičemž bylo prokázáno, že rekrys-
talizační teplota těchto zrn leží nad 1100 °C /I/, Vyšší z obou
sledovaných deformačních rychlostí není přitom ještě tak vysoká,
aby bylo nutné uvažovat tzv. katastrofické zotavení, které může
v odpevnovacích dějích zcela převládnout /12/. Na druhé straně
je však možné připustit uplatnění adiabatického efektu, jehož
vlivem se dynamické rekrystalizační děje při vyšších deformač-
ních rychlostech urychlují ( 6 <^ 102-103s"x) /5,13,14/.

4. Závěr

Provedenými experimenty bylo prokázáno, že litá ocel 17247
s extrémně hrubým zrnem rekrystalizuje v podmínkách tahového i
tlakového zatížení v oblasti deformačních rychlostí S^.lQ-^s"1-
5.10ťis~1 obtížně. Obtížný průběh rekrvstalizace se zdůrazňuje
v oboru nízkých deformací a za teplot pod 1050 °C včetně.

Mteratura

/I/ Jandoě P.: Příčil^ povrchové hrubozrnnosti výkovků z oceli
08Chl8N10T, Sbor íík z konference Přínos metalografie pro
řešení výrobních problémů, K. Vary, říjen 1983, s. 280

/2/ Jandoš F. - Mazanec K.: Hutnické listy č. 8, 1986, s. 551
/3/ Jandoš P.: Teoretické a technologické příčiny povrchové

hru Jozrnnosti volně kovaných výkovků z oceli CSN 417247,
Sbo;-ník z Letní školy zotavení a rekrystalizace, Solenice
198b, s. 91

/4/ Jandoš P. - Mazanec K.: Strojírenství, «. 12v 1986, s. 707
/5/ Zuna P. - Pluhař J. a kol.: Závěrečná zpráva č. K 232/3/1985,

ČVUT fakulta strojní, Praha 1985
/6/ Zuna P. a kol.s Kinetika rekrystalizace austenitických mode-

lových slitin FeNi36 a PeNi36NbC, Sborník z Letní školy zota-
ver.í a rekryatalizace, Solenice 1986, s. 79

/!/ Zur.a P. - Jandoš P.: Rekrystalizace austenitu za přítomnos-
ti minoritních fází, Sborník z VI. metalografického sympo-
sia, Vysoké Tatry 1986, I. část, s. 94

/8/ Jandoš P. -• Mazanec K. i Hutnické listy č. 10, 1986, s. 723
/9/ Zuna P.: Technické sdělení pro SONP Kladno, ČVUT fakulta

strojní, Praha 1986
/10/ Cáhn R. W.: Physical Metallurgy, North-Holland Pub. Co,

Amsterodam - London, 1970
/li/ Zuna P. a kol.: Vliv minoritních fází a parametrů deformace

na odpevnovací děje v austenitu, Sborník referátů z III. kon-
ference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů,
díl II., K. Vary 1985, s. 275

/12/ Murr L. E. - Maddala B. H.: Mat.Sci.Energ., 7, 1971, s. 286
/13/ Heusger K. E. a kol.: Czech. Journal of Physics, B35, 1985,

3, s. 261
/14/ Pluhař J. - Zuna P.: JISI, 1969, 1, s. 58

246



Tub. 1 O t r . 1

Toplotn Rt*ryntallitc«

1
500

1000

12c

íoco

5CO

55i5 dtf.
«
X
X .
X •&,

x
xH
F. -.
ľ. v?,

e
e
e .
« $

ub .
(X) K

noľ'O rry-;talizu,le
rekľy.stu'i lznce probíhá
plne re'<ryatalizováno J
tan. é = v,i.lĽ"Je"1

L tlak, é . i . loV 1

-2
1 2

HO eo no m eoo izoo

Cbr. 2 a

bCCx

IC5O °J/1 s

v /•

Obr. 2 b

* • ' • • 50Cx
1050 °C/1 s

= :35 fš



Obr. 3 a

500x
1050 °G/10C0 s

Obi1. 3 c

50 Ox
1050 °C/1000 s

12 S 10 20 *0 80 1SOŽH0 600 1200

C br . 4

248



Ing . František Jandoš, CSc. - tfvztf Škoda k. p . Plzeň
Akademik Karel Ivlazanec - VSB Ostrava
RNDr. Josef Kasl, I n g . Drahomíra Cechová - ÚVZlJ Skoda k.p.Plzeň

KE STABILITĚ PfillVJRNf LICÍ STRUCTURE PŘI KOYÄNÍ OCELI 17247

ťvod
V souvislosti s řešením příčiny ultrazvukové neprůchodnos-

ti povrchových vrstev volně kovaných výkovků z oceli 17247 bylo
poukázáno na možnost přetrvání fragmentů primární licí struktu-
ry i přes několik kovářských ohřevů /1-4/. Příčiny tohoto jevu
byly objasněny vysokou rekrystalizační teplotou extrémně hrubo-
zrnné licí struktury /5/, chladnutím povrchu ingotu nebo před-
kovku v průběhu vlastního kování /3/ a malými stupni deformace,
jea se při volném kování uplatňují /1,4A

Evidentním důkazem možné persistence fragmentů primární
atrulitury při volném kování oceli 17247 je výskyt licí struk-
tury v souvislých pásech v povrchových vrstvách předkovků /1-4/.
Takováto struktura nalezená v rozích půdní části předkovků
4l 450 mra vykovaného z osmihranného kovářského ingotu I 6,5
v'jednom kovářském žáru v rozmezí teplot 1200 až 830 °C se sta-
la předmětem výzkumu, ̂jenž je příspěvkem k představě o tom, jakým
způsobem vlastně dochází ̂k rozrušování primární struktury oceli
17247 v reálných podmínkách tváření, jež je charakterizováno ma-
lými studni deformace a tepelným spadem po průřezu (zchladnutím
povrchových vrstev). Byl analyzován vaorek z předkovků, který
prodělal maximální výškovou redukci 20 % a u něhož se projevy
primární struktury vyskytovaly do hloubky až rJ35 mm (obr. 1).

Chemické složení a chemická heterogenita

Tavbové chemické složení a chemické složení vzorku udává
tab. I. Obsah kyslíku a dusíku (tab. II) byly stanoveny ve vrst-
vě 1 - 5 mm a 65 - 70 mm pod povrchem s ohledem na obecně možné
obohacení povrchu ingotu při jeho lití na vzduchu /6/.

Chemická heterogenita byla posouzena na základě výsledků
elektronové mikroanalýzy provedené na raikrosondě JEOL JXA-5A na
sedmi vzorcích odebraných z různé vzdálenosti od povrchu. Měře-
ní bylo provedeno tak, že v linii o délce 4 až 10 mm vedené ve
vzdálenosti 50 /um, 8 mm, 13 mm, 25 mm, 37 mm, 50 mm a 65 mm od
povrchu byla v 'bodech vzájemně vadálených o 30 /um provedena kvan-
titativní analýza chrómu a niklu. Výsledky měření byly zpracová-
ny tak, že z vypočtených hmotnostních procent chrómu a niklu by-
ly u každých 10 až 20 stanovení vypočteny aritmetické průměry a
koeficienty nehomogenity kNjji a kNcr definované vztahem

*»i - č ^ 2 -x °i min
kde klí. = koeficient nehomogenity prvku i i C^Q = střední hodnota
koncentrace prvku i ve vzorku, 0^ pjin= střední hodnota koncentra-
ce prvku i v místech s nejnižším obsahem prvku .i. Tyto dva para-
metry doplněné o minimální a maximální nalezené koncentrace jsou
uvedeny v tab. Ill*

také
Odmíšení chrómu a niklu, a dále i fosforu bylo posouzeno

á z hlediska výskytu 6 feritu, jehož bylo feritcmetricky na-
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muřono 5,9 iv. Obsah chrómu a niklu byl měřen v 10 vybraných
útvarech v feritu a následujícím výsledkem: obsah chrómu se
pohyboval v rozmezí 23,30 až 26,50 %, přičemž průměrný obsah
činil 25,50 %, Obsah niklu byl měřen v rozmezí 3,90 až 5,50 %,
když Průměrná hodnota činila 4,35 %• Austenit v okolí analyzova-
ných útvarů 0 feritu obsahoval 18,85 % až 18,95 % Or (průměr
18,9 % Oř) a 9,45 - 10,30 Ni (průměr 10,05 % Ni). Obsah P se
měřil ve 14 útvarech 0 feritu. U jedenácti z nich byl pod
úrovní pozadí, u tří útvarů byly pak nalezeny tyto hodnoty:
0,013 $; 0,022 % a 0,009 %. V okolní austenitické hmotě byl
signál charakteristického rtg. záření fosforu pod úrovní pozadí,

Mikrostrukturní analýza a průběh tvrdosti

wletalografický rozbor byl zaměřen na posouzení mikrostruk-
turníeh a substrukturních rozdílů v povrchové vrstvě s primární
licí texturou v závislosti na vzdálenosti od povrchu a na hodno-
cení strukturního stavu v návazné jemnozrnné oblasti. Struktura
se posuzovala technikou světelné a elektronové mikroskopie (Tes-
la BS 613) za použití extrakčních uhlíkových replik a tenkých
folií.

Vzhi.ed makrostruktury na příčném řezu výkovku a změny tvr-
dosti v ní ukazuje obr. 1. Mikrostrukturní změny směrem od chlad-
nějšího povrchu k teplejšímu jádru lze charakterizovat následovně:

,V těsné blízkosti povrchu doblo k rozdělení primárních zrn
na zory či paralelní pásy, jež se vzájemně lišily zjpůsobem a roz-
sahem r.dpevnění. Na světelném mikroskopu sie tyto zo,ny odlišovaly
sv< telným kontrastem (obr. 2), přičemž v lámavých zónách bylo od-
pevnění menší než ve světlejších. Tmavé zóny se vyznačovaly vy-
sokou četností dispersního preaipitátu l'i.C podél hranic deformo-
vaných bloků i v jejich interiéru (obr. 3) a dislokační substruk-
turou v subzrnech o dg^j = 1yum typickou pro dynamické odpevně-
ní (obr. 4)« Ve světlejších zónách byla četnost preeipitátu men-
ší. Substrukturu zde tvořily rovnoosé bloky o dg^j = 10 /um, je-
jichž subhranice byly lokálně obsazené disp^rsnxml částicemi
TiC (obr. 5) a jemnější bloky s úzkými dislokačními stěnami o
rozměru kolem 1 /um v interiéru mnohých hrubších subzrn. Tato
substruktura je rovněž typická pro dynamické odpevnění, ve
srovnání se substrukturou tmavých pásů však sestává z krysta-
lograficky existujících bloků dvojí velikosti.(obr. 6)

Ve světlých zónách byla pozorována ojedine)á zrna o dstř"
10 až 30 jum vzniklá procesem statické rekrystalizace (obr. 5 -
viz šipky). Směrem od povrchu vzorku staticky rekrystalizované-
ho objemu přibývalo, nejprve v ostrůvcích a radiálně orientova-
ných pruzích (ve směru os krystalitů), které oddělovaly jednotlivé
fragmenty primárních zrn (obr. 7 ) ? ve vzdálenosti od 25 do 35 mm
primárně rekrystalizovaná hmota výrazně převažovala a fragmenty
primárních zrn v ní b^ly sporadicky patrné v podobě izolovaných
ostrůvků mikroskopických rozměrů (obr, 11),

V blízkosti povrchu byl pozorován vznik rekrystalizováných
zrn koalescencí subzrn /7/» Asi 20 mm vod. povrchem byly v ne-
rekrystalizovaných fragmentech primárních zrn zaznamenány pro-
jevy deformačně indukovaného růstu subzrn o počáteční velikos-
ti ^10 /um. Tato subzrna jsou patrně identická se subzrny exis-
tujícími již v litém stavu (obr. 8) a subzrny dokumentovanými
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na obr. 3 o. 5. Hůst subzrn byl pozorován v zóně s menisím množ-
atyim mím< koagulováných částic TiC, nejprve v pásech kolem
<T feriticvých ostrůvků, dále od povrchu ve větších staticky

nerekrystaJ iaováných objemech. Hranice narostlých subssrn se od
výchozích cdlišuje značnou členitostí a zvětšením rozměru
a ^10 pxm až na A->40 /um (obr. 9). Rozměry vroubků na hranicích
zrn jsou srovnatelné s rozměry blokové dislokační substruktury
o dg.^ = 1 /um, rovněž typické pro dynamické odpevneni (obr. 10),

V zónách nesoucích uvedené strukturní a substrukturní zna-
ky lze nalézat také první známky rozvíjející se statické re-
krystalizace, jez' však již neprobíhá koagulací subzrn,, ale dvoj-
čatěním /8/ (obr. 9). Postupným zvětšováním rekrystalizovaného
objemu v níže ležících teplejších oblastech patrne pravě touto
cestou došlo k rozrušení primární licí struktury v hloubce 35
až 60 mm (obr. 11) a možná i větší (nebyla studována). Static-
ky rekrystalizované oblasti jsou rovnoměrně zrnité - obvykle
v celém průřezu až k ose výkovku. Rozměr sekundárních zrn bylo
možno v daném případě popsat dg+p- = 20 /um. Zárodečná dvojčata
jsou menší než po rekrystalizaci většího objemu matrice (obr.
9 a 11).

Diskuse a sávěr

Studovaný materiál pocházel z hrany p^ředkovku, která pro-
dělala plastickou deformaci až v závěrečných fázích kování,
kdys byl předkovek ľfi 450 mm redukován o 20 % výšky ve směru
úhlopříčky. Teplota v okamžiku této operace srážení hran nebyla
rrěrena, ale za obvyklých reálných^podmínek činí asi 900 °C.
Cbjem v oblasti hrany byl tedy ohřátý na 1200 C, ale tvářený
e ž při poklesu na pouhou teplotu /v 900 °C, přičemž uvedených
20 % redukce je maximální hodnota, jež se nevztahuje na cel^
redukovaný objem. Plastická deformace hrany probíhala v dobe
existence značného tepelného spádu po průřezu výkovku.

Metodami světelné a elektronové mikroskopie "byl sledován
průběh strukturních změn až do 60 mm pod povrch sražené hrany,
když do hloubky až A/35 mm byla v makrostruktuře patrná per-
sistence primární licí struktury. Persistující fragmenty pri-

talieace. Stejná jemná staticky rekrystalizovana struktura byla
zaznamenána i pod pásmem fragmentů primárních licích zrn, Cha-
rakteristickým znakem těchto jemných zrn je hustá dvojčatová
substruktura.

Persirtující fragmenty primárních zrn se nalézaly ve sta-
vu dynamického odpevneni různého stupně v závislosti na vzdá-
lenosti od povrchu (viz též tvrdost na obr. 1) i v rámci jed-
notlivých mikroobjemů a vyznačovaly 3e blokovou dislokační sub-
strukturou na dvou rozměrových úrovních pozorovaných již dříve
/I/ a diskutovaných na I. naší Karlovarské konferenci. Krysta-
lografické bloky o rozměru v l O p i existují již v licí struk-
tuře (obr. 8) a protože jsou jejich subhranice stabilizovány
dispersním Ti(C,N), mohou se zřejmě ve struktuře zachovat i
po málo intenzivním tváření za nižších teplot, jako v nejchlad-
nější povrchové vrstvě. Ve větší vzdálenosti pod povrchem, kde
byla v okamžiku deformace vyšší teplota, složitější stav napja-
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testi i vyšší stupen deformace, došlo k dynamicky indukované '
migraci hranic licích subzrn (obr. S), jejíž obecnou koncepci
prvno předložili Beck a Sperry /9/. Některá subzrna tak zvýši-
la svůj rosmčr až 4x. Zásadní krystalografická orientace pri-
márních zrn nebyla tímto procesem dotčena, takže makroskopicky
se primární zi-na v objemech, v nichž došlo k růstu subzrn je-
vila stejně jako před deformací. Narostlá subzrna byla prostá
dvojčat, měla vroubkované hranice a jemnou blokovou dislokač-
ní sub3trukturu charakteristickou pro stav dynamického zotave-
u. Mobilita hranic velkých subzrn ( *vlO (urn) se vysvětluje
rozorientací mezi těmito bloky až přes 10 úhlových stupňů, jak
bylo zjištěno a diskutováno v /I/.

Rozrušování primární licí struktury probíhá při tváření
sa tepla cestou rekrystalizace. Persistující fragmenty primár-
ních zrn v povrchové vrstvě předkovku se od svého okolí lišily
tím, že v nich neproběhla statická rekrystalizace a že se na-
cház ly ve stavu dynamického zotavení. Podle zaznamenaných
stru turních !?měn probíhá statická rekrystalizace v hrubozrn-
né licí struktuře téměř výhradně intragranulárně dvojčatovou
nu^leací (obr. 9) a koalescencí subzm (obr. 5). Základní se
zdá být nukleace rekrystalizace dvojčatěním. Zárodky nových
zrn - dvojčat mohou podle /8/ v matrici existovat již p -i tvá-
ření a při setrvání hmotných výkovků na teplotě po apli.cované
deformaci (pomalé chladnutí) se mohou už jen aktivizovat. Při
tváření tóžkých výkovků však z důvodu pomalého chladnutí vzni-
kají i podmínky pro to, aby zárodečná dvojčata vznikala při po-
lygonizpci /6/. Boční růst zrn je za takových podmínek vzniku
zárodků možný pouze opakovanou nukleací dvojčat.

Průběh tvrdosti (obr. 1) potvrzuje zvyšování intenzity
odpevnění směrem do hloubky povrchové vrstvy, přičemž mezi
staticky, rekrystaliz ováným objemem a nejvíce dynamicky odpev-
nenou zónou je rozdíl sotva několik jednotek HV.

Mikr^analýza neprokázala, že by persistence fragmentů
primárníc.i zrn v povrchové vrstvě mohla souviset se stabilizačním
účinkem segregovaných legujících prvků. Stabilitu primární struk-
tury způsobuje pokles povrchové teploty ingotu v průběhu mani-
pulace s ním před a při kování pod hranici nezbytnou pro úplnou
statickou rekrystalizaci při redukci do 20 % výsky.

Z analýzy plŷ iů lze soudit, že pc vrchová vrstva ingotu by
mohla být nepatrne obohacena dusíkem.
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íart, Jír-í Kudrn.an, CSc, I n p . Pudolf P r e i w i l l i f j , CSc
SVÚK Praha

RBKRYoTALIZACS PŘI VYSOKOTEPLOTNÍM TEPELNĚ - KECHANICKÉE
ZlilACOV/líí OHROĽOVÉ OCELI

Jvod.
Ioí;:>rnos; byla věnována strukturním změnám v austenitu po

vysokote?lotn '.m tepelně-iriechanickém zpracování (VTĽ.Z) v souvis-
losti R .ip?>es ěním představ^o podstate zlepšených pevnostních
a plastických vlastností středně uhlíkových mikrole^ovaných ocelí.
Funkce mikrolegur spočívá především ve zpomalení rěkrystalizač-
ního procesu po deformaci za tepla. Tím se vytvářejí předpokla-
dy šachování příznivých účinků VTKZ, které probíhající rekrysta-
liseoní proces odbourává. Charakter strukturních změn austenitu
Lehem deformace při rychlostech, které přicházejí při válcování
v úvahu, závisí na průběhu spevnení a dynamického zotavení, pří-
padně i na dynamické rekrystalizaci. Výdrž na teplotě po ukonče-
ní deformace vyvolává další strukturní změny způsobené statickým
zotavením a rekrystalizaci a v konečné fázi i růstem zrna.

Experimentální technika.
Pľ--'ce byla provedena na oceli legované 3,6 $im Cr a 0,4 ?éhm

C s of'-!;xupňovaným obsahem Zr (0 &hm, 0,14 %hm a 0,31 %hm). VTKZ
bylo aplikováno po austenitizaci 20 min při teplotách S50 a
1 050 C válcováním vzorků o rozměrech 6 x h x 45 mm, kde
tlouštka h byla volena tak, aby při konečné tlouStce 3,3 cm
bylo dosaženo požadovaného stupně deformace e (20, 35, 50 a
65 Ví). Kalení z teplot válcování (950 °C a 1 050 °C) bylo pro-
vedeno po odstupňované výdrži 1 - 300 s do oleje. Původní roz-
hraní austenitických zrn bylo vyvoláno chemickým leptáním v na-
syceném roztoku kys. pikrové s přídavkem saponátu pri teplotě
50 - 60 °c.

Výsledky.
Vhodně volenými redukcemi při válcování a výdržemi na teplo-

tě po VTfcZ byljr modelovány struktury od^tvářeného až po zcela
re krystalizovaný stav. Rekry^stalizace počínala lokální migrací
hranic zrn (obr. 1), pokračovala tvorbou nových zrn podél pů-
vodních rozhraní (obr. 2) a po ukončení přecházela v růst zrn.
Teplota a stupeň deformace odpevnovací deje urychlovaly. Kine-
tika rekrystalizace byla kvantitativně hodnocena jednak měřením
velikosti zrna v podélném a příčném srěru jednak určováním rekrys-
talizovaného podílu bodovou analýzou. Příklad zjištěných závis-
lostí pro teplotu tváření a redukci 20 a 65 % je na obr. 3 a 4,
Výchozí stav, kalený bezprostředně po válcování je označován vý-
drží 1 s, což ;je nutný manipulační čas* Z předložených obrázků
je patrno, že počátek rekryatalizace je v závislostech velikosti
zrna (d) zaznamenán výrazným poklesem hodnot. Ve vSech ijřípádech
byl rozměr zrn měřený ve smě^u válcování větší než v příčném
směru. Charakter závislostí velikosti zrna po VTKZ za teploty
1 050 C je obdobný. Rekrystalizace probíhá rychleji a s vyjím-^
kou redukce 20 % je značná již u vzorků zakalených bezprostředně
po válcování.
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p p
Iro růst rekrystalizovaného zrna podle [13 můžeme nap-
empirickou závislost

d = k
kde d je střední rozměr zrna, ť - doba statické rekrystali-
zace , k je kinetická konstanta a n je exponent. Z experi-
mental nich údajů byly pro sledované oceli stanoveny potřebné
konstanty. Bylo zjištěno, že závislost exponentu n je lineární
(ii = A . £ ), kinetického koeficientu k mocninová (k = B . £ >*
ľ.unterické vyjádření potřebných konstant vedlo k poznatku, že
konstanta A je nezávislá na obsahu Zr a zaznamenává vliv teplo-
ty. Iroto^i n je nezávislé na koncentraci Zr ale závisí pouze
na teplotě a stupni deformace. Vliv obsahu Zr se projevuje pře-
devším v růstové konstantě, nebot konstanty B i avs obsahem Zr
rostou. Lze shrnout, že pro danou teplotu a stupen deformace
dostáváme ekvidistantrí závislosti rekrystalizace a obsah Zr se
projevuje pouze y posunutí těchto křivek ve směru svislé osy.
lía záMs-íě zjištěných konstant je možno přepsat závislost ve-
likosti zrna na době rekrystalizace a stupni deformace do nás-
ledujícího tvaru „ . *

sp

Diskuse.
Ľxperi mentální údaje, zejména pak oasová závislost rekrys-

talizované.io objemu, ukazuje^ že při VTKZ nelze u sledovaného
typu oceli od určitého stupně deformace a teploty potlačit dy-
namickou rekrystalizaci. V problematice dynamické rekrystaliza-
C3 zůstává stále řada otázek nevyjasněna, což je způsobeno tím,
Ž3 můžeme rachytit stavy až po deformaci a pororovaná struktura
je vždy ovlivněna následujícím ochlazením, Z dosavadních prací
vyplývá, že existuje urSitá mezní hodnota uložené energie, při
jejímž překročení dochází k dynanické rekrystalizaci (2J . Tato
kritická hodnota závisí na vnějších podmínkách deformace, t.j,
tfplotě a typu deformace a na vlastnostech materiálů. lze jí
3! áze dosáhnout u materiálů s nízkou energií vrstevné chyby,
ke e probíhají obtížněji procesy zotavení dislokační substruktu-
rj, U sledované oceli není pro teploty 950 - 1 050 C energie
vrstevné chyby známa, BudgpVŠak blízká hodnotám pro austenitic-
kou ocel I3J , t.j, 35 mJm™ . Tato hodnota je dostatečně nízká
pro vyvolání dynamické rekrystalizace,

Existence dynamické rekrystalizace dobře vysvětluje vysoké
podíly rekrystalizováných zrn při vyšších stupních deformace
u vzorků zakalených bezprostředně po válcování (obr, 6), Extra-
polace na počátek rekrystalizace, t.j. na konec válcování vede
k nereálným hodnotám a statickou rekrystalizaci prakticky vylu-
čuje, U vzorků, kde k dynamické rekrystalizaci nedošlo pozoru-
jeme určitou inkubační periodu. Počátek statické rekrystalizace
se pak projevuje např. prudkým poklesem velikosti zrna - obr. 5*
Při vyšších stupních deformace pak pozorujeme jen zvyšování
střední velikosti zrna odpovídající stavu již do značné míry re-
krystaliz ováné základní hmoty. Existuje tedy v závislosti rekrys-
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talizovaného objemu na stupni deformaoe určitý skok při pře-
chodu z oblasti statické do oblasti dynamické rekryatalizace
(obr. 7). Experimentální výBledky ukazují, že u sledovaných _
typů chromově oceli při válcování a úběrem nad 35 % při 950 C
a 20 % při 1 050 C docházelo již v průběhu deformace k dyna-
mická rekrystalizaci. Závislosti rekrystalizovaného objemu na
dobe výdrže iia teplotě válcování pak ukazují, že dynamický pro-
ces přechází plynule ve statickou rekrystalizaci. T.zn. že no-
vé zrna vzniklá v průběhu tváření pokračují i nadále v růstu.

Sledujeme-li nukloaci rekrystalizačních zárodků, bylo
zjištěno, že vznikají především na původních hranicích. Pří-
tomné ogstice karbonitridů zirkonu proces nukleace prakticky
neovlivňuje. J.iikrolegura Zr se projevila především ve stadiu
růstu srn. Iři vlastní rekryatalizaci je hnací aíla procesu na-
tolik velká, ae brzdící účinek přísady se nemohl výrazněji pro-
jevit.

Literatura.
1. Iúiller 0.0., Tran3 ASLI, 43, 1S51, 260
2. Sellars Cli., Whiteman J.A., Met. Sci., 13, 197' , 187
3. Honeycombe R.W., Fa then R .Ví., Dyr.arňic Recrýstaliization

Topic: in řhys. Metallurgy, Sis. Amsterodam, 1S72, 201.
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T OVLIVNĚNÍ VtíLIKOoTI AUdTisMITICKÄHO ZRNA RYCHLOŘEZNÝCH

Úvod
Důležitým kriteriem jakosti rychlořezných ocelí je veli-

kost austenitického zrna po kalení ze středu kalícího rozmezí
dané značky. Velikost austenitického zrna RO měřená podle
Snyder-Grafa je orientačním ukazatelem důležitých funkčních
vlastností těchto ocelí,jako je houževnatost, otěruvzdoraost,
tvrdost po kalení a odolnost proti popuštění, tí rostoucí hod-
notou austenitického zrna podle 3G lze očekávat vyšší hou-
ževnatost, otěruvzdornost a pro běžné časy austenitizace i
vyšší tvrdost po kalení a odolnost proti popuštění.

Velikost austenitického zrna rychlořezných ocelí podle
JJG souvisí 3 rozdělením a velikostí karbidických částic ne-
rozpuštěnýcia při teplotě kalení. S rostoucí hodnotou velikos-
ti austenitického zrna se zvyšuje i počet nerozpuštěných kar-
bidických částic a současně se zmenšuje jejich velikost tak,
aby rovnovážný podíl karbidické fáze byl pri dané teplotě
konstantní.

Kovnoměrné rozložení jemných karbidických Částic v zá-
kladní martenzitické hmotě je podmínkou vysoké houževnatosti
a oteruvzdornosti. Výskyt hrubých karbidických částic (nízké
hodnoty austenitického zrna podle SG) způsobuje rovněž zhor-
šenou rozpustnost karbidické fáze.

Velikost austenitického zrna rychlořezných ocelí souvisí
jednak s rozdělením a velikostí karbidických částic nerozpuště
ných při teplotě austenitizace, jednak s teplotou a velikostí
deformace. Prakticky je možné ovlivnit velikost austenitického
zrna během celé technologie hutní výroby, od pecní technolo-
gie až k technologii konečného tepelného zpracování. V lite-
ratuře /I,2/ existuje celá řada údajů o příznivém vlivu reži-
mu izotermického žíhání na měkko na velikost zrna rychlořez-
ných ocelí. Z provozního hlediska se jeví tento způsob zlepše-
ní jakosti na samém konci výrobního cyklu jako nejjednodušší.

V naší práci jame se proto zaměřili na ověření možnosti
zlepšení velikosti austenitického zrna rychlořezných ocelí
Poldi vhodným režimem žíhání na měkko.

Teoretická část
Izotermickým žíháním rychlořezných ocelí se zabývali

Jvtttlders a liunze /3/ a Jošida /2/. Pro ocel CSN 19830 (Poldi
Iviax.i5p.Mo5) stanovili optimální teplotu izotermické výdrže
75O0C. Doba výdrže na teplotě je závislá na výši austeniti-
zační teploty.S rostoucí teplotou austenitizace se doba
výdrže prodlužuje , a to až na 6 hod. pro teplotu 1100 C.
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ý teploty austenitizace způsobuje zvýšení množství vy-
loučených jemných karbidů, a tím i zjemnění austenitického zrna
/id/, současně se zvyšováním množství jemných karbidů po žíhá-
ní se zvyšuje tvrdost po žíhání a obrobitelnost. Z tohoto dů-
vodu je nutné volit kompromis iik, aby se pro přípustnou hod-
notu tvrdosti po žíhání dosáhle maximální hodnota velikosti
austenitického zrna. Praktické provozní zkušenosti ukazují
existenci různých výchozích struktur v přírodním stavu po tvá-
ření. Struktura se odlišuje jak množstvím a velikostí karbidů,
tak nerovnoměrností deformace - výskyt tzv. subzrn, popřípadě
i ro '.dělením ledeburitických karbidů. Kůzné výchozí struktury
mohou ovlivnit výsledné struktury po žíhání. Proto je třeba
provést ověření na celé řadě různých Výchozích struktur.

Experimentální část
Materiál

Pro zkoušky byla zvolena rychlořezná ocel ČSN 19630 -
Poldi ivlaximum speciál 1«ÍO5, která představuje v současné době
rozhodující podíl výroby rychlořezných ocelí v závodě. Vzor-
ky byly odebrány z běžné produkce, v přírodním stavu po tvá-
ření. Vzorky reprezentovaly rozdílné výrobní cesty a lišily se
strukturní stavbou, iíozdíly ve strukturnívstavbě se týkaly
jednak eutektických karbidů ( uzavřené sítoví, karbidické
řádky), jednak karbidů sekundárních ( různá velikost a počet
nerozpuštěných karbidů,viz obr.l a 2). U části vzorků se
vyskytovaly oblasti s nerovnoměrnou deformací, tzv.subzrna,
viz obr.j.

Přehled použitých rozměrů je uveden v tab.l.
Tab.l.

č.vz.

1
2
3
4
5
6

rozmer

yí 20
0 25
0 45
p 60

technologie tváření

válcování
válcování
kování na kov.stroji
kování na kov.stroji
kováno na bucharu
kováno na bucharu

poznámka

jemné karbidy
hrubé karbidy
subzrna
subzrna
subzrna r
uzavřené sítoví

Režimy t jpelného zkracování.
Pro danou značku leží teplota přeměny Acl v intervalu

teplot B40-880 C. Byly zvoleny následující režimy tepelného
zgi acování.
0 - ?60°C/ 4 hod/ vzduch
A - 820°C/ 4 hod/ vzduch
B - 850°C/ 1,5 hod/ 750 C/ 4 hod/ vzduch
C - 95O°C/ 45 min/ 75O°C/ 4 hod/ vzduch
D - ÍIOCTC/ 10 min/ 75O°C/ 6 hod/ vzduch
H - 850°C/ stápění 20°C/hod na 790°C/stápění 50°C/hod na 65O°C/

vzduch

Vzorky o délce 20 mm byly žíhány v laboratorní elektrické
peci, bez předehřevu přímo na žíhací teplotu.

Postup hodnocení
Zíhací struktury byly tvořeny velmi jemnými karbidy, tak-

že pro vyhodnocení karbidické fáze byla zvolena následující
metodika: Výchozí materiál v přírodním stavu byl dokumentován
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(v3 místa mimo výskyt eutektických karbidů) na SM PHILIPS 515
při zvětšení 3500:1 a upravené snímky byly vyhodnoceny pomocí
kvantitativního analyzátoru obrazu QTM 720 z hlediska množství
a velikosti karbidické fáze.

Ma vzorcích byla stanovena velikost austenitlckeho zrna
podle tínyder-Grafa.

titěrným způsobem bylo provedeno vyhodnocení karbidické
fáze na žíhaných vzorcích, viz obr.4.

ftíhané vzorky byly kaleny ze dvou teplot kalícího rozmezí
( 1210°C a 1240°C) do oleje a po přípravě metalografických vý-
brusů byla vyhodnocena velikost austenitického zrna.

U jednotlivých režimů žíhání byla stanovena tvrdost HB a
přepočtem stanovena mez pevnosti v tahu.

Výsledky
Výsledky zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Tab.2 - Mez pevnosti v tahu pro jednotlivé režimy žíhání na
meklco.

režim č.vz.

0 1
2

i 3

! 4
i 5
i . 6 _ .

B j 1
2

! 3
; 4
1 5
: 6

• • i

D i 1
! 2
; 3
i 4
i 5
! 6

Rm

1000
1050
970
980
970
1100 1
840
930
860
850
870
810 i

860
910
910
870
910
860

režim č.vz.

A 1
2
3
4
5
6

C 1

S

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Rm
/MPa/
1270
1270
1220
1260
1260
1150

850
980
870
900
900
850

810
880
720
840
830
770

Tab,,3 - Dosažené velikosti austenitického zrna pro jednotlivé
režimy žíhání. Kaleno z teplot 1210°J a 1240°C.
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re a im
A "

B

c.vz.

5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

velikost zrna dle^SG
-lonnOn 1240°C

1
2
3
4
5
ó

přírodní
stav i

1
2
3
4 i
5 !
6 I

30
18
10
11

8
10

6 '
5
5
6
4J L

Tab.4 - Příklad vyhodnocení karbidické fáze z QTM 720 vz.c.l.
Výsledky hodnocení u ostatních vzorků byly obdobné.

^ 1 I .J— ̂  ^ ^ _ t I ^_ V ^ ^L š ^m r % ^ • ^ O 1̂  ^ i ^ ^ J df k̂ 1*k

režim

přír .
0
A
B
C
D

I S

Lkalený

'/oplochy I atř. feret počet/mm

6,21
lb,6
15,2
22,12
21,12
18,4
21,1
10,3

/
0,49
0,39
0,40
0,38
0,35
0,35
0,39
0,49

301600
1194800
915100
1727100
1570000
1019000
1424036
331994

karbidu ve třídách
0-0.53.5-1
63
80
73
82
82,5
78
76,5
60

32
15
22
15

19*
15
29

1-2
5

4,5
4

2,5
2,5

5,5
10

2-3

0,5

0,3
0,3

0,6
1

13.

0,1
0,2

0,4

Diskuse výsledků
Provedené zkoušky ukázaly nerovnoměrnou strukturu i veli-

kost austenitického zrna části produkce rychlořezných ocelí
v závodě Poldi, Tato heterogenita á© způsobena nerovnoměrnou
deformací a vysokou tvářecí teplotou.Pri režimech žíhání pod
A«1 ( 0,A) zůstává tato heterogenita zachována, ve struktuře
t Í vyskytuje směsné zrno ( pozn. v tabulce označeno x). Při
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režimech žíhání nad Acl dochází ke změně směsného zrna na zrno
rovnoměrné, Z tabulky 4 je zřejmé, že různý režim žíhání na
měkkoneovlivní v rozhodující míře rozdělení karbidické fáze,
zvláště v rozměrových skupinách 0,5-1 um, tedy skupinách kar-
bidů, které zůstávají nerozpuštěné při teplotách kalení. Nepo-
dařilo se tedy dokázat, že změna austenitizační teploty ovliv-
ní velikost karbidů při žíhání.

Výsledky uvedené v tabulce 3 však ukazují určitý příznivý
vliv izotermického žíhání mezi teplotou Acl (B) a těsné nad Acl
(G) oproti režimu žíhání s pomalým přechodem přes Acl (ts), tak
jak se současně provádí v závodě Poldi na velikost austenitic-
kého zrna po kalení.

nevyhovující výsledky velikosti austenitického zrna
vaorkl kalených bez žíhání ukazují na nutnost jak mezioperač-
r. ího, tak konečného žíhání.

iozdílné výsledky literárních prací s našimi experimentál-
ními výsledky se dají vysvětlit různým výchozím stavem, tj.
velkýn počtem jemných karbidů v přírodním stavu a homogenní
strukturou.
Závěr

Volba optimálního režimu žíhání na měkko z hlediska veli-
kosti austenitického zrna nemůže zcela odstranit strukturní va-
dy oceli vzniklé při předchozích technologických operacích,
zvláště pak tváření. Při průměrné velikosti sekundárních kar-
bidů přibližně 0,5 um nemá režim žíhání vliv na změnu v roz-
dělení karbidické fáze*

Literatura
/I/ IV. haufe: Schnellareitstähle, Mnichov 1972
/2/ Kacuoki Jošida, překlad Necu sjou 1973,cl,str.61-66
/3/ Mlders, Kunze, DEW Technische Berichte, 1964,č.2,str. 67
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Obr.l
Velký počet
kartidu

leptáno 5% nital
zvětšení 1930:1

Obr. 2

Malé množství hrubých
karbidů'

leptáno 5% nital

zvětšení 1930:1

Obr. 3
Výakyt nerovnoměrné
deformace - subzrna

leptáno 5% nital
zvětšení 500:1
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Obr. 4
Příklad žíhací
struktury

leptáno 5% nital
zvětšení 3500:1

Obr. 5

Výskyt směsného zrna
u vzorků s nerovno-
měrnou deformací

leptáno 5/u nital

zvětšení 500:1
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iiÄKKYSľALIZAÔNÍ CHARAKTERISTIKY PižRlTICKÍCH KOROZIVZDORKÍCH
OCELÍ O15CH17T a O15CH17K2B PŘI DSFOdKACI ZA TEPLA A NÁSLED-
r.jfim Ž Í H A N Í

1. Úvod
Feritické korozivzdorné oceli s valmi nízkými obsahy uhlí-

ku a dusíku představují velmi perspektivní materiály. Značného
rozšíření dosahují oceli obsahující přibližně 17 až 19 % chrómu,
často s přísadou molybdenu a stabilizované titanem resp. niobem.
Přesto nebyla otázkám mechanismu zotavení a rekrystalizace
v těchto materiálech dosud věnována dostatečná pozornost /I/.

Cílem předložené práce je metalografické studium rekrysta-
lizace feritických korozivzdorných ocelí typu O15Chl7T a O15Ch-
17&2B po deformaci za tepla při dvou výrazně odlišných rychlos-
tech deformace a případném následném žíhání.

... Zkušební materiál a experimentální postup
Základní chemické složení (ve hm. %) použitých ocelí je

uvedeno v následující tabulce:

ocel
O15Chl7T
O15Chl7M2B

0
0

C
,013
,011

0
0

13
,007
,010

17
17

Cr
*49
,08

Mo

1,98

T i
0,27

Nb

0,39
0
0

AI
,047
,028

Studium rekrystalizačních charakteristik při deformaci za tep-
la vysolou rychlostí bylo provedeno pomocí techniky klínového
válcován' /2/. Výchozí prizmatické tyče o rozměrech cca 40x40
x25O mm lyly po předběžném rozpouštěcím žíhání při teplotě
1200°C vyválcovány při teplotách od 800 do 1100°C v klínovi-
tém kalibru rychlostí řádově desítek s a ochlazeny do vody.
Takto získané klínové zkoušky byly podélně rozřezány na polo-
vinu a vzorly pro metalografické sledování byly odebrány
v místech, de tloušíka klínu odpovídá jmenovitému úběru 0,10
až 80 i /2/. Jedna polovina každé klínové zkoušky byla násled-
né podrobena žíhání 1000°C/2 hod.

Sledování rekrystalizace oceli typu O15Chl7T při defor-
maci za teplot 800 až 1200°C malou rychlostí bylo provedeno
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pomocí tahových zkoušek. Byla použita jednotná deformace 40 % .
při rychlosti deformace 5,9 . 10"2 s"1 s ochlazením do vody.

Metalografické hodnocení bylo provedeno na podélném řezu v po-

lovině tloušťky těla zkušební tyče.

Vzorky pro metalografické sledování byly připraveny obvyk-

lým způsobem a elektrolyticky leptány v 50 % roztoku HK'0, ve

vodě.

3. Popis a diskuse výsledků

Bylo zjištěno, že u obou výše uvedených typů ocelí nastá-

vú v celóir. intervalu teplot klínového válcování 800 až 1100°C

cro \.3echny použité úběry 10 až 60 % v zásadě dynamické zota-

vení charakterizované polygonizací výchozího zrna protaženého

ve směru válcování, obr. 1. Kromě jemného pravidelného sííoví

subzrn (označeno A na obr. la,d) byla při vyšších úběrech

v mikrostruktuře pozorovaná přítomnost deformačních pásů /3/

(označeny B r&x obr. la,b resp. šipkou na obr. le). Po vyšších

úběr;oh byl v mikrostruktuře rovněž přítomen malý podíl rovno-

osých rekrystalizovaných zrn s poměrně rovnými hranicemi a bez

náznaků substruktury, který s rostoucím úběrem vzrůstal (ozna-

čeno C na obr. la)» Tato zrna lze považovat za výsledek rozvo-

je statické (resp. postdynamické) rekrystalizace, kterou nelze

při daném provedení experimentu zcela eliminovat /2,4/« Uvede-

ná staticky rekrystalizovaná zrna nukleují většinou na hranicích

původních zotavených zrn a někdy rovněž na rozhraní deformačních

pásů mechanismem vychýlení ("bulging") /I,4/ (označeno šipkou

a na obr. lc), ovšem vznikají rovněž v objemu zrn ze subzrn

(označeno šipkou b na obr. lc)-, případně nukleací na částicích

primárních karbonitridů (označeno šipkou c na obr. lc) /4/.

Kásledné žíhání klínových zkoušek při teplotě 1000°C vedlo

u obou studovaných ocelí k rozvoji statické rekrystalizace,

která byla zvláší intenzivní v případe předcházející deformace

při teplotách 800 až 1000°C, jak jejzřejmé z rekrystalizaSních

diagramů na obr. 3.

Experiment na tahových zkouškách z oceli O15Chl7T deformo-
2 1

váných za tepla malou rychlostí řádově 10" a byl proveden

s cílem vyvolat výrazným snížením rychlosti deformace dynamic-

kou rekrystalizaci materiálu pro úroveň deformace 40 %. Jak je

zřejmé ze srovnání mikrostruktury na obr. 2a s obr. 2b, nastává
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při deformaci za teploty 1000°C přechod od dynamického zotavení
k úilné dynamické rekrystalizaci, charakterizované zrny s nerov-
nými hranicemi a substrukturou /I,4/.

4. Sávěr
V předložené práci jsou uvedeny výsledky studia rekrysta-

lizace ocelí O15Chl7'U a 015Chl7M2B po deformaci za tepla výraz-
ně odlišnými rychlostmi a případné aplikaci následného žíhání.
Deforiiace rychlostí řádově 10 a vede i při vysokém uberu 70 -
80 fó i teplotě ,1100°C prakticky k dynamickému zotavení, které
není překážkou pro následnou statickou rekrystalizaci při žíhá-
ní. Tahová deformace 40 % malou rychlostí řádově 10" s zabez-
pečuje úplnou dynamickou rekrystalizaci oceli O15Chl7T již při
teplotě 1000°G.

Literatura
/I/ l&AKI, T.-OKAGUCHI, S.-r-AMURA, I.: Strength of Metals and

Alloys, Proc. of the 6-th Intern. Confe Melbourne, Perga-
mon Preea, Oxford, 1982, 529

/2/ SlMAl;, R.-STOIBK, P. a lalší: Orientační zkoušky klínového
válcování oce i ATA Supsr, pracovní protokol VÚHŽ Karlštejn,
květen 1984

/3/ IHOKUTI, Y.-DOHSRTY, R.D.: Acta Metallurgica, 26, 1978, 61

/4/ GORELIK, S.S.: Rekristallizacija metallov i splavov,
Metallurgija, Moskva, 1978
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d 50 /um .'*".),.$ 100

Obr. 1. TvSikrostruktury vzniklé při klínovém válcování oceli

015Chl7M2B úběrem 70 % při teplotě 1100°C (a,d,e) resp

oceli O15Chl7T při teplotě 800°C úběrem 70 % (b) a

80 fo (c).

! . iiikrostruktury oceli
Oli?Chl7T po deformaci
40 Jí jednoosy'ra tahem
při teplotách: a)900°C
(dynamické zotavení);
b) 1000°C (dynamická
rekryetalizace).
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1100

T /°C/
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U> (2)

1100

0 10 20 30 40 50 60 70 80
úběr /%/

Obr. 3. Rekrystalizačni diagramy po žíhaní klínových zkoušek
1000°C/2 hod. Uvedeny teploty klínového válcování a ve-
likost ssrna stanovená srovnávací metodou dle ČSN 420463.
(Plné kroužky označují zcela rekrystalizovanou strukturu,
prázdné kroužky částečnou rekrystalizacij čísla v závor-
kách označují velikost zrna minoritního podílu zrn při
existenci různozrnitosti).
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BEKRYSTALIZAČNE POCHODY V DVOJFÁZOVÝCH TITÁNOVÝCH ZLIATINÁCH

Dvojfázové Ti zliatiny je možné tvárniť v oblasti*: +/3 a
v oblasti/3 . Z hľadiska požiadaviek na globulárnu Strukturu
oč-fázy vo výkovku je nutné všestranné prekovanie v 06 +/Ô ob-
lasti, čo je sprevádzané množstvom nevýhod oproti kovaniu
v /3 oblasti /rýchly poklea teploty materiálu pod kovaciu tep-
lotu, % čoho vyplýva"rast deformačného odporu, nebezpečenstvo
vzniku prasklín, väčší počet medziohrevov//X/. Tieto nevýhody
Čiastočne odstraňuje tvárnenie začaté v /$oblasti a dokončené
v oblasti oC +/?, avšak za cenu poklesu podielu globularnej
oC-fázy yo výkovku. Tvárnenie v /3 oblasti prakticky odstraňu-
je vyššie uvedené nedostatky,cC-fáza je však vylúčená v lame-
lárněj fořme /2/.

A V berieme dc úvahy reálne doby výdrže, u vychladnu tého.
výkovku je globularizácia lamelárnejoú-fázy konvenčnými meto-
dami tepelného spracovania prakticky nemožná.

Cieľom predkladaného príspevku bolo zistiť vplyv žíhánia
zaradeného bezprostredne po deformácii na globularizáciu la-
in čiarne j aC-fázy. Tento príspevok nadväzuje na naôe predchá-
dzajúce práce /3, 4/ týkajúce sa optimalizácie podmienok
transformácie lamelár-nej štruktúry na globulárnu v dvojfázo-
vých zliatinách titánu. Na rozdiel od predchádzajúcich prác
/!/ uvádzame v tomto príspevku aj výsledky štruktúrnych zmien
pri pechovacích skúškach.

Ako skúšobný materiál sme použili dvojfázovú titánovú
zliatinu s obsahom 6,74 % Al, 1,08 % Cr. 2,35 % Mo, 0,29 % 3i,
0,44 % Fe. Skúšobné vzorky tvaru kvádrov /na valcovanie/ o
rozmeroch 14xl6xcca 100 mm a valcov /na pechovanie/ o rozme-
roch 0 20x40 mm mali mikrostruktúru uvedenú na obr. 1. šírka
lamieloč-fázy bola 0,75 - 3 um, veľkosť primárneho /3 zrna ko-
lísala v rozmedzí 150 - 400 um.

V prvej sérii sme vzorky valcovali na stolici DUO 210.
Stupne deformácie £ boli volené 20, 40 a 60,%, rýchlosť de-
formácie sa menila v rozmedzí 6,5 - 10,4 s . Pred valcovaním
sa vzorky ohrievali na teplotu 900 "C. Valce sa nemazali a
neohrievali. Bezprostredne po vyvalcovaní sa vývalky prenies-
li do pece /cca za 5 sekúnd, pričom povrchová teplota vzorky
klesla na 600 - 700 *C/, kde sa žíhali 1 hodinu pri teplote
900 *C s následným ochladením na vzduchu*

Po 20 56-nej deformácii sa zachovala vo vývalku lamelar-
nad-fáza s určitým zhrubnutím lamiel. Rastom stupňa defor-
mácie rastie v štruktúre podiel globulárnej o^-fézy, obr. 2.
Pri č = 60 % je štruktúra tvorená silne rozpadnutou lamelár-
noueť-fázou B vysokým podielom očglobúl, obr. 3. Subštruktú-
ra zodpovedá výsledkom mikroštrukturálneho rozboru. V stave
po 40 %-nom úbere vznikajú nové rekryôtalizované zrná, obr.4,
ale sú prítomné aj pretiahle subzrná svedčiace o tom, že ešte
nedošlo k odstráneniu následkov deformácie, obr. 5. Premene-
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náA-fáza mé ihlicovitú morfologie

U nežíhaných vzoriek valcovaných za rovnakých podmienok
ako hore uvedené sa zachovala v celom objeme lamelárra oC-fáza,
rôzne zdeformované /úmerne a celkovým£/.

V druhej sérii sme vzorky ptchovali na lise LU-1OO. Stup-
ne deformácie boli voleného, 40 a 60 %, rýchlosť deformácie
bola v rozmedzí 6 - 2 0 s . Vzorky sa pěchovali na ležato.
Nástroje sa nemazali a neohrievali. Teplota ohrevu pred de-
formáciou bola 920 *C. Podmienky pranosu pěchovanéj vzorky do
pece boli ako v prvej sérii. Doba žihania výkovku bola 30 mi-
nd- pri teplote 920 *C« Pěchované vzorky vykazovali nehomoge-
ni-u deformácie. U vzorky s £- 60 % sa v páeme prilnutia za-
chovala čiastočne rozpadnutá lamelárnaoč-fáza, obr. 6, v. os-
tatnom pbjeire došlo k úplnej globularizácii«£-fázy, obr. 7«
Pri nižiích stupňoch deformácie podiel globulérnejct-fázy
klesá, pri £ = 20 % sa táto prakticky nevyskytuje.

U nežíhaných vzoriek tvárněných pri rovnakých podmienkach
je v celom objeme rôzne zdeformovaná lamelárnaot-fáza. Ke-
kryštalizačné žíhanie zavedené bezprostredne po deformácii
v porovnaní s žíháním ochladnutých výkovkov /vývalkov/ okrem
určitého zintenzívnenia rekryštalizačných procesov prináša
predovšetkým úsporu energie.

Z uvedených výsledkov vyplýva, že kombináciou tvárnenia
a naeledovného žihania je možné docieliť globularizáciu lame-
lérne„ štruktúry v objeme výkovku. Podmienkou je dostatočne
vysoký stupeň a homogenita deformácie. Dôležitá je aj elimi-
nácia poklesu teploty počas prenosu výkovku /vývalku/ z ná-
stroja do p« ce.
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l B e e t a r e i , Cfíc,, I n g . Martfa Miškovičová, C S c . t Ing
K&r^l ľ e l i k é n
uetť.v íxperlrc-'jíi'.álíiej m e t a l u r g i e S/.V Košice
VPIiVV *A3TI<" ;:.Cr?':K£;JEJ F.ÍZY NA REKRYS?ALIZ/CIU CU-AX O 0_

ľii-; •tv.'Lié epůvfiovaxiie vadi-? k spomaleniu, resp* i'iplnému za-
ľ.a.'r.-'.-ziu -e/ryřtalizačných pochodov. AJ m priek tomu, že na tému
rekr řcsl..a :ície bolo doteraz publikovaných Yiacero prác /1-10/,
le: ieki-.Kc z nich aa aaoberelo kvantitatívnym hodnotením kine-
tiky o; T.'-'jňfiiílzT.u rekryštaliz.áoie ako funkcie charakteristík
d i r:; j r r v i d u .

" : r--. *T<:r.é -?es:ice majú v disperzne spevnenej sústave dva
MĽV 4é •'.(":;.nJ'yí "a prvé, ovplyvňujú distribúciu dislokácií v ma-
•,ri.c . po 'U-formácii. Vo všeobecnosti p l a t í , že veľké a vzdialené
•tř^co i: rýchlu J- tvorbu bu/iiek, zatiaľ čo malé a blízko eeba se

r.tcr.' c Ľ - „1 •.'c e řustice ir.ajú za riáKlcdok tvorbu rovnomernejšej di-
5tr i úcie dislokácií a menej výraznou bunkovou štruktúrou. Ze
cír-. h Jŕ> r "u depodob;:ét že prítomnosť disperzných čestí* T rna-
ir ic i .TIC.' nodíf i h o v a ť nukleáciu a rast rekryštalizcvaných zŕn
.'.k prífr-

2̂  i fctí« a vzcialeriosti medzi časticami .nr 1
vhoc : ,í >:. o „Am/n « t . j . vzdialenosť centier najbližších .';u::ec .i,ý<v.
ô ' t í ž ľké d i l é č l ýú

, j j ,ý
'c. f-r tom "pietí, že veľké n vzdialené čaetlce urý-hľujú •:<-

kí- <.i*.záciv; a tr.alé Q olízke Ju spomaľujú, alebo Je^ celkom zc~
b- ia. J-3 v*ek nepravděpodobné, aby existovala určite kritická
. .. tr; ;,/chto parametrov nad ktorou by bol prechod od urýchle-

.i.;" :..0T!'leneJ rekryštal izácii platný pre všetky druhy dis-
pc. .. j if*vnených eú^tav a pre rôzne podmienky,

iie^-'c: v úvehu hcreuvedejié, situácie sa eete viac kompliku-
je •. : -íl:.;/.:.1', nami Studovaných systémoch-* Pri danom objemovom
r;o.i:-1- .Jr- .- túetGve veľkosť minoritnej fázy v určitom rozmedzí
cpiiľ-M:-. •:••;••!:•.ovaná strednou hoór.ctou. Naviac, procesy dohutňova**
;• i». r."-:. . viesť /. -t o usporiadaniu štruktúry. Zároveň u#re4lnych
rr/cttr'ílcv musíme brať do úv&fcy výskyt reziduálnej pórovitosti.
To vf;ettco icampli/cuje ätúdium mechenizmu rekrystalizácie disper-
sn« sp.-v.-.er:ých kovov* ľ doterajších poznatkov Je ale zrejmé, že
.Tiecha: i'rrup rekryi-tfilizaSaých pochodov disperzne spevnených SÚE-
triv Jy jod^brý íik& u klasických kovov c. že rozhoď.ijúci vplyv ne.
íc\ pri-beh má charakter substruktúry po deformácii, cvplyvne/.'
veľ.ľ'o.• *'-JU iisperaných častíc a vzdialenosťou .uedzi nin.i.

z: r-rir.3ntálne metody Studia rekryštalizačných pochod:"/
nú rč::.'•••. Priame tir.iilyžujú atruktúru a Jej zmer.y. Neprieme vy-
ch^'d^aj.í zo sledovania zr.ien vhodných, štruktúrne citlivých
-. Ifcŕtr.o '•-:'. Pri naěich doterajších prácach sme realizovali nie-
ktoré -.. r.i?h. Priam^ pozorovanie štruktúry /V,/ re&iizovené m.
íľúctsv- 'ľu-ŕ.l-.O- neviediu k ̂ požadovaným výsledxom. Už skôr eme
ft ľ'ZT.erelij r.fe nepriame metódy hodnotenia rekryôtaliz&čných po-
-.-.-v i :v r.̂ i.odúu h c 'sotenia tvrdosti, resp. mikrotvi-joeti e rtř>.
( r f i f ' • / 1 ' - " ' ; / t prióon; k interpretácii sme použili Ětrukt.'.;-
rife ,irr- •,«. 'i:"c:r. predloženej práce Je snt-.lýze vplyvu dif-
fer r../c: ;»i6tíc r:-, rekryčtiilizaôné procesy.

" . •x;c,-ir!en'.áln.v r:.atariál. '/rvsledkv meraní a Ich rozmer

Ne ^ x per Lint.: Vy ami? použili ir;Bte;-'ély s Ot'ľ-5,B obj»: • '••!.;C
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tr;.ivu\'m\ě horr.oge/iizáciou mechanickým Bp6aobosn a dohutňované
L.-ystaUo.<y a deíormovaré valcovaním úberom 50% (I), ako aj
materiály dohutňované pretlačovaním a deformované valcovaním
úberom gOí'J (P) a 30% fp»;.

Anul.vsiujme relcrystaliz&čné krivky vybranej disperzne spev-
JI« «j sú: i.Mvy Cu-AlpO~ v nadväznosti na štruktúrne parametre.
»ít- .ifiJnoto»:ie použijeme obecnú funkčnú závlalosť HV 10 m í (T),
ot » 1. Taxi'.-o závislosť dobro popisuje rovnica:

1
H - U* • (K. - H,; y

I • a (T-T '•
o (1)

k\i-' íc: :i. - r.arasrarfi d:;Iná hr&/:ice tvrdosti, II.- nemeraná hor-
n M ' rfc:iics u/rdostí, T o •• teplota počiatku poklesu tvrdosti,
? - -.eplf.-i.-i experimentů» u,n - parametre, ktoré se dsjú stanoviť
e.̂ rcr-iiov • t:1^2cu# Dá s& dokázať, že zmluvné teplote rekryěta-
i:;ť.'.• ;»Í, ..-odpovedajúca polovičnej hodnotf? poklesu HV 10 sa dá

: ť ťhovy; «!j :>: ť /;', ťahorr.:

IJQ B»

T P - T. ..- » ?C0 + exp ;- •—' ) . í 2)
n

'.'or'., u :.'octeril / 1 6 / navrhli, í;by pre interpretáciu re-
krystai;..:r'.:iíí sa používal parameter vzdialenosti etredov naj-
bliišívh častíc. Pre guľoviäé, náhodné rozloženie častíc v tva-

- » 0,-y.i T iAR/iý^ » Í3)
v:c 7,oňvo/i-áé rarni navrhovanému parametru strelnej minimálnej
vzdialeností častíc Amin pre monodisperzný súbor častíc.
Úpravou rcvr.ice (2) za predpokladu rovnakej strednej velkosti
častíc AI^T..4 rovnej 50 nm :r.ô?.me túto prepísať do tveruj

T< t <r>i"5 *. f ňv-\ .• »»p s\ } f t)

» j& sávlria.-ť amluvr.<i* teploty rekryětalizácie od etrednej
w. iíclunos-.L etredov najbližších častíc diaperzoidu. Ne obr«2
.1- TÁ-Í Isloóť zmluvnej teplcíy rekryetaliaáeie TR ra strednej
m ir;éir.ej vačíaleriOEti čiistícAntMi* resp. obj-ímcvcu podiele
d .>perzoid.j. f a u>ede.ié funkčné vzťuhy dokumentov iných závis

í1 ř . í .
Póz.--i-w'iVKie sfc pri výsledkoch analýzy (obr»2). Niaje/.ŕr je

tr^be zdč-'j-ííSni*?, že sre ; r í j a l i zjednodušujúci predpoklad v
t CIT, > :/íi.?.ujeme r ie -; polydlsperzným ale monodisperzným eú-
•.c-rirr 'ti: t J'c Ai~0- c ttreánej veľkosti 50 nm. Povežujeme ich
•Í. •-.-'.Lev nubkri^iskej veľicoeti e v súlade s predstavenú Cot-
t e r ' ' a "./ u. Haeasnert. /c/ t ieto potláčajú vz ilk lokálneho ze-
f.ri ••-.•* :-.i*iežky matrice a týn aj r.ukleáciu. \e3že vo výsled-
,:•: •'•. • v umtilenú a neúplné zabrzdenú rekryrtalizéciu, vzdia-
loi.eef i., zle tr/i byť nadkritická. Naviac podkritické častice
moju zc r.-Iťledok vznik homogénnej distribúcie dislokácií v ob-
,1cr* rr.i t»«riúlí- v tíSsledk:: 5oho ea r.evytvoria ;>referentné mies-
tu r..k.uácie, Z hodnotenia substruktúry roben'-j na tenkých fc—
lléch sise z l a t i l i , íe rozmer buniek po deform ícii je približne
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rov.::ý vzdialenosti Saatíc J\»m . Z toho vyplýva, že ôastite
dispersoidu zabraňujú rtiatu bunky a redistrlbúcii dislokácií
pri tvorbe uubariu Corti /16/ na sústave Cu~SiO2 uvádza pre
vzdialenosť medzi částicemi pri ktorej re kryštalizácia ea spo-
ir.eTu.ie liodnotu cca 0,£ /un a zrovnava Ju s rozmerom buniek po
defcrmácii, .

Rozoberme ešte rozdielnu závislosť T R • f ('V**) pre me-
teriály I a F. Ako už bolo zdôraznené, tieto mali rozdielnu
ítrv.lttúru, Materiály I majú rovnomerné usporiadanie Častíc, ma-

sy, k.íň po deformácii prednostne dochádza k procesom rekryštali
::.ýcie, "iím sa T~ celej sústavy znižuje.

fáz
V práci srr.e analyzovali vplyv častíc disperznej minoritnej

ázy ne. procesy rekryštalizácie. Preukássali sme, že zmluvná te-
plota rskryštalizácie TRvo vzťahu k vzdialenosti častíc Je daná
obecným vzťahom:

-, - T o • C, exp Í-C2 .

pr.l;V.r. .<g;:»tanty T , C. a C ? sú závislé od použitej súeta'fy*

\A • rutúra

/i/ Cotteril,?. - Mould,P.R.i Recrystalization end Grein Growth
in ľ.-ttilB, London, ".976 /2/ Haessner.P.: Retrystalization of Me-
tallic Ľatariuls, Stuttgart, 1"97fe /3/ Westerman,E.J, - Leael, ?•
V.; Tru:..':. AIME 21 S, 1960, 1010 /4/ Adechi, M. - Grent, K.J.:
Tra:ia, AIMIÍ 2T8t 1%C, 683 /5/BrimhfeU, J.L. - Klein,M.J» -
- Hu^ginc, R.A.: Acta .Yetallurgice 14, 1966, 459 /6/ Humpreys,
P»J. - Martin, J.v..: Acta Metellurgiee 14, 1966, 775 /U Chin,
L.L. - Grant, N.J.: Powder Metallurgy 10, 1967, 20 /fa/ Rolla-
i.cr., ľ.C. - Martin, J.W.s Journal Mat. Sci 5, 1970, 127 /9/
Chbp.ma, P.F. - Stobbs, V..M.: Phil. Mag. 19, 1969. 1015 /10/Hen-
aen, .. - Bay, B.: Journal Mat. Sci,7, 1972, 1351 /11/ Besterci,
K. - Pelikán, K, : Kovové materiály 4, 1965 - v tlečl /12/ Miš-
kovi ovň, M. - Besterci, M. - Curišin, J. - Dráb, J.: 5th Inter.
Jymp aium on Composite Metallic Materials, Smolenice, 1963* 299
/13/ Bee«,erci,M, - Procházka,'/.: Hutnícke listy 2, 1971, 131
/14/ irocháíika, V. - Be3terci, M. - Miěkovicová, K.: III. Kedz.
konf• r. metalurgii proszkow, Zakopané, 1971, 121 /15/ Besterci,
:>!. - Miřiiovičova. M. - Curisin, J. - Dráb, J.: Konf. k 275« vý-
roři; zBloi-etia CVU? Prahe, 198? /1Ř/ Corti,C.W, - Cotterill,P.:
^cri?te Met. 6, 1972, 1C47 /17/ Mould, P.R. - Cotterill, P.:
Jour.ial Mat. Sci 2, \ 967, 241
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Doc „Ing. Luděk Ptáček,CSc, Doc.Ing* Bohumil Míšek, CSc.
VUT-PS Brno ,

Rekrystalizační pochody ve slitině AI Zn Mg a jejich uplatnění
při vybraných technologických procesech

Technologická postupy zpraoování hliníkových slitin, při
kterých -'e nutno použít postupů s deformací ga studena vedou k
nerovnomernému rozložení deformací, a zároveň koncentrace mříž-
kových poruch, v oblastech rozměrově shodných s jednotlivými
krystalickými zrny. Toto zvýšení energie mřížky je nestabilní
a při následných prodlevách na vyšších teplotách vede ke změ-
nám strul tury, které jsou komplexně označovány jako rekrysta-
tizační i rocesy.

V paláci tli byly studovfeiy postupy tepelně mechanického
opracování slitiny AlZn4Mgl, svařování tavné a svařování tře-
ním této vytvrditelné slitiny a rovněž její využití jako matri-
ce pro přípravu kompozitních materiálů. V souvislosti s tímto
studiem vznikla potreba důkladného prošetření rekrystalizač-
ních vlastností.

Popis experimentu

Slitina AlZn4Mgl (dle OSN 42 4441) byla vyrobena v n. p.
Kovohutě Děčín* Výchozí polotovar byla násovina lisovaná za
te*xla a dále stárnutá za teploty okolí.

Výchozí struktura materiálu je dána výrobou* Lité čepy ja-
ko základní polotovar mají v mezidendritických prostorách ulo-
ženy nerovnovážné fáze vznikající dendritickou segregací nečis-
tot s především železa, křemíku a manganu. Při lisování profilů
dochází k rozčlenění těchto nerovnovážných fází a k jejich roz-
místění do řádků ve směru deformace. Vznikají taie částice veli-
kosti 2-4 /um s různou hustotou uspořádání & různého tvaru pod-
le velikosxi redukce. Tyto částice brzdí příčný růst zrn při
rekrystalizaci. Matrice je tvořena protáhlými zrny ve směru li-
sování.

Vzorky byly po předrekrystalizačním žíhání deformovány
válcováním za studena rychlostí 100 mm/s. Válcováním bylo dosa-
ženo 20 redukcí v rozsahu od 2 % do 68 %. Celkový režim tepel-
ného i mechanického zpracování byl rozdělen do 4 fází:

a) předrekrystalizační žíhání na teplotě 475°C, prodleva 2 h.
a následovné rychlé ochlazení do vody. Důvodem zařazení
předrekrystalizačního žíhání je zajištění jednotného výcho-
zího stavu u všech použitých vzorků a dosažení homogenity,
deformace
rekrystalizační žíhání při teplotách 475, 375 a 300 C.
Po prodlevě 3 h. na těchto teplotách byly vzorky volně
ochlazeny na vzduchu*

d) p ŕLrozene stárnutí volným uložením vzorků v laboratoři.
Další metalografické zpracování bylo prováděno po 20 dnech
stárnutí.

Velikost zrna byla stanovena podle ČSN 42 0464 lineární
íetočeu. Na každém vzorku bylo proměřeno 10 míst při stonásobném
.větiíení, přičemž měření se provádělo na dvou rovinách, jednak
rovnoběžně se směrem k válcování a jednak, kolmo na směr válco-
vání. Obdr/.ely se tak tři střední délky useku ČL, dp, d3 po-
hřebné pro výpočet průměrného objemu zrna.
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Struktura byla rovněž posuzována vizuálním studiem cha-
rakteru dlfrakčních linií rentgenového záření, pořízených na
přístroji Mikrotneta 2 metodou zpětného odrazu. Sylo použito
zářeni Cu K , filtrace Ni. Snímkování se provádělo ve směru
kolmém na směr válcování vzorků v podélném řezu souhlasně a
metalografickým pozorováním.

Proces rekrystalizace je určen tvorbou zárodků rekrysta-
lisovaných ,2rn a jejich růstem, tedy komplexním pohybem hrazdo
s velkými uhly.

V dřívějších pracích bylo ukázáno, že kinetika rekrysta-
lizace se řídí vztahem odvozeným Johnsonem a Mehlem a dále
zpřesněným Avrami .

x"= 1 - exp (-Bt*)
kde x je rekrystalizovaný objem materiálu

B,k jsou konstanty, konstanta B závisí na teplotě, kon-
stanta k aávisí na tvaru rekrystalizovaného mate-
riálu, intenzitě tváření, výchozím stavu struktury
a dalších vlivech

t je doba rekrystalizačního žíhání
Takto formulovaná kinetika rekrystalizace je závislá na

řadě technologických faktorů ovlivňujících její průběh. Jedná
se přederáím o teglotu rekrystalizačního žíhání, dobu prodle-
vy na teto teplote, velikost předchozí deformace, výchozím
stavu atruktury, obsahu příměsových prvků apod. V predložené
pr|oi "ojly systematicky měněny teplota rekrystalizace a stu-
pen de-'ormaoe. Ostatní vlivy zůstaly konstantní.

Popie výsledků
Závislost velikosti zrna na stupni deformace vykazovala

pro teplotu rekrystalizačního žíhání 475°C (obr. 1 ) , 375 0 a
300 C podobný průběh. Pro niř.ší teploty rekrystalizačního ží-
hání dochází v průřezu vzorku ke značným rozdílům ve velikos-
ti zrna.

Do deformace 2 % je metalograficky pozorován mírný vzrůst
velikosti zrna, od 2 % d<> 12 % deformaoe výrazný růst zrna a
o< 12 % deformace do 69 % intezivní pokles velikosti zrna.

Struktura materiálu rekrystalizačně žíhaného (475°C/3h.)
be3 předchozí deformace je tvořena velkými zrny, protaženími
ve směru válcování. Rentgenogram této struktury ukazuje, ze
difrakení spektrum má bodový charakter typický pro stav, kdy
bylo svazkem záření o průměru 3 am zasazeno pouze několik
zrn.

Pro deformaci 2 % mé. rentgenogram charakter obdobný,
avšak ve struktuře je pe/trno, ze některá preferovaná zrna
zvětšila svůj objem na úkor zrn sousedních.

Pro deformaci 5 - 10 % je ve struktuře dále patrný růst
zrn. Dffrakční linie jsou však zde již kruhové, nespojité s
patrně rozlišeným dubletem. Jednotlivé segmenty linií svědčí
o předi ostní orientaci vysoce jemných difraktujících koheren-
tníoii cblastí s malou disorientací. Deformaci 10 % lze z to-
hoto hlediska považovat za kritickou.

Pro vyšší hodnoty deformace doohází k postupnému zjemňo-
vání zrna po rekrystalizaSním žíhání, při čemž difrakčni linie



jsou kruhové, pravidelné s roslišeným dubletem, tvořené di-
skrétními body odpovídej íoíml svou velikostí hrubosti struktu-
r y

Pro/ieformaci 30 % dochází k vyrovnání rozdílů mezi jednot-
livými ureky měřených zrn dj a rekrystalizovaná struktura se
stává tér ev rovnoosou.

Průběh závislostí velikost zrna - deformace pro teploty
375 a 300°C je podobný jako pro teplotu 475 0 s tím rozdílem,
že středili velikost zrna je u těchto teplot relativně menší a
hranice meai beazárodkovýra růstem zrna a rovnoosou rekrysta-
lizací se posunuje poněkud doprava k vyšším hodnotám deformace.
Např. pro teplotu 375 C a deformaci 32 % se objevuje ještě
zhruba 50 % kombinace obou efektů.

Celkový průběh rekrystalizace pro sledovanou oblast defor-
mací a teplot je znázorněn rekrystalizačním diagramem na obr.l.

Závěry a dodatky
Provedenáwšetření ukazují, že zhruba od deformace 12 %dochází k zjemňování struktury, při čemž rekrystalizovaná zrna

dosahují postupně větší souměrnosti. Blokování příčného růr+-).
zrn nerovnovážnými fázemi je pro tyto deformace značně omszena.

Teplota solvu rovnovážných fází (precipitátů) je relativně
níská (fáze *f - 16O°C» fáze T-25O°C) a leží pod rekrjrstali-
•;ii5ní teplotou* Ovlivňování pohybu hranic zrn precipitáty bude
rovněž zanedbatelné.

Podkritickó deformace aktivizují bezzárodkový růst prefe-
rovaných zrn, který je zřejmě podmíněn charakterem zotavovací-
ho stádia [2j.

Na obr. 2 je vidět zhrubnutí zrna na povrchu válcovaného
plechu (příčný rez), obr. 3 ukazuje strukturu v okolí svaru
pořízeného třením [ 3].
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Obr. 2. Zhrobnutí zrn na povrchu válcovaného plechu

Obr. 3. Hekrystn"1 izovaná strukturu v okolí svaru pořízeného
třením



iv'WDr. Pvsun Saxl, DrSc,
Geofyzikálni ústav ČSAV, Praha

STRUKTURNÍ VELIČINY DRUHÉHO RÁDU A JEJICH ODHADY

1. ketody stochastické geometrie, charakteristiky prvního řádu
Statistické hodnoceni souboru náhodných číselných veličin

íľiáe dobře známéj určení parametrů charakterizujících soubor
je přeumětem statistické teorie odhadu. Sledovaný soubor může-
me znázornit bodovou množinou na Číselné ose; její poloha je
reprezentována střední hodnotou © = Ef a rozložení bodů kolem
této střední hodnoty popisuje rozptyl ff* = E ( | - 0 r = Ejr-0*
(oím je rozptyl menší, tím větší část bodů je nakupena v těsné
blízkosti hodnoty 0 )• Pro odhad parametrů 8 a (T vybereme
rovnoměrně náhodně(tj. každý prvek souboru má stejnou pravdě-
podobnost, že bude vybrán) konečný výběrový soubor ̂ , i = 1,«
. ,,n. Výběrová střední hodnota ťM ĵŕj/n a® potom nestran-
ným odhadem © , tj. EÔ = 6Lnezávisle na rozsahu výběru n, za-
tím co výběrový rozptyl 0*= $n-lX\?( ^j_ - 0 )* je nestranným

odhadem <T* : £<rl = ď opět nezávisle na rozsahu n (střední hod-
noty výběrových charakteristik se vztahují ke všem možr.ým vý-
běrům zi'cieného rozsahu n).

V "letalografii či obecně při analýze struktury materiálů
neprajajeme s čísly, nýbrž se soubory geometrických objektů:
jejich hodnoceni lze provádět v řadě případů použitím stochas-
tické geometrie 11*21 » která se zabývá sledováním prostorově
neomezených souboru geometrických objektů, podrooujicí se pře-
depsaným statistickým a pravděpodobnostním zákonům. Pro účely
analýzy struktury nás zajímá především otázka číselných cha-
ralcueristik souborů a prostorové rozložení jejich prvků.

Čí.-.oinó charakteristiky prvků jsou popsány funkcemi hus-
toty pravděpodobnosti, např. f(r)Ar souboru koulí udává prav-
děpodobnost", že poloměr rovnoměrně náhodně vybrané koule leží
v intervalu f r - Ar/2, r + Ar/2j. číselné charakteristiky vy-
povídající o souboru jako celku nazýváme globální (objemový
podíl fáze, hustota dislokací) a jsou analogií parametru 0
Číselného souboru. Charakteristiky jednotlivých prvků (objem,
plošný obsah) jsou analogií čísel f .

Prostorové rozloženi prvků hodnotíme pomoci speciálních
funkcí, které jsou jen velmi vzdálenou analogií rozptylu. Je-
jich zavedení a experimentálnímu určování y dané struktuře,
tj. jejicl odhadu, je věnován předložený příspěvek.
2. Geomet. ický výběr, charakteristiky prvního řádu

Odhady číselných charakteristik i charakteristik prosto-
rového rozmístění geometrických souborů studujeme čpět na vý-
běrových souborech, jejichž vytvoření formalizujeme pomoci
pojmu :;ondv B, kterou je myšlený geometrický objekt jednodu-
chého tvaru (koule, kruh, úsečka, n-tice bodů) a známých ko-
nečných rozn:rů, který se pohybuje v prostoru obsahujícím vy-
šetřovaný soubor f . Průnik ýOB je jistá Část - výběr - z f
(např. laboratorní vzorek vyříznutý z rozměrného objektu, vý-
brus Dříp. pouze jeho část pozorovaná v zorném poli mikrosko-
ou, tenká folie apod.). Všechny možné výběry (pro dané B)
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dostaneme pohybem 3 a prozkoumáním všech neprázdných průniků
PO B (v analogii ke studiu číselných souborů odpovídá volba
typu sondy B volbě rozsahu výběru n a pohyb sondy B volbě
různých výběrových souborů stejného rozsahu). Základní sledo-
vanou veličinou je obsah V(JnB), který zkráceně označíme sym-
bolem f (B). Jestliže f i B jsou trojrozměrné, je $(B) troj-
rozměrný obnah (objem), jestliže B je kruh či úsečka, pak
}(B) má význam plošného obsahu či délky. Jesliže § je soubor
bodů, pak $(,3) je počet bodů zasažený sondou B a budeme pou-
žívat syobolu N(B).

V r unci stochastické geometrie obvykle studujeme soubory
prostorově neomezené (tj. jednotlivé prvky souboru většinou
omezené jsou, avšak neomezený je prostor, v němž jsou rozmís-
těny a $ H B ? $ pro každé omezeně B) a navíc předpokládáme,
že sledovaný soubor je jen jedním z řady možných souborů, v
nichž pl:.-tí stojné pravděpodobnostní zákony určující rozmís-
tění i rozměry jednotlivých prvků i globální charakteristiky
celého souboru. Tuto situaci si můžeme představit např. jako
sledováni různých taveb dané slitiny. Množinu (souhrn) všech
taliových "podobných" situací, tj. "podobných" rozmístění "po-
dobných" prvků - geometrických objektů, nazýváme ve stochas-
tické geometrii procesemŤ každou konkrétní situaci (např. tav-
bu) nazýváme realizaci procesu. Místo termínu proces $ užívá-
me také pojmu náhodná množina § • Jestliže geometrické objek-
ty tvořící $ jsou body, mluvíme o bodovém procesu (BP), v při-
)adě čar (úsečky, křivky či .je.jich části) o procesu čárovém
nsbo vláknovém (VP). Plošný^proces (PP) generuje stochastické
rozmístěni ploch a v prípade trojrozměrných objektů se použí-
vají terníny časticový proces, buněčný proces či ob.iemový
proces. Podle dimenze prostoru, v nimž proces probíhá, rozli-
sujeme rovinný či prostorový (tj. trojrozměrný; BP, VP atd.

Při studiu geometrických procesů je velmi důležitým poj-
mem homogenita procesu. Striktně vzato je proces homogenní,
jestliže ve ysech bodech prostoru probíhá podle stejných prav-
děpodobnostních zákonů, takže jeho charakteristiky můžeme od-
hadnout buá sledováním mnoha jeho realizací při pevné poloze
sondy nebo sledováním jediné realizace při různých polohách
sond:/-. Sladění reálné situace s požadavkem prostorové homoge-
nity je problémem obecně obtížném, nikoliv však nepřekonatel-
ným. Předpoklad homogenity totiž nevylučuje lokální variace
struktury; libovolná periodická struktura je homogenní a každý
daný vzorek můžeme považovat za výřez z periodického procesu
s periodou rovnou rozměrům vzorku. Vyloučena je však variace
vlastností, která probíhá systematicky a neperiodicky na neo-
mezeném intervalu prostoru. Taková variace je pak nepostiži-
te Iná libovolnou sondou konečných rozměrů resp. jejím pohybem
v libovolné omezené oblasti prostoru. Předpokladem homogenity
tedy nejsou z vyšetřování metodami stochastické geometrie vy-
loučeny prakticky žádné struktury, jsou však kladeny požadavky
na rozměry sondy a na velikost oblasti, která je jimi prozkou-
mána.

Předpoklad homogenity má jeden velmi významný důsledek.
Obsah $(B) zřejmě závisí jak na $ , tak i na vlastnostech
sondy B. Pro homogenní proces § však platí

X(B) = E$(B) =AV(B). (1)
Zde /*n(B) je první obecný moment $ (B) a parametr A se nazý-
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vi~ intenzita procesu: ná význam 3tředniho obsahu procesu f v
send© jednotkového obsahu a dimenze shodné s dimenzi prostoru
realizace f (hustota bodů při BP, objemový podil částic a t d . ) .
i i l b á l i h k i i k íh řá i

lSZi—
(závislých polohách jedné

alizace. Vztah (1) rcůžerce považovat za obdobu relace

•/.(••> statistiky číselných souboru; ze střední hodnoty charakter
riatiky výběrových souborů můžeme získat ochad parametru ce-
lého souboru, pri čemž typová charakteristika výběru (rozsah n
u č ÍP e Iných souborů, obsah V(B) u souborů :jeometrických objek-
tů) zde vyscupuje explicitně.

•Rovnice (1) ve tvaru A = E $ (B) A/(B) je zřejmě obecným
vyjádrerím známého stereologického vztahu Vy = A. = L-r = Pp

(re vnos i objemových, plošných, čárových a bodových podílů) pro
sor;dy_ různých dimenzí a homogenní časticový proces. Připomeň-
me, ze podobr.ym způsobem studujeme i omezené soubory geomet-
rických objektů V a stereologie nám udává vztahy mezi VCP )
a V ( T H B ) pro omezené i neomezené (rovina, přímka, neomezený
bodový nt oo čárový rastr) sondy [3]*

3» Modeiy bodových procesů, charakteristiky druhého řádu

I-rostorové rozložení částic, segmentů ploch i čar (niko-
liv všik jejich orientaci) lze postihnout sledováním vhodně
definovaných vztažných bodů (těžiště? body mezní eroze, body
prvního dotyku apod.). Proto základními modely prostorového
rozmístění jsou procesy bodové. !Pvoří tři hlavni skupiny tl3»
[2,4,5] :
i, Poissonův BP je modelem vzájemně neinreragujících bodů; od-
tud střední hodnota součinu E[N(B).íí(G)J = tf. V(B).VCG) nezávis-
le na vzŕjemné poloze disjunktních sond B, C.
ii. Modely s tuhým ."iád-rem popisují soubory vzájemně se odpu-
zujících bodů. Jejich vzdálenost je omezena, zdola (rozměr
".tuhého jádra") a toto omezení je bud pro všechny body stej-
ně (model pak popisuje např. prostorové rozmístění monodis-
perzního souborurneprekrývajících se koulí), nebo je zadanou
náhodnou funkcí Cpolydisperzní soubor částic).
iii» Modely shlUKU.iícich se bodů popisují soubory přitahují-
cích se bodu. Základem je obvykle opět Poissonův model BP, do
jehož každého bodu je implantován shluk se středním počtem bo-
du š. Jestliže každý bod shluku je umístěn nezávisle do vzdá-
lenosti t podle funkce hustoty pravděpodobnosti f(t), dostane-
me model Neymanuv-Scottuv. Je-li shluk rozmístěn rovnoměrně
nál odně uvnitř kruhu daného poloměru R a počet bodu shluku s
vyhovuje Poissonovu rozděleni, jde o model Matérnův.

Stejně jako rozptyl u číselných souborů i charakteristiky
druhého řádu BP vyjadřují vzájemnou polohu bodů. Nejvíce nas-
nadě je zkoumat obecný moment druhého řádu

/Xp(B,G) = E(N(T,).N(O) (2)

pro dvě různé sondy B,C (i sondy stejného tvaru umístěné v
různých bodech prostoru považujeme za různé). Druhý obecný
moment opět závisí nejen na vlastnostech procesu $ , ale i na
vlastnostech sond, avšak oddělení obou těchto vlivů, které se
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nám pocUřllo u prvního obecného momentu pro homogenní proces
v rovnici (l)j,je zde možné jen v některých elementárních pří-
padech.

Necht í je homogenní izotropní BP a dB, dO jsou dvě in-
finitesimální disjunktní sondy položené v bodech b,c. Pak

E(NCcLB) .N(dO) ) & A2. g(b»c)V(dB)V(dC), (?)

kde g(b,c) je funkce vzájemné polohy bodů b,c a procesu f •
Vzhledem k předpokládané homogenitě a izotropii procesu může
g záviset pouze*na vzdálenosti d(b,c) bodů b,c, tj. g(b,c) =
= gCflCb,c);. Pro Poissonův BP bude zřejmě platit g(d) « 1 pro
každé d, zatim co pro modely s tuh.ým jádrem bude g(d<2R) = O
a další průběh bude záviset na intenzitě X : při nízké inten-
zitě bude g(d) monotónně klesat z hodnoty g(2R)>l na g(d>R>»
«1, při vysoké intenzitě bude g(d) kolísat kolem hodnoty 1
a asymptoticky se k ní blížit pro d»R. Konečně pro shlukové
modely )ude g(d) zhruba monotónně klesat z maximální hodnoty
g(0) na asymptotickou hodnotu 1 s možnými lokálními nepravi-
delnostmi odpovídajícími rozsahu a vzdálenosti shluků, pokud
je intenzita materského Poissonova BP natolik nízká, že nedo-
chází k systematickému překrývání shluků. Veličina g(d(b,c))
se nazývá párová korelační funkce a charakterizuje rozložení
elementů náhodné množiny # kolem jejího "typického" bodu. Pro
VP, PP a objemové procesy je funkce g(d) definována zcela a-

l i k j k t h (5) í t N(dB) (dC) ž
, j p y j c g(d) definována zcela

ralogiviky jako ve vztahu (5): místo N(dB), N(dC) uvažujeme
obsahy $(dB), $(dC).

Veličina A g(b,c) se nazývá součinová hustota (product
density) a pro BP j i lze interpretovat jako pravděpodobnost,
že v dB i v dC vzdálených o d lze nalézt bod procesu f . V
případě rovinného PP a objemového procesu je součinová husto-
ta shodná s kovarianci 0(d) známou z obrazové analýzy a lze
j i interpretovat jako pravděpodobnost P(Bc$), kde B je sonda
tvořená dvěma body vzdálenými o d«

Necht je nyní B bodová sonda položená do libovolného bodu
$ a C je mezikruži poloměru r a šířky dr kolem B« Potom je

H(B) = 1 a
E(N(B).N(O)) » 2 0 C r g ( r ) d r . (4)

Z rovnice (4) můžeme odhadovat g(r) vyšetřením počtu bodů v
mezikružícb s postupně rostoucím poloměrem r. Veličina g(r)dr
udává pravděpodobnost, že ve vzdálenosti [r-dr/2,r+dr/2j od
libovolného bodu bt# najdeme v libovolném směru další bod i •
Pro přímé oceněni odchylky dané bodové struktury od Poissonova
BP vyhodnocujeme korelační funkci î (r) = g(r) - 1, která je
negativní pro odpuzující se body a pozitivní pro přitahující
se body, jestliže r je malé. Připomeňme ještě, že v anizotrcp-
ních strukturách závisí párová korelační funkce také na směru,
•tj* g(b,c) = g(d(b,c), cc ;, kde * je úhel mezi spojnicí bodů
b,c a zvoleným referenčním směrem. Při jejím odhadu rozdělíme
každé mezikruží na vhodný počet shodných výsečí s odpovídají-
cím středovým úhlem A*. •

Protože párová korelační funkce je velmi citlivá k lokál-
ním variacím v rozložení prvků procesu, vychází se pro její
odhad často z jiné charakteristiky druhého řádu, která se na-
zývá redukovaná funkce druhého momentu K(r). Pro její zavedení
předpokládejme sondu B jako v přecházejícím případě a C necht
je kruh se středem v B. Pak
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; :>)..,i J ) - : t Aj./ ' (•:(>:).áXxdx = 1 + AK(r); (5)

sánSrio-. í T x ;.-;:t ^ 5ľ x"" J ostaneme definici K(r) v t r o j -
ĺrnérs r '̂'ip:j.dô. ; rc veli 'inu .-í(r) = 25t\Arg(r) (resp.
r/(r)j .;e v'i\n \:XZVJ radiálni •listribujni funkge a ^K(r)

se ?;• zývá in torirovaná radiálni •! ictríbučni funkce. Veličinu
!-'Cr) ľiríf'i.-ic! nečten.in Liodu"*L:-OT:CÍJU Ť v kruzích o postupne ros-
t.oucich ? c J ore í re ch r .•:.o!em "typickôľ.o" bodu $ (vybíráme jej
rovnomámó náhodno s bodu dané roa.liľ.aco <£ ); pritom středový
pod nezapočítavame. Každá hodnota K(r) je určena všemi body
ležícími uvnioř o^uovídajiciho kruhu, proto je j í c i t l ivost k
legálním variacim v rozraíatyní bodů je nižší než u g(r) , kte~
rou pak z í'.(r) strunovirae derivováním. Pro Poissonův BP 3 e v
vovinncni prijmcH :.(•"' - í̂T r2, v trojrozměrném 4X r 3 / ? . Opět
MUŽOVO v^hcar.ccovut veličinu ?= /K(r)/T - r ,která je pro
rovinný EP .-iladna pri sh i ukování, záporná při existenci "pev-
néLo jádra" a blíží to n\lc pro velká r.

Znás.e-ii pr'ľoéh iťdulcováné funkco druhého momentu -'-(f) a
inrerizitu procesu, ize ore dané sondy 3řC určit odpovídající
druhý obecný "onent. Toto tvrzení zřejně plat í i pro VP, F.-1 a
objemové proceny, shodný je i postup odhadování K(r)j j " ž je
však obtížr .-,1-ii, neboí místo počítání bodů musíme měřit délky
či^ploáné obsahy $ v příslušných kruzích. Obecný vztah pro

uXl^O) .lze nalézt např, v [l,2j .
Zavedené charakteristik:/ druhého řádu můžeme použít i pro
ii/jtivíií jopis korelace mezi dvěma různými stochastickými

procesy, např."mezi VP a BP (jako příklad lze uvést metalogra-
fické Hledování segregace u hranic zrn). Smíšené druhé obecné
momenty pak mají tvary (pro BP - index 1, VP - index 2)

[/4<B»C )Jl2 = ä(N(3).L(C)), [^2^B»C^21 = E(L(B).N(O>)
a podobně definujeme íiiíiíšené součinové hustoty, párové kore-
lační funkce atd. Při odhadech veličin [.] 1 2 vycházíme tedy z
rovnoměrně náhodného bodu strukturní složky (1) a měříme obsah
V( íp) '"" kruzích či mezikružích kolem tohoto bodu.

Jestl iže sledovaná struktura vznikla ze struktury vyšší

in ;erprotaci, tj. obsahují informace o prostorovém roz-
místenx původní struktury. U bodových procesů záleží na_způ-
sobu jejich generace. ÍTa příklad středy v prostoru rozmístě-
ných koulí generují jeden BP, středy jejich řezů libovolnou
rovinou generují jiný BP; oba BP jsou téměř jistě disjunktní,
ale přesto vzájemně velmi úzce souvisejí a z rovinných kore-
lačních funkcí druhého procesu lze odvodit prostorové korelač-
ní funkce px-ocesu prvního [6] • - Trojrozměrný VP generuje ^
v rovinách řezu BP; je známo, že intenzita VP A = L^( strední

délka vláken v jednotkovém objemu) je úměrná intenzitě BP
A = N. (střední počet bodů indukovaného 3P na jednotkové ploše):
obecně platí vztah Ly = 2 N A [3J. Naproti tomu indukovaný BP

)becně neobsahuje dostatek informací pro určení párové koře-'
íační funkce původního VP a je třeba k jejímu odhadu znát ješ-
tě nějaký další údaj, např. úhly, pod nimiž vlákna rovinu
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sandy protínají (podrobněji via {?] , kde jsou také popsány
risné metody odhadování veličin druhého řádu rovinného VP).
4, Závěr

Popsané postupy nalezly již široké uplatnění v ekologii
[1,?]j nauco o materiálu [2,5,8] , geologii 19,10] , velký po-
čet příkladů z o všech oborů je rozebrán v f 53* Lze předpoklá-
dat, že strukturní analýza druhého řádu bude postupně získá-
vat stále větší pozornost, protože v celé řadě oblastí, např,
při studiu heterogenního vylučováni fází, porušování a stár-
nutí, jsou prostorové korelace velmi důležité. Při její apli-
kaci se ovšem jen výjimečně obejdeme bez automatických analy-
zátorů obrazu; manuální vyhodnocováni je sice možné, avšak
nesrovnatelně obtížnější a časově náročnější než v případč
analýzy charakteristik prvního řádu.
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Obr. 1. Párová korelační funkce g(r) trojrozměrných BP
a) Teoretické průběhy podle [2] : Poissoaův BP - t D , Matérnův

shlukový model (R = 2.5) - (2), Matérnův model s tuhým
jádrem (H* 1) - (3), náhodné těsné rozmístění tuhých kouli
(R = 1) -(*).

b) Experimentální sledování realizace náhodně těsně rozmístě-
ných tuhých koulí [6]i (1) - histogram odhadu SA(r) rovin-
ného řezu realizací, (2) - histogram odhadu prostorové pá-
rové korelační funkce gv(r) vypočtený z gA(r)} srovnej s
křivkou (4) v obr. la, A
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PO OVNXNÍ STANDARDNÍ A AUTOMATICKÉ KVANTITATIVNÍ ANALÝZY
DI6?ERZITY KARBID0

1. Úvod

Jedním z důležitýoh faktorů ovlivnujioíoh vlastnosti ko-

vo /ý ch materiálů je způsob vyloučení disperzních sekundárních

fá-sl, a to zejména velikost, počet a vzdálenost ôástio v jed-

no; ce ob emu. Vliv jemných fází se uplatňuje zejména na mecha-

nic xé, kŕehkolomové a creepové vlastnosti. Pro stanovování cha-

ral teristik disperzity submikroskopickýoh částio se v závis-

losti na charakteru precipitátů a matrice používá úspěšně bud

ex£rakčn<ch replik nebo fóliové techniky transmisní elektrono-

vé mikroskopie. Stanovování kvantitativních parametrů disper-

zity - mikrosnímků bylo prováděno až doposud většinou vizuel-

ním pozorováním standardních stupnic se skutečnou velikostí a

hustotou precipitátů v rovině vzorku. V poslední době se i v té-

to oblasti rozšiřuje použití automatiokýoh analyzátorů, které

měří skutečnou velikost průmětu Částice do roviny snímku. Pro

zachováni kontinuity výsledků automatické analýzy s dřívější-

mi pracemi je však nutné znát do jaké míry jsou výsledky pbou

způsobů hodnocení totožné.

Cílem této práce bylo proto porovnání vizuelniho a auto-

matického způsobu hodnocení na konkrétním příkladu disperzity

karbidů M

2<»
C6 v žárupevné oceli na bázi 12 $ Cr modifikované

molybdenem po základním tepelném zpracování a oreepovém namá-

hání.

2. Základni charakteristiky hodnooeni disperzity pomoci uhlí-

kových extrakčnioh replik

Základní parametry, které určují disperzitu fáze jsou:

střední průměr fiástio (**})» směrodatná odohylka Gvit střední

počet částic v jednotce objemu (N ). Měřenou hodnotou je však

střední počet částic (N.) a jejich velikostní rozděleni v jed-

notkové ploše. Pro přechod k rozdělení v prostoru Je třeba po-

užít modelu vypracovaného Ashbym a Ebelingem /l/ a rozšířeného

pro rozlišení částic vyextrahovaných a otisknutých Horálkem a
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a Vobořilem /2,3/. Oba modely předpokládají, žo vi«chny Čás-

tice protlnajíoí povrch výbrusu nebo se ho dotýkající Jsou vy-

trženy v extrakóní replice a je možno pozorovat Jttjioh skuteč-

ný průmfit. Dále se předpokládá, že ôástioe mají kulový tvar a

jsou vo vzorku rozmístěny zcela náhodně. Při hodaooení je dů-

ležité rozlišovat částioe protínající povroh výbrusu od Čás-

tic ulpclých na povrchu během přípravy repliky. Tuto podmínku

lze spit it Šikmým napařením uhlíkové blanky na naleptaný povroh

vzorku. U částic ležících v této rovino se vytvoří stín, kdež-

to všechny nadbytečné částioe jsou beze stínu /4,5/.

Za těchto předpokladů platí podle /3/ f že střední aritme-
tický průměr plošné velikosti částic IT je dán vztahem

-*. **•
x"A1= jxfs(x)dx přičemž f g (x) je hustota pravděpodobné ploš-

c né velikosti částic a x je rozměr částic

f" C - 2a čtverec směrodatné odohylky ^ A 1 = J |x-x"A1 ) fg(x)dx

N je dán vzorcem:
A r / ̂A« \fc iN = r • \ i + ( ~ ) } Uc
í**.4 t N Kil / J "*

3T
7
3T

podíl se vypočte z rovnioe f s 7> N
g

Vzdéler o»t středů částic můžeme uvažovat bud v rovině (** ) ne-

bo v piostoru (^v) / 3 / a lze ji vyjádřit výrazem:

Při hodnocení vlivu disperzlty karbidů ^0^6 n a o r e e P ° v ^ vlast-

nosti 9 a 12 ý> ohromových ocelí použil Poldyna a spol. pro vý-

počet preoipitačního zpevnění /6,7/G_ vzorce podle /8/ využí-

vajícího původního Vesmacottova výrazu pro vypočet mezičáeti-

oové vzdálenosti T ve tvaru /9/í

T - i (• . x o l )
1 / 2 - íf . x 0 1 P * « — «oi J- ••-. 8tř*dnl

v O 1 U i průměr plošné vel. částic

3. Experimentální materiál a metodika:

Pro zkoušky bylo použito 5 vzorků z oceli 17 132* dle ČSN

s nízkými obsahy vanadu mezi 0,02 až 0,36 ý>. Vzorky byly jednak



po základním ťapelnóm zpracováni 1050°C/lh/vzd.+76O°C/2h/vzd,j

jednak po creepové exposici při 600 a 65O°C,

Ho'laoc iná dispersi ty karbidů bylo provedeno vždy na 5

raíst oh :•., každého vzorku na poeitiveoh vel. 18x24 on při zvět-

S^ni cca fcOOOOx. Pro vizuální porovnání bylo použito noraálně

.::ponovanýchi positivů se zřetelným stínem u extrahovaných čás-

tic (obr. l). Pro automatické hodnocení byly nvětšeniny zhoto-

vony s vysokým kontrastem pro potlačení temnějších oblastí

v zesílené oblasti repliky u částice, které by ovlivňovaly

hodnocenou velikost částic (obr. 2). Mimoto byly výraznější

zbytky temnnjáíeh oblastí a naisolované částice zakryty bílou

barvou. Vizuelní hodnoceni bylo prováděno pomoci dosud použí»

váné srovnávací stupnice s geometrickým odstupňováním plochy

částic ve tvaru elipsy s poměrem os 1:2, Pro účely srovnání

s automatickou analýzou byly velikostní třídy při vizuelním

hodnocení převedeny r.a plochy ekvivalentních kruhů a přeroz-

děleny <* stejných tříd jako při automatické analýze.

K n tomatd okému hodnocení bylo využito obrazového analy-

zátoru IBAS. Částice byly rozděleny do tříd podle plochy kru-

hu ekvivalentního změřené ploše prunu tu částioe do roviny

snímku. Bylo použito aritmetického odstupňování průměru kru-

hu po 50 nm.

4. Výsledky hodnoceni

Výsledky vizuelního i automatického hodnoceni byly vypra-

covány ve formě histogramů a tabulek. Na obr. 3 jsou histogra-

my velikosti částic karbidů M_„Cg ve vzorku po základním te-

pelném zpracování. Rozdělení velikosti částic stanovené vlzu-

elně i automaticky je přibližně stejná, je patrný pouze malý

posuv směrem k menším velikostem u vizuelního r ;%nooenív

Z histogramů vzorku po oreepu (obr. 4) jo patrný výrazný po-

suv k menším velikostem částic při vizuelnía hodnoceni. Oběma

způsoby stanovené charakteristiky disperzity jsou přehledně

uvedeny v tabulce.

Výběr vzorků pro srovnáni vizuelní a automatické metody

hodnocení disperzity byl uskutečněn tak, aby obsahoval •* irší

rozsah velikosti a hustot částic karbidů. To je zřejmé £ ta-

tulky, ze které dále vyplývá, že plošná hustota Nfl je s vý-

jimkou jednoho případu vždy vyšší při automatické analýze.
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Tento rozdíl lze vysvětlit neúplným vyloučenín naisolovaných

íSástic při předběžné úpravo hodnooených positivů. Přesto Je

>bjemová hustota N y v automatloká analýze až na jeden případ

systematicky nižší. Vysvětlení této skutečnosti nalezneme u

hodnot středního aritmetiokého průměru x.., kterého se používá

pro výpočet N y, který je u použitého způsobu automatické analý-

zy systematicky vyšší. Tento rozdíl dosahuje až 68 % u vzorku

a nejjemnějšími částioemi. Rozdíl v měřené velikosti fiástio

je způsoben tím, že i po předběžné úpravě positivu automatioký

analyzátor započítává do plootiy částic i Sást stínu. Podstatně

men 5i rozdíly ve velikosti se projeví při hodnocení geometric-

kého průměru ^ G 1> kde dosahují max*.24 %, Hodnoty/\ a T jsou

až na jeden vzorek u automatioké analýzy vždy vyšší, přičemž

rozdíly nepřesahují 18 J&, Nejzávažnější rozdíl obou hodnooení

se projevuje při stanovení objemového po lilu f, u kterého Je

zřejmé, že hodnoty získané automatickou analýzou jsou nerealis-

ticky vysoké. Teoreticky možný objemový podíl při daném obsahu

uhlíku v oceli 0,2 f> Je asi 0,039, kdežto automatickou analýzou

ve dvou případech bylo naměřeno téměř 0,09. Tato hodnota vyplý-

vá rovněž z nesprávně změřeného středního průměru částic a pro-

jeví se opět nejvýrazněji u vzorků s malými rozměry karbidů.

5. Závěr

Charaktery rozděleni (viz př, na obr, 3»*0 byly obdobné

avšak hodnoty pro jednotlivé třídy velikostí nebyly totožné.

Proto také hodnoty disperzity získané oběma způsoby hodnooení

z extrakčních replik nejsou obecně stejné a rozdíly byly v něk-

terých charakteristikách značné. Lepší shody mezi automatickým

a vizuálním hodnocením by bylo možno dosáhnout podstatně doko-

nalejší předběžnou úpravou positivů určených pro automatické

hodnocení nebo využitím dalšioh možností aut, analyzátoru IBAS.

Je to např, interaktivní vyznačení jednotlivých částic a to na

fotografiích nebo na TV kamerou získaném obrazu. Vynaložený čas

však potom podstatně snižuje výhody získané automatiokým hodno-

cením, i když lze očekávat naprosto exaktní výsledky. Určitý ne-

souhlas dosažených hodnot lze však ve specifiokýoh případech to-

lerovat. Tak např, při hodnocení disperzního zpevnění žárupev-

ných 12 i* Cr modifikovaných ooelí studovaných v rmíí práci je

příspěvek karbidů M2«Cg ke zpevnění stanovený způsobem podle

f6,7/ nepřímo úměrný T Takže rozdíly ve zpevnění stanovené
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automatloky a vizuolním hodnocením představuji sax. 18 %, xa-

tímoo vliv podílu exppzice při oreepi u studovaných vsorků 81-

ní až **00 %m Nesouhlas obou hodnoceni není v tOBto případě vý-

ana.-nný, ale časová úapora v rychlosti hodnooení byla podstatná.
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STUDIUM DESOXIDACE OCELI MANGANEM A MOŽNOSTI HAFINACE

KJVOVÍCH TAVENÍN

V této gráci jsou shrnuty naše zkušenosti s využitím me-
ta wgrafie pri řešení různtých metalurgických problémů, deaoxi-
dace oceli manganem, rafinace tavanin železa s vyšším obsahem
dalších kovových prvků Cr, Ni a Jbaroru. Metalografická hodno-
cení a mikroanalýza vzorků umožnily pomocí laboratorních ta-
veb získat závažné výsledky.

Studium desoxidace manganem je nyní aktuální, protože
ne tstále se snižující zásoby manganových rud vhodných pro hut-
ní výrobu nutí snižovat spotřebu Mn při výrobě oceli. V rámci
studia této problematiky jsme se zabývali vlivem desoxidace
oceli manganem na obsah kyslíku a mikročistotu oceli labora-
torních taveb. Laboratorní tavby byly prováděny ve vakuové
indukční peci, v argonové atmosféře. Vsázku tvořilo práškové
železo, švédská železná houba, která má vhodné chemické slo-
žení - obsah manganu 0,01 ?S.

l'o roztavení vsázky a vyhřátí taveniny na 1600 °C byl
do oceli přiaazován mangan ve formě PeMn affiné. Velikost pří-
sady Mn činila postupně 0,1; 0,1; 0,1; 0,2; 0,2; 0,3; 0,3;
0,9 ft. Vždy 30 sec po přísadě byl odebrán vzorek kovu, pro sta-
novení obaahu kyslíku a mjkročistoty. Metalografická a raikro-
analytická hodnocení umožnují^odebírat malé vzorky v průběhu
zkušebních taveb a tím se nemění podmínky v průběhu experi-
mentu.

Na obr. 1 je uvedena závislost obsahu kyslíku na obsahu
manganu stanovena na základě experimentálních dat. V oblasti
o*sáhu Mn v rozmezí 0,25 - 0,35 %t jak patrno, obsah kyslíku
na obsahu manganu velmi významně závisí. Proto při výrobě
stavebních konstrukčních ocelí s tímto obsahem Mn nelse sni-
žovat jeho obsah bez nebezpečí zhoršení mechanických vlastností.

Mikročistota byla hodnocena na op tick m mikroskopu podle
zásad stereologie. Byl stanoven počet část: c na mm plochy
výbrusu N a střední průměr částic d . Závislost parametru
mikroČistoty na obsahu manganu (obr. 2, 3) dovoluje odvodit
stejný -révěr jako v případe obsahu kyslíku. Mikročistota oceli
s nižsín obsahem Mn je nišší než u oceli s obsahem Mn nad
0,5 ?o. Z výsledků uvedených na obr. 1, 2, 3 vyplývá poměrně
dobrá shoda mezi obsahem kyslíku a mikročistotou oceli. Je
to pravděpodobně důsledek velmi dobrých podmínek pro vyplou-
vání nekovových vraěstků při laboratorním indukčním tavení
vedeném v inertní atmosféře.

Mikročistota oceli byla dále posuzována pomocí QTM.
Zde bylo stanoveno, že nejvíce nekovových vměstků představu-
je částice do velikosti 2 /m a to 20 - 50 %% vměstků o ve-
likosti 2 - 8 <om je méně a to cca 10 - 20 % a nekovových



vměstků o velikosti 8 - 10$ 10 - 12 a nad 12 Mm je 10-5 %
v jednotlivých velikostních třídách.

Uvedené výsledky potvrdily závažnost snižování obsahu
manganu v konstrukčních stavebních ocelích* Obsah manganu
nelze snižovat bez ohrožení jakosti vyráběné oceli. Proto
je nutné zabývat se zde možnosti využití komplexní desoxida-
ce s použitím silnějších desoxidovadel - hliníku, křemíku
a tak zvyšovat využití manganu pro legování oceli.

Mezi další problémy, které jsem řešili pomocí metalogra-
fických metod uvádíme studium možnosti rafinace surových že-
lez vyráběných z loužence z výroby niklu v Niklové huti
Sered. Při výrobě niklu z albánské rudy loužením vzniká vel-
ké množství odpadních látek, které mají vysoký obsah železa
a déle ohromu a zbytkového niklu. Vzhledem k tomu, že zásoby
odpadních látek v areálu Niklové huti jsou značné a další
skladování způsobuje problémy, jsou studovány možnosti vyu-
žití této suroviny v hutnictví železa.

Tak bylo ve vysoké peci vyrobeno surové železa o násle-
dujícím chemickém složení: 4,5 % Cf 0,6 % Mn; 2 % Si; 3,8 %
Crč 1|3 % Ni; 0,1 % Pj 0,02 % S. Vzhledem k vysokému obsahu
foíforu se nepředpokládá přímé využití např. při výrobě ne-
rezavějících ocelí. Žádoucí je snížit v tavenine obsah fos-
Po:?u a kov zpracovat při výrobě chrom-niklových ocelí nebo
v iavenině snížit obsah chrómu, oxidačně odfosfořit a dále
zpracovávat.

V našem případě jsme metalograficky studovali chemické
složení fází obsažených ve struktuře vzorků kovu taveného
v laboratorní indukční peci v inertní atmosféře. Rozbor jed-
notlivých strukturálních složek byl prováděn pomocí řádko-
vacího elektronového mikroskopu s analyzátorem EDAX a na
mikfosondě Camebax.

Bylo stanoveno, že cementit je obohacen karbidotvorný-
mi xrvky především chromém, méně manganem. Křemík, hliník,
fosľor a prakticky i nikl do cementitu nevstupují. V další
strukturální složce, feritu byla zjištěna přítomnost vyšší-
ho podílu křemíku, fosforu, niklu a hliníku.

Dosud získané výsledky ukázaly na zásadní význam uhlí-
ku, který ovlivňuje procesy v tavenine včetně tuhnutí. Výz-
namné je zjištění, že karbidickou strukturální složku tvoří
mimo železa především chrom a mangan. Nikl a fosfor se nao-
pak koncentrují ve zbylé tavenine. Tyto výsledky ukazují
na možnost rafinovat taveninu v průběhu tuhnutí, v oblasti
teplot solidus - likvidus.

V tabulce je uvedeno průměrné chemické složení cemen-
Jitu a eutektika z různých taveb stanovené aařízením
RSM + EDAX, Na obrázku 4 jsou uvedeny výsledky mikroanalýzy
na úsečce cca 8 mm stanovené pomocí mikrosondy dokládající
složitost a íaikroheterogenítu těchto slitin, která je výs-
ledkem odrněšování fází v průběhu tuhnutí.
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Průměrná koncentrace sledovaných prvků v cementitu

h m o t n o s t n í p r o c e n t a

Vzorek С P Si AI Ni Mn Cr
ТЛ 57TS 0,003 б 0,001 0,48 0,72 §732
141 5,03 0,02 0,004 0,005 0,49 0,80 7,24
142 4,94 0,011 0 0,011 0,17 0,23 2,28
201 4s6í? 0,014 0 0,011 0,21 0,25 2,30
202 4,60 0,002 0,009 0,06 0,48 0,74 7,34
203 4,72 0,026 0,036 0,13 0,26 0,68 7,85
211 4,64 0,01 0,01 0,01 0,46 0,63 7,46
212 4,56 0,03 0,05 0,06 0,47 0,67 6,58
213 4,58 0,014 0,004 0,01 0,50 0,63 7,26
214 4,62 0,012 0 0,02 0,43 0,72 7,64

Průměrná koncentrace sledovaných prvků v eutektiku

h m o t n o s t n í p r o c e n t a

Vaorek С Р Si AI Ni ISn Cr

131 4,30 0,06 2,51 0,05 2,30 0,50 2,02
141 3,03 0,17 3,78 0,02 2,60 0,60 1,18
142 2,02 0,03 0,73 0,015 0,74 0,15 0,52
201 1,11 0,07 0,81 0,14 0,74 0,18 0,42
202 1,90 0,06 2,74 0,81 2,02 0,54 1,86
203 1,30 0,09 1,92 2,16 1,66 0,53 2,02
211 1,67 0,03 2,72 0,19 1,77 0,50 1,83
212 1,63 0,13 2,60 0,06 1,75 0,54 1,48
213 1,66 0,12 3,44 0,05 2,00 0,51 1,18
214 1,30 0,16 2,52 0,16 1,78 0,65 1,98
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Ing* Miroslav Lorenc, CSc*
Výzkumný ústav 070, Brno

STRUKTURNÉ MECHANICKÉ VLASTNOSTI MATERIÄLU ROZMĚRNÉHO ODLITKU
Z OCELI 15Ch2NMFA

K experimentálnímu rozboru strukturně mechanických sou-
vislostí mikroSistoty oceli byl vybrán materiál odlitku ve
tvaru desky 1500x215x2500 mm. Odlitek byl vyroben v k.p.Skoda
Plzeň z oceli 15Ch2NMFA vytavené v lOt obloukové peci a odli-
té do speciální pískové formy, pro kterou se použilo směsi
a vyšší intenzitou odvodu tepla ve spodní části /I/. Zakaleniu
do vody z austenitizační teploty 920 C a popuštěním na 650 C
vznikla typická sorbitická struktura, která byla metalografic-
ky kontrolována a parametrizována rtg* difrakční analýzou* Ke
zjištění rozptylu mechanických vlastností bylo z různých míst
odlitku odebráno celkem 3000 vzorků* Tato místa, odlišující se
hlavně podmínkami ochlazování a tuhnutí, poskytují rozdílnou
strukturní bázi pro sledované parametry mikročietoty, stano-
vené měřením strukturních necelistvostí typu vměstků a dutin
indikovaných QTH-analýzou neleptaných výbrusů*

Souhrnné vyhodnocení obsahu vměstků a mikroředin vymezuje
problém vlivu mikroCistoty na mechanické vlastnosti do oblasti
působení dutinotvorných mikrodiskontinuit v matrici, tzn* ovliv-
ňování plastické deformace doprovázené tvárným porušením a lo-
trem* Chemická nestejnorodost byla vyhodnocena variačním koefi-
cientem rozložení prvků Cr, Ni, Mn a Mo« Koncentrace legujících
příměsí byla měřena elektronovým mikroanalyzátorem vlnově dia-
persního typu a použitím korekčního postupu ZAP.
Charakter nehomogenity byl takový, že minimálně narušoval ovliv-
nění mechanických vlastností a statisticky se eliminoval.

Představu o vzájemných souvislostech zjištěných struktur-
ně mechanických parametrů poskytla korelační analýza /2, 3/.
Z výsledků zkoušek bylo stanoveno 30 kvantitativních parametrů,
jejichž souhrn je uveden v tab* XXX, když průměry a směrodatné
odchylky jednotlivých veličin shrnuje tab. XXV* Parametry 1 až
11 byly stanoveny rtg. difrakční analýzou, 12 až 23 QTU analý-
zou a 24 až 30 pak z výsledků zkoušek mechanických vlastnosti*
Naměřená data byla ve všech případech vyrovnána funkcí souřad-
nic jednotlivých vzorků v třírozměrném prostoru tělesa odlitku*
Ke korelační analýze se použily souřadnice skutečných vzorků
rázových zkoušek představující sít 1000 bodů* Získaná korelač-
ní matice představovala hodnoty formálně kvantifikující sou-
vislosti mezi dvojicemi měřených parametrů* Lze ji interpreto-
vat jako relativní míru vlivu jednotlivých charakteristik.
když se rozdělí na závisle proMěnné* a vysvětlující veličiny.

Hodnotíme-li korelace mechanických vlastností s rtg.
strukturními charakteristikami, byla patrná vyšší korelovanost
meze kluzu a meze pevnosti oproti dalším veličinám* S rostou-
cím mřížkovým parametrem se zvětšuje pevnost, což může být
vysvětleno substitučním zpevněním* Souhlasí taktéž záporná ko-
relace pevnosti s tahovým předpětím ve struktuře (součet hlav-
ních napětí) a vliv rozptylu opraveného mřížkového parametru
(heterogenita) s mezí pevnosti v důsledku lokálního oslabení*
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Rozptyl distorze mřížky EC2 považovaný za míru hustoty dialo-kácí svySuje hodnotu meze pevnosti a záporné korelace meze
klusu s velikosti subzrn ( D Q K R ) odpovídá vztahu Halla a Petche.

Hlavním výsledkem práce vôak je korelace mikroCistoty a
mechanických vlastností. I zde byly zjištěny korelaSní souvis-
le&ti, které se dokonale shodují ee známymi kvalitativními
představami. Mez kluzu není ovlivněna mikroč*istotou, pouze
výskyt abnormálních Částic ae projevil snížením smluvní hodno-
ty R

n°»
2» u meze pevnosti byly již korelace poněkud vyôSi,

kdy5pvzrostl zejména vliv počtu Částic nad 3/um, ale i obsaho-
vé koncentrovanosti vměstků vyjádřené kvantity statistiky roz-
dělení zorných polí QTM /4/.

Silný vliv mikročistoty lze konstatovat u tažnosti a kon-
trakce. Tažnoat reaguje pozitivně na drobnější vměstky a nižóí
kvantily relativního obsahu Částic. Kontrakce naproti tomu ne-
gativně koreluje s Četností největších Částic, což je již kla-
sická zkušenost. Pozitivní byla též korelace lomové houževna-
tosti s parametry mikroCistoty (obsahem mikrodiskontinuit)
což lze vysvětlit zvýšením odporu proti růstu trhliny. Tento
výsledek však neznamená skutečný kladný vliv znečištění na
kvalitu materiálu, ale pouze to, že daný mikrostrukturní stav
nevyžaduje z hlediska dosahované lomové houževnatosti kontrolu
mikroCif-toty.

^rubová houževnatost jednotlivých vzorků, hodnocena odleh-
lost\ od tranzitní křivky, poskytla shodné korelace jako kon-
trakce. I zde se uplatňuje zdánlivě pozitivní vliv drobných
vměstků a záporné korelace s částicemi nad 12 /um. Stejný obraz
poskytují i kvantily plošného obsahu, kde korelace mění cha-
rakter u 90% kvantilu. Takový výsledek lze očekávat v subtran-
zitní oblasti, k níž patřila převážná část vzorků rázových
zkoušek.

Z dalších korelaCních koeficientů poskytují řadu názorných
vztahů dvojice parametrů rtg. strukturní analýzy a mikroCistoty
nebo mechanických vlastností vzájemně, případně mikročistoty
vzájemně. Uvedené souvislosti byly taktéž potvrzeny faktorovou
analýzou příslušné matice korelačních koeficientů. Se ztrátou
informace menší než 10% lze uvažovaných 30 parametrů formálně
vyjádřit pěti lineárními kombinacemi (faktory), které odpoví-
dají určitým vnitřním souvislostem v datech. Tab. XXX ukazuje
parametry s maximálními vahami ve faktorech. Z této tabulky vy-
plývá, Že parametry lomové houževnatosti skutečně nejvíc sou-
visí s rozptylem opraveného mřížkového parametru S(a*), expo-
nentem určujícím typ rozdělení mikrodiatorzí w, rozptylem mi-
krodistorzí mřížky E-2, počtem vměstků do 12,vm a všemi kvan-
tily mikroCistoty. lie z klusu a mez pevnosti naplňuje spolu
s mřížkovým parametrem a a střední velikostí sub zrn 2 W p
druhý faktor. Třetí faktor preferuje výskyt velkých vmefracu,
parametry plasticity (A~, z) a vrubovou houževnatost. Pak
existují ještě dva faktory s dominujícími metalografickými
parametry*

Korelační souvislost mikrgstrukturních parametrů a mecha-
nických vlastností blíže objasňuje TV sledování tahové zkoušky.
Diagram intenzity napětí v závislosti na skutečné deformaci
v místě porušení se při&<5.10""4 s x vyznačoval maximem G ,
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kterému byl přisouzen moment kritického nárůstu dutin a prechod
ke koaleacenci doprovázené losem* Tento předpoklad j© ověřen
řezem vzorku se zkoušky, kde byla deformace sestavena v okam-
žiku poklesu napětí.

Z dosažených výsledků vyplývá shoda s poznatkem, že plas-
tická deformace je ukazatelem relativního působeni mlkročieto-
$y oceli na mechanické vlastnosti. Zda tato plasticita ovliv-
ňuje odpor proti porušení může indikovat maximum intensity na-
pětí při tahové zkoušce. Příliš měkký strukturní stav přináli
teay snížení ff z hlediska pevnosti matrice. Relativné" tvrdá
matrice se poruší křehkým lomem a lomové napětí bude nižší než
• případě houževnatého lomu odpovídajícímu optimální mikroatruk-
tuíe.

Vztahy mezi zpevněním matrice při deformaci a limitujícím
vlivem vměstků na rozvoj plastické deformace znázorňuje obr.
131 a 132. Schematické diagramy, které zde byly použity, odpo-
vídají skutečným typům zjištěným experimentálně při TV sledo-
vání tahové zkoušky.

Závěr
Mechanismus tvárného porušení oceli dekohezí vměstků růs-

tem a koalescencl dutin je podstatně ovlivněn počátečním obje-
movým podílem a velikostí dutinotvorných částic. Kritický ná-
růst dutin pro koalescenci a vznik lomu je dán strukturou ma-
trice, speciálně jejím mikroplastickým chováním, do něhož se
promítá chemické složení materiálu, čistota a mikro strukturní
zpevnění. Pro studium těchto souvislostí je možno využít dia-
gram tahové zkoušky, pořízený při dostatečně malé & konstantní
rychlosti plastické deformace, eliminující dynamické jevy,
(ohřev, termoplastické změkčení, rychlé dolomení), které výraz-
ně zkreslují výsledek. Konečná deformace a jí odpovídající lo-
mové napětí při běžné tahové zkoušce nemohou správně indikovat
Bkutečnou houževnatost ocelí.

Maximum intenzity napětí a jemu odpovídající skutečné de-
formace je citlivějším parametrem, protože odpovídá ztrátě
soudržnosti, po které dochází ke spontánní koalesconci dutin,
rozvoji makroporušení a lomu. Deformace, jež provésti tuto fázi
zatěžování vzorku, nemůže být adekvátní mírou plastické defor-
mace do porušení v obecnějším významu.

QTM analýza mikročistoty poskytuje významné mikrostruktur-
ní parametry vysvětlující řadu základních mechanických vlastnos-
tí je nutno použít doplňující informace o mikrostruktuře matrice,
zahrnující pokud možno vedle metalografické analýzy a základní-
ho chemického složení i veškeré technologické parametry výroby
dané oceli, event, tepelného či deformačního zpracování. Byly
ověřeny možnosti korelační analýzy mechanických vlastností k
aktivitě kyslíku v průběhu tavení. Taktéž rychlost ochlazování
při kalení a teploty popouštění korelují s výslednými kombina-
cemi mechanických vlastností* Tato práce doplňuje příslušné
korelační souvislosti o vztah metalograficky kontrolovatelných
parametrů k mechanickým vlastnostem. Dosažené výsledky jsou
dostatečným opodstatněním pro měření objemového podílu mikro-
diskontinuit a jejich distribuce jako částic druhé fáze speci-
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ficky naruSujících strukturu oceli nečistotami v základní ko-
vové hmotě.

Korelační analýzou měřených strukturních parametrů ee
kvantifikoval vliv mikročistoty na základní mechanické vlast-
nosti zjišťovaná tahovou zkouškou, rázovou zkouškou a zkouškou
lomová houževnatosti u nízkolegované oceli střední pevnosti
s popustenou raartensiticko bainitickou strukturou. Plán expe-
rimentu i zpracování výsledku poskytuje možnost značně obecných
předpokladů, zejména v otázce metodiky hodnoceuí mikročistoty
pfi -řešení materiálových problému pevnosti oceli. Byla nazna-
čena efektivnost doplňování výsledku metalografických rozboru
parametry technologie výroby oceli a tepelného zpracování, kte-
rá se jeví schůdnější než zvyšování podrobnosti analýzy jedno-
tlivých nekovových yměstku. Tahový diagram pořízený v rovnováž-
ných podmínkách mezi průběhem skutečné deformace a mikrostruk-
turními procesy doprovázejícími plastickou deformaci muže být
výhodným kriteriem odporu materiálu proti tvárnému porušení.
Použitý korelační systém vyhodnocování experimentu spolu s pů-
vodními metodami zpracování výsledkč. umožňuje průběžně vyhod-
nocovat vyráběnou ocel, stanovit možnosti technologického ovliv-
ňování kvality, prokázat optimálnqst strukturně mechanického
stavu » indukovat podněty k rozvoji teoretických představ a
modelů.

Kontrola mikroSistoty vyráběné oceli je součást regulace
kvality s přihlédnutím k dalším informacím o daném materiálu.
tj» ke stavu matrice a mechanickým vlastnostem, zejména mezní-
mu stavu napjatosti z rovnovážného tahového- diagramu. Metodika
TPZ-M23-74 představuje v současné době nejvhodnější škálu pro
kontrolní testy mikročistoty ocelí.

Způsob zjištění konkrétních parametrů pro optimální vyu-
žití potenciálních vlastností určité matrice s ohledem na pří-
tomné vměstky nebo prokázání matnosti rafinače materiálu k od-
straněni zhoršujícího vlivu nečistot byl předložen.
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Tatulka XXV.
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Tabulka XXX.
Přehlc: parametrů faktorové analýzy s vyznačením
vlivů v pětici formálních faktorů

. par3me try /Cek. tory : . 1 2 j

1. mřížkový parametr a x X
2. směrodatné odchylka S ( a x ) • . . X
3. součet hlavních napěti 6".+ 6~ X
4. opravený parametr a* . . . X .
5. směrodatná odchylka S ( a x ) X . . . .
6. exponent distr.funkce w X . . . .
7. mikro-ic formace (Gauss) E n X
8. anizotropie X . . . X .
9. r. ikrodef. Cauchy-kvadr. E C2 X . . . .
3 0. siř. velikost zrn I W p X . . .

11. směrodatná odchylka S^ D0KR^ . . . X .
12. celkový počet vměstků N y X . . . .
13. celková plocha vměstků Ay X . . . .
14. pořet vměstků nad 3 /Um X . . . »
15. počet vměstků nad 6 /um X . . . .
16. počet vměstků nad 12 /um X . . . .
17. no?et vměstků nad 24 yum X
18. počet vměstků nad 36 ^um X
19. počet vměstků nad 48 ,xm . . X .
20. 70£ kvantil rel.plochy X . . . .
21. 8O5ř kvantil rel.plochy X . . . .
22. 90& kvantil rel.plochy X . . . .
2 3. 95* kvantil rel.plochy X . . . .
24. smluvní mez kluzu RpO,2 X
2 5. mez pevnosti R . X . . .
26. tažnost A^ . . X
27. kontrakce Z . . X
28. zdánlivé lom.houž. KQ X . . . .
2 9. inform, lom. houž. K Q X . . . .
30, vrubové houževnatost . « X . .
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mezni
plasticita

Obr. 131 Schema rozložení tahových diagramu
skutečných napětí pro různě zpev-
něnou matrici a ideální mikročistotu

Obr. 132 Schema rozložení tahových diagramů
skutečných napětí pro různou mi-
kročistotu a ideální mikrostrukturu
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ZMENA MIKROČISTOTY PRI VÁKUOVOM SPRACOVANÍ OCELE DYNAMO

Rozšírenie mimopecného spracovania ooele vakuovaní* v ce-
losvetovom merítku svedčí o jeho výraznom prínose pre kvalitu
vyrábanej ocele a ocelových výrobkov. Pri vakuovaní sa dosahu-
je podstatné zníženie obsahu plynov, nekovových vtrúsenín a
niektorých nežiadúcich prvkov v oceli. Pokial sa využíva lego-
vanie počas vákuovania, dochádza ku lepšiemu využitiu legúr,
ocel sa odlieva ako dokonale chemicky a teplotné homogenizova-
ná, čistejšia ocel má často vlastnosti, ktoré sa u iných ocelí
dosahujú prídavkom drahých legujúcich prvkov. Nevýhodou je pre-
dĺženie výrobného cyklu a hlavne zvýšenie výrobných nákladov.
Zavedenie vákuovania ocele vyžaduje si súčasne ďalší komplex
opatrení, sprevádzajúci následné spracovanie ocele tak, aby
úžitky, získané vakuováním, neboli v ďalšom postupe výroby zne-
hodnotené.

Ciclom práce je zistiť, ako sa není obsah a zloženie ne-
kovových vtrúsenín počas vákuovania ocele. Spolu so zmenou ob-
sahu nekovových vtrúsenín je porovnávaná aj zmena obsahu ply-
nov v oceli počas vákuovania. Ďalej je cielom zistiť, aké ne-
kovové vtrúseniny existujú v oceli po ukončení vákuovania a
ako sa mení ich obsah pri odlievaní ocele do kokíl.

Odber vzoriek a ich analýza.
Vákuovacia stanica typu DH na Oceliarní I VSŽ bola uvede-

ná do skúšobnej prevádzky koncom roku 1984. Doteraz sa na vá-
kuovacej stanici spracúvajú tri skupiny akostí ocelí:
- elektrotechnické ocele triedy Ei 35-70
- vysokopevné mikrolegované ocele
- hlbokoťažné ocele stabilizované Ti.

V tejto práci bolo urobené štúdium zmeny obsahu a zloženia
nekovových vtrúsenín u elektrotechnických ocelí.

Vákuovo oduhličená oceZ Dynamo sa vyrába bežnou technoló-
giou v kyslíkovom konvortore s tým, že odpichová t e. p lot a je -
o 80 až 90 C vyššia, než je pri klasickej technologii. Ocel sa
pri odpichu nedezoxiduje, pridáva sa len prísada ferofosforu
u ocelí Dynamo s nižším obsahom kremíka. Na vákuovacej stanici
sa robí také množstvo oduhličovacich zdvihov, ktoré závisí na
požadovanom obsahu C v tavbě a na poklese teploty. Po skončení
oduhličenia sa ocel leguje na požadované zloženie prísadami Al
granulovaného, FeMn aff a FeSi počas legovaclch zdvihov. Po
prídavku legúr sa robí minimálne 5 homogenizačných zdvihov.

Pre štúdium zmeny obsahu a zloženia nekovových vtrúsenín
pri váku-ivej príprave elektrotechnických oceli boli odobraté
vzorky počas vákuovania a odlievania Štyroch tavieb akosti VSZ
709. Vzorky boli odoberané z ocele pred vakuováním, periodicky
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po každom piatom oduhličovacom zdvihu, z ocele po oduhličenl
a po ukončení vákuovania. Ďalej boli odobraté vzorky z ocele
pri odlievaní do kokíl. Pre odber na vákuovacej stanici bol
použitý ponorný vzorkovač. Vzorky z prvých dvoch tavieb boli
odoberané ponorným vzorkovačom PCLOI - PV2 - 02, v ktorom sa
používa na ukludnenie vzorkovanej ocele hliníkový plieäok. Hli-
ník sa viazal s kyslíkom, resp. reagoval s vtrúseninami FeO za
vzniku vtrúsenin oxidu hlinitého, čiže znečistenie, pozorované
v týchto vzorkách, neodpovedalo skutočnému znečisteniu ocelo-
věj taveniny. Z tých dôvodov boli vzorky z ďalších dvoch ta-
vieb odobraté ponorným vzorkovačom fy Lečo, ktorý neobsahoval
hliníkový pliešok na ukludnenie.

Na vzorkách, odobratých vyššie popísaným spôsobom, bol
pripravený metalografický výbrus. Na takto pripravených vzor-
kách bola urobená kvalitatívna aj kvantitatívna analýza vtrú-
senin. Kvantitatívna analýza bola robená aj u vzoriek z prvých
dvoch tavieb, pretože obsah vtrúsenin oxidu hlinitého mohol
poskytnúť informáciu o stave oxidácie ocelového kúpela počas
vákuovania. Kvalitatívna analýza vtrúsenin a popis ich morfo-
logie boli robené len u vzoriek z druhých dvoch tavieb. Aby
bolo možné určiť zloženie vtrúsenin, boli charakteristické ty-
py analyzované energiovo - disperzným elektronovým mikroanaly-
zátorom Kevex v spojení s elektronovým mikroskopom Tesla BS 300.

U odobratých vzoriek bola urobená aj analýza obsahu ply-
nov, kyslíka a dusíka. Táto analýza, ktorá bola urobená z vto-
kových tyčiek ponorného vzorkovaČa, bola urobená len u prvých
dvoch tavieb.
Rozbor výsledkov analýz.

Zmena obsahu nekovových vtrúsenin v prvých dvoch tavbách
behom procesu vákuovania je na obr.l. Znázornená je len zmena
obsahu oxidických vtrúsenin, pretože obsah sulfidických vtrú-
senin vo všetkých tavbách akosti Dynamo bol velmi nízky.
V týchto tavbách bol analyzovaný aj obsah plynov, kyslíka a
dusíka* , j zmena obsahu plynov v obidvoch tavbách behom proce-
su vákuovania je na obr.l.

Z obr.l je vidieť výrazný pokles obsahu nekovových vtrú-
senin, aj obsahu kyslíka behom procesu vákuovania. Pretože
v touto prípade išlo o vtrúseniny oxidu hlinitého, ktoré vznik-
li po dezoxidácii vzorky hliníkom v ponornom vzorkovači, tie-
to odrážali stav oxidácie kovového kúpela a priebeh zmeny ich
obsahu sa úplne zhodoval s priebehom zmeny obsahu kyslíka. Po-
kles obsahu kyslíka bol výrazný, behom vákuovania došlo k zní-
ženiu obsahu prakticky o jeden rád. Iný priebeh už mala zmena
obsahu kyslíka po vakuovaní, teda pri odlievaní ocele do kokíl,
keď v jednom prípade došlo k stúpnutiu obsahu kyslíka z príčiny
r«->oxidácie. Ešte výraznejšie bolo zvýšenie obsahu dusíka. Ob-
sah dusíka síce behom procesu vákuovania výrazne poklesol, ho-
ci s dosial nevysvetleným nárastom v určitom štádiu procesu
vákuovania, ale behom odlievania tak výrazne stúpol, že dosia-
hol hodnoty, ktoré boli v oceli pred vakuováním.

Skutočný pokles obsahu oxidických vtrúsenin bolo možné
študovať v druhých dvoch tavbách. Grafické znázornenie zmeny
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obsahu vtrúseiiin T týchto tavbách je na obr.2. Z tohto znázor-
nenia je jasne vidieť podstatný pokles obsahu oxidických vtrú-
senln behom vákuovania tekutej ocele. Kým pred vakuovaní* ooeľ
obsahovala viac než 1 % plošné oxidických vtrúaraln, po vakuo-
váni bal obsah vtrúsenín 0,050 % plošných alebo nižiie.

Zaujímavé je zbrzdenie, reap, zvýšenie obsahu oxidickýoh
vtrúsenín v oblasti okolo 15. až 20.oduhličovacieho zďihu, kto-
ré bolo zaznamenáno aj u predošlých dvoch tavieb.

Pri Štúdiu tohto javu v ďalších, tu nespomínaných tavbách,
bolo zistené, že vo vzorkách sa v tomto štádiu mimo veZmi ma-
lých vtrúsenín oxidu železnatého FeO vyskytovali aj veľmi malé
vtrúseniny A1Q0», ktoré optickým mikroskopom nebolo možné roz-
líšiť. Možnýnrzffrojom týchto vtrúsenín A19O„ bola vymurovka vá-kuovacej stanice. á J

Oxidické vtrúseniny v oceli v konvertore po skončení skuj-
ňovania a y panve pred vakuováním boli tvorené v prevažnej mie-
re vtrúseninami oxidu železnateho FeO. Mimo týchto vtrúsenín
boli v oceli pred vakuováním zistene aj globulárne, často dosť
velké vtrúseniny mangánatých kremičitanov. Tieto Šedé sklovité
vtrúseniny obsahovaly aj iné prvky, hlavne hliník, ale aj váp-
nik, horčík a titán, čo naznačuje, že tieto vtrúseniny vznikli
počas skujňovania na časticiach trosky.

Počas prvých oduhličovacich zdvihov sa oxidické vtrúseniny
menili len velmi málo. Pozorovatelná bolo zníženie množstva
vtrúsenin FeO. V oceli sa naďalej vyskytovali pomerne velké
vtrúseniny mangánatých kremičitanov. Tieto bolo možné rozdeliť
do dvoch skupín, v jednej boli Šedé globulárne častice bez zjav-
ného sklovitého charakteru, v druhej boli charakteristické sklo-
vi té kremičitany s tyfickým vnútorným reflexom.

Vo vzorkách, odobratých z tekutej ocele po 10. oduiiličova-
C( n zdvihu, znovu prevládali vtrúseniny FeO, ich veľkosť bola
porovnatelné menšia. Podobný jav bol pozorovaný aj u kremičita-
n^vých vtrúsenín, keď podiel veľkých častíc badateľne poklesol.

Pri ďalšom priebehu vákuovania bol pozorovaný rovnaký trend
vývoja obsahu a zloženia vtrúsenínm ako bolo popísané vyššie.Po-
čet vtrúsenín FeO rapídne klesal so zvyšujúcim sa počtom oduhli-
čovacich zdvihov a ich veľkosť vo väčšine prípadov nepresahova-
la 1 m. U týchto vtrúsenín bolo obtiažne zistiť, či to boli
častice FeO, alebo boli prítomné aj vtrúseniny iného zloženia.
Výrazne klesol aj obsah kremičitunových vtrúsenín. Pritom bolo
možné pozorovať, že sklovité kremičitanové vtrúseniny, aj väč-
šie, pretrvávali v oceli do pozdějších štádií procesu vákuova-
nia. Je to zrejmé aj z analýzy elektronovým mikroanalyzátorom,
ktorá ukázala, že obsah kremíka v kremičitanovýck vtrúseninách
vzrastal s počtom vakuovacích zdvihov.

Oceľ po oduhličení bola prakticky úplne čistá, vtrúseniny
FeO už neboli zistené. Nahodile, vo veľmi malom množstve, boli
nachádzané sklovité vtrúseniny kremičitanov.

Po legovacích a homogenizačných zdvihoch,teda po ukončení
vákuovania, boli v oceli vtrúseniny,, ktoré vznikli v dôsledku
legovania. Jednotlivé typy vtrúsenín, ktoré sa nachádzali v oce-
li Dynamo, pripravenej psmocou vakuovaného spracovania, boli
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študované vo vzorkách, odobratých počas odlievania ocale do ko-
kíl. Mikroanalýzou bolo zistené, že boli tvorené oxidmi kremíka,
hliníka a mangánu, teda odrážali spôsob priprav; ocele, čiže le-
govanie hliníkom, feroraangánom a ferosilíciom. Pre ocel Dynamo,
vyrobenú bežným spôsobom bez mimopecného spracovania, sú typické
globulárne sklovité vtrúseniny hlinitých kremičitanov s vyšším
obsahom kremíka, ktoré plne odrážajú zložeaie tejto ocele. Aj
tieto vtrúseniny, hoci len velmi zriedkavo, boli zistené vo vzor-
kách, odobratých pri odlievaní vakuovanéj ocele.

Pri zhodnotení čistoty ocele Dynaao, vyrobenej pomocou vá-
kuového spracovania, je možné konštatovať, že táto ocel mala pod-
statne nižší obsah oxidických vtrúsenín, než ocel Dynano, vyro-
bené bežným spôsobom. Priemerný obsah oxidických vtrúsenín vo
vzorkách vakuován®j ocele z ingotov bol 0,045 % plošných, kým
v nevakuovanéj elektrotechnickej oceli, pripravenej bežnou tech-
nológiou, bol 0,256 % plošných. Velká častí vtrúsenín, vytvore-
ných pri legovaní, sa eliminovala počas legovacích a homogenizač-
ných zdvihov. Mimo toho v oceli, vyrobenej bežným spôsobom, vždy
sa nachádzajú aj vtrúseniny trosky a mangánatých kremičitanov,
ktoré tam pretrvávajú zo surovej ocele, vyrobenej v konvertore.
Tieto vtrúseniny však v oceli, vyrobenej pomocou vákuovania,
úplne chýbajú.
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NEKOVJVÉ VTRČSENINY V HEADFIELDOVEJ OCELI A ICH VPLYV NA KVA-

LITO ODLIATKOV

Cedným z hlavných kritérií pre kvalitu a použiteľnosť oce-
ľových odliatkov je celistvosť, neporušenosť ich makrostruktú-
ry, ktorá je stanovená výskytom vnútorných aj povrchových chýb.
Na vj'rskyt týcito chýb má priamy vplyv väčší počet prevádzkových
premenných, ich množstvo je určené zložitosťou technologického
procesu a používaného zariadenia. Problematika chýb ocelových
odliatkov bola rozsiahle spracovaná v práci /I/.

Nekovové vtrúseniny v oceli, hlavne väčších rozmerov,
predstavujú pri určitých podmienkach miesto možného vzniku
chýb. Veľké vtrúseniny, prípadne väčšie zhluky vtrúsenín sú
Často centrom vzniku prasklín, šupín a pod. Pri výrobe oceľo-
vých odliatkov síce nehrá prvoradú úlohu tvárniteľnosť vtrúse-
nín, ktorá pri valcovaní býva príčinou vzniku mikrotrhlín, vý-
razne sa však môžu prejaviť vlastnosti vtľisenín pri rôznych
podmienkach tepelného spracovania /2,3/. Preto dôležitou úlohou
metalografa, hodnotiaceho štruktúru oceľových odliatkov, je aj
znalo?'' množstva, zloženia a vlastností nekovových vtrúsenín.
Pri nj'íjiernom znečistení ocele vtrúseninami a pri výskyte naj-
viac škodlivých druhov pre daný typ oce,le a jej spracovanie
myší metalograf v spolupráci s technológom preskúmať celú his-
tóriu výroby ocele a poukázať na zdroje, ktoré sú v danom tech-
nologickom procese za vznik týchto vtrúsenín zodpovedné. Dobrá
znalosť zloženia vtrúsenín súčasne pomáha metalografovi určiť
zdroj chyby a vylúčiť či potvrdiť príspevok nekovových vtrúse-
nín.

Proces výroby ocele v elektrickej oblúkovej peci predsta-
vuje celý rad na seba naväzujúcich operácií, ktoré viac alebo
menej prispievajú k tvorbe a eliminácii nekovových vtrúsenín.
Hoci všeobecný návod pre štúdium vzniku a zmeny nekovových
vtrúsenín pri výrobe ocele v elektrickej oblúkovej peci už bol
v literatúre daný /4/, pre každú vyrábanú akosť je proces od-
lišný a vyžaduje samostatné detailné štúdium*

V našom príspevku sa zaoberáme zmenou obsahu a zloženia
nekovových vtrúsenín pri výrobe mangánovej austenitickej ocele
v elektrickej oblúkovej peci a štúdiom vzniku chýb v odliat-
koch z tejto ocele.

Výroba a vzorkovanie ocele, analýza vtrúsenín.

Mangánová austenitické oceľ sa vyrába v 3 t elektrickej
oblúkovej peci so zásaditou chrommagnezitovou vymurovkou. Pro-
ces pozostáva z natavenia vsádzky, tvorenej nízkouhlíkatým o-
ceľovým šrotom, vratným oceľovým materiálom, ŕeromangénom a,
vápnom, predbežnej dezoxidácie, dolegovania, redukčnej periody
a odpichu. Počas odpichu prebieha konečné dezoxidácia hliníkom
na žľabe. Pred odlievaním sa z povrchu oceľovej taveniny v pan-
ve stiahne troska a na vrch sa pridá kusové vápno. Odliatky
sú podrobené tepelnému spracovaniu, rozpúšťaciemu austenitic-
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kému žíhaniu v rozmedzí 1030° - 1150°C a ochladeniu vo vode*
Výsledkom je austenitická struktdra odliatkov.

Pre štúdium zmeny obsahu a zloženia nekovových vtrúsenín
boli odobraté vzorky pri výrobe šiestich tavieb z nasledujúcich
technologických uzlov: po roztavení; po redukcii; z liacieho
poľa; z odliatku pred tepelným spracovaním; z odliatku po te-
pelnom spracovaní. Ďalej boli vzorkované časti odliatkov s vi-
diteľnými chybami tak, aby boli k dispozícii pre analýzu všetky
najcastejSie sa vyskytujúce druhy chýb.

Na vzorkách boli štandardným spôsobom pripravené metalogra-
fické výbrusy. Približné zloženie vtrúsenín bolo určené na zá-
klade merania ich odrazivosti a na základe ich morfologických
znakov* Obsah vtrúsenín bol analyzovaný na kvantitatívnej jed-
notke mikroskopického analyzátore Quantanal P 20.
Zmena obsahu a zloženia vtrúsenín pri výrobe ocele.

Zmena obsahu nekovových vtrúsenín od natavenia vsádzky
v elektrickej oblúkovej peci až po odliatok po tepelnom spraco-
vaní je na obr. 1. Na obrázku je znázornená len zmena obsahu
oxidických vtrúsenín, obsah sulfidických vtrúsenín bol vo všet-
kých sledovaných tavbách nízky a nebola u neho zaznamenaná
žiadna popisateľná zmena behom procesu. Minimálny obsah sulfi-
dických vtrúsenín bol 0,005% a maximálny 0,035% plošných. Obsah
oxidických vtrúsenín mal \j všetkých šiestich sledovaných tavieb
vzostupnú tendenciu, vo väčšine prípadov bol vo vzorkách z od-
liatkov po tepelnom spracovaní dva až trikrát vyšší, než vo
vzorkách po natavení. Od vzorky, odobratej po natavení, po vzor-
ku, odobratú po redukcii, bol len malý nárast obsahu oxidických
vtrúsenín, teda väčšina splodín dezoxidácie a legovania sa od-
stránila do trosky. Výrazný nárast bol zaznamenaný od redukcie
po vzorky z liacieho poľa, resp. vzorky z odliatkov a tu je po-
trebné hľadať zdroj pomerne vysokého znečistenia mangánovej a-
ustenitickej ocele. V tejto Časti procesu prebieha ukončenie
redukcie, dolegovanie s kusovým ferosilíciom a odpich s koneč-
nou dezoxidáciou hliníkom. Vime o možnom zdroji znečistenia mô-
že povedať mikroanalýza vtrúsenín, vznikajúcich v tomto období
procesu a porovnanie ich zloženia so zložením trosky. Pretože
mikroanalýza vtrúsenín v čase kompletizácie tohto príspevku ne-
bola ukončená, jej výsledky nie sú v príspevku zahrnuté. Zaují-
mavý, aj ked nie veľmi výrazný, je nárast obsahu oxidických
vtrúsenín behom tepelného spracovania* Tento nárast je možné
vysvetliť spájaním, koaguláciou veľmi malých vtrúsenín, ktoré
kvantitatívny mikroskopický analyzátor neregistroval, do väč-
ších útvarov.

Sulfidické vtrúseniny boli vo všetkých vzorkách na báze
sulfidov mangánu MhS I, malých globulérnych rozptýlených čas-
tíc. Vzhľadom k množstvu a forme výskytu nemali by tieto vtrú-
seniny vytvárať problémy pri daľšom spracovaní a použití tejto
ocele.

Oxidické vtrúseniny po natavení odrážali svojim zložením
vlastne zloženie vsádzky a boli tvorené malými globulárnymi a
nepravidelnými vtrúseninami oxidu mangánatého a kremičitanov*
V niektorých vzorkách boli nahodile zistené aj malé zhluky
vtrúsenín oxidu hlinitého. Oxidické vtrúseniny vo vzorkách, o-
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dobra torch po redukcii, boli znovu tvorené v prevažnej miere
malými časticami globulárnych a nepravidelných tvarov, o kto-
rých bolo možné predpokladať, že boli na báze oxidu mangánatého
alebo mangánatých kremičitanov. Vo vzorkách, odobratých z lia-
cieho poľa alebo z odliatkov, boli mimo vyž lie §pomínaných dru-
hov vtrúsenín tmavé sklovité vtrúseniny často väčších rozmerov,
ktoré mali zloženie pravdepodobne zo systému CaO - SiO3 - Al?O^ •MnO. Práve prítomnosť týchto vtrúsenín bola príčinou nárastu J

obsahu oxidických vtrúsenín v porovnaní s predošlými fázami pro-
cesu výroby ocele. Mimo týchto vtrúsenín sa vo vzorkách z od-
liatkov vyskytovali aj vtrúsenlny oxidu hlinitého, niekedy v ma-
lých zhlukoch. Tmavé sklovité vtrúseniny, zistené vo vzorkách
z odliatkov, sú na obr. 2. Počas tepelného spracovania došlo
k zmene tvaru, k globularizácil tmavých sklovitých vtrúsenín.
Vo vzorkách po tepelnom spracovaní väčšina týchto vtrúsenín ma-
la pravidelný globulárny tvar.
Štúdium chyby odliatku.

Najčastejšími chybami odliatkov z mangánovej austenitickej
ocele sú zavaleniny, riediny a praskliny zo zmrštenia* Vzhľadom
k obmedzeniu príspevku popíšeme rozbor prvej spomínanej chyby.
Typická zavalenina v odliatku z mangánovej austenitickej ocele
je na obr. 3. Samotný studený spoj a šedé globulárae vtrú§eniny
okolo neho boli analyzované energiovo - disperz;oým elektrono-
vým mikroanalyzátorom. Spoj bol tvorený vápenatým hlinitanom
s minoritnými obsahmi oxidu kremičitého a oxidu mangánatého,
globulárne vtrúseniny mali zloženie zo systému CaO - Al20-i ~MnO. Tým bol vylúčený príspevok materiálu formy k tvorbe chyby.
Chyba sa vytvorila na styku dvoch povrchovo oxidovaných frontov
tekutého kovu s lokálne zachytenými časticami trosky*
Záver.

V tomto príspevku je popísané štúdium zmeny obsahu nekovo-
vých vtrúsenín pri výrobe odliatkov z mangánovej austenitickej
ocele. Získané poznatky bude potrebné rozšíriť o detailné štú-
dium zmeny obsahu a zloženia nekovových vtrúsenín pri príprave
ocele v elektrickej oblúkovej peci, aby sa presne zistil prí-
spevok jednotlivých technologických operácií k znečisteniu oce-
le. Bude potrebné získať aj detailnejší pohľad na nárast obsahu
oxidických vtrúsenín behom tepelného spracovania, kde sa ponú-
kajú aj iné vysvetlenia, než je vyššie popísané.
Literatúra.
1. Leviček P. a Stránský K.: Metalurgické vady ocelových odlit-

ku, SNTL Praha 1984.
2. Kiessling B.: Non - metallic Inclusions in Steel, The Metals
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Obr* 2 - Tmavé sklovité vtrúseniny v odliatku z mangá-
novej austenitickej ocele. Zväčšenie 400 x.

Obr. 3 - Zavalenina v odliatku z mangánovej austenitic-
kej ocele* Zväčšenie 150 z.
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HODNOCENÍ VELIKOSTI A ROZLOŽENÍ ČÁSTIC Pb U AUTOMATOVÝCH MO-
SAZÍ POMOCÍ AUTOÍ4ATICKÉHO ANALYZÁTORU OBRAZU

Důležitou technologickou vlastností hutních výrobku ze
slitiny Cu-Zn-Pb je jejich snadná obrobitelnost tzn. vytvo-
ření krátké třísky při relativně malé řezné síle. Tuto vlast-
nost zajišťují drobné částice Pb rozptýlené ve struktuře ma-
teriálu, podporující vznik houževnatých lomů na třísce vedou-
cí k tvorbě článkovité třísky a umožňující ve střihové zóně
vznik filmu s nízkou střihovou pevností /1/. Optimální struk-
tura hutních výrobků - lisovaných a tažených tyčí se vyzna-
čuje homogenním rozložením drobných částic Pb. Struktura hut-
ního polotovaru je do značné míry určována strukturou odlitku,
nebot další výrobní operace již nemohou vést ke zjemnění čás-
tic a k větší homogenitě jejich prostorového rozmístění. Má
tedy hodnocení lite struktury zásadní význam z hlediska za-
jištění výroby "automatových mosazí" s vysokou obrobitelnos-
tí /2/.

Cílem předloženého článku je ukázat na některé problémy
související s hodnocením lité struktury těchto materiálů po-
mocí automatického analyzátoru obrazu, kdy v důsledku jeho
omezené rozlišovací schopnosti nejsou detekovány velmi jemné
částice Pb. Nerespektování této skutečnosti při odhadu veli-
kosti momentů rozdělení velikosti částic Pb vede k jeho stran-
nosti. Pro odstranění tohoto nedostatku byla vypracována pů-
vodní neparametrická metoda, jejíž aplikace je v praxi ukázá-
na. Kromě toho je provedena diskuse zaměřená na získání ne-
stranného odhadu N y .

1 MODELY HODNOCENÉ STRUKTURY
V práci /3/ bylo ověřováno, že částice Pb lze aproximo-

vat koulemi a jejich průměr chápat jako náhodnou proměnnou
s jednovrcholovou hustotou pravděpodobnosti f(x), x > 0 .
Pomocí vhodných stereologických modelů lze pak získat odhady
momentů 06^, k * 1, 2, ..., rozdělení fix) zpracováním vý-
sledků měření průměrů řezů těchto částic v rovině výbrusu.
Tyto průměry rovinných řezů jsou náhodnou proměnnou, jejíž
hustota pravděpodobnosti g(y), y > O , je funkci hustoty
f(x) .

Mohou být uvažovány tyto tři modely:
a) model A: předpokládá náhodné rozmístění středů čás-

tic Pb v celém prostoru vzorku; je popsán ve /4/;
b) model B: předpokládá náhodné rozmístění středů čás-

tic Pb pouze na rovinných rozhraních konvexních dendritic-
kých zrn zcela zaplňujících prostor vzorku, přičemž těžiště
těchto zrn jsou v prostoru vzorku náhodně rozmístěna; pro
případ diskových částic s pevným kontaktním úhlem a rozhra-
ní detekovatelného. v rovině výbrusu je tento model popsán
v práci /5/.
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°) model C: j e kombinací modelů A a B, přičemž situace
charakterizující model A vzniká v určitých mezidendritických
podprostoivch vzorku, kde nedošlo ke vzájemnému dotyku hra-
nic sousedních zrn.

Ve všech třech modelech se předpokládá nezávislost po-
lohy středu částice a jejího průměru.

Ze studia reálných struktur slitin Cu-Zn-Pb vyplývá,
že model C nejlépe vystihuje skutečné rozmístění částic Pb
v prostoru vzorku. Všimněme si ho proto blíže z hlediska ře-
iení problému odhadu momentů <&. rozdělení průměrů částic
1 (x) a odhadu středního počtu Částic Ny v jednotce objemu.

,ZaAvýše uvedených předpokladů, charakterizujících
modely A, B a C, lze považovat kruhové řezy pozorovatel-
né v rovině výbrusu na náhodné řezy na kulovyetr části-
cích a to bez ohledu na to, zda částice je umístěna v mezi-
dendritickém prostoru nebo ns, rovinném rozhraní dvou soused-
ních zrn. V důsledku toho je při plné detekci všech průměrů
řezů částic v rovině výbrusu možno pro odhad momentů oc

rozdělení průměrů částic Pb použít i pro model C vzorců od-
vozených pro model A. Toto tvrzení však není již platné pro
odhad středního počtu Ny částic Pb v jednotce objemu (viz

odst. 5). V následujícím odstavci budeme řešit odhad momentů
ocj, při kladné rozlišovací schopnosti analyzátoru obrazu.

2 ODHAD MOMENTĚ ROZDĚLENÍ PR8MĚR8 ČASTÍC Pb ZA PŘÍTOM-
NOSTI KLADNÉ ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOSTI ANALYZÁTORU OBRAZU

Každému zařízení, kterým zjišiujeme opticky rozměr před-
mětu, přísluší určitá rozlišovací schopnost, $iná přísluší
lidskému oku, jiná optickému mikroskopu a jiná elektronice
analyzátoru obrazu. Znamená to, že při kvantitativní metalo-
grafické analýze vždy pracujeme se soubory dat, které jsou
ochuzeny o rozměrově nejmenší řezy. Při zpracování obrazové

informace tedy identifikujeme pouze hodnoty {y<} ^ průmě-

rů rovinných řezů větší než určitá prahová hodnota y x .

Seskupíme-li pozorované hodnoty y, podle velikosti, dostá-
váme zleva useknutý uspořádaný výber

< y ( 2 ) < ... < y ( n )
(D

kde p< čet n detekovaných řezů částic je nejvýše roven sku-
tečnému počtu m řezů částic zachycených na masce analyzá-
toru.

Úlohou je stanovit odhad prvních dvou obecných momentů
oo

06 » J x k f(x) dx pro k • 1, 2 (2)
k O

rozdělení průměrů řezů částic Pb pomocí výběru (1). Připo-
' eňme, že or., představuje střední hodnotu průměru částice
, b a rozdíl

a 2 - aíf « 6 2
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rozptyl průměrů částic Fb. Pro získání odhadů momentů «/. ,
k • 1, 2, lza doporučit - při neznalosti hustot f(x) a
g(y) - dva dále uvedené postupy.

Vzhledem k tomu, že měření na analyzátoru obrazu má disk-
rétní charakter, není zaručeno, že všechny výběrové hodnoty
v (1) se vzájemně liší. Označme proto (y(*)} -i » t < n ,
uspořádanou posloupnost navzájem různých hodnot z d ) a dále
ti.» i - 1» 2, ..., t, četnost hodnoty y/,\ , takže S i m - n .
Položme

t-1

pro j • 0, 1, 2, jj, 4, kde

Tx
GQ(y) - log I y + íy

2 -

G1(y) » -2|^ - yarcsin

G2^y) - y fy
2 - y 2 .

G,íy) = 0,5 y a G/(y) - log y

log je přirozený logaritmus. Dále označme

q - 1 1
W - _ . „

kde q je celá část čísla n ' . Odhady momentů (2) lze usku-
tečnit dvěma postupy:

Postup a) je založen na poměru useknutých momentů s uži-
tím vyhlazovací techniky; hledané odhady momentů mají tvar /6/

00 « ^ , k - 1, 2 . (5)
K co

Postup b) j e založen na l ineárn í extrapolac i s nepara-
d h d t ( ) /7/i o d h d momentů m j í

. + 1 , i
S a 0 6 - 2

W ^

Postup b) je založen na lineární extrapolaci s nepa
metricKym oonadem hodnoty g(y ) /7/i odhady momentů mají
tvar *

31 U . + 1 , i Wy2 + coc = :£- á S a 0 6 - 2 * 2S ° , (6)

funkce c. a W vystupující v (5) a (6) jsou dány vztahy

(3) resp. (4).

Oba postupy se doplňují v rozsahu svého použití. Postup
a) je vhodný při malé ztrátě informace, tj. když prahová hod-
nota y je blízká nule; pro vyšší hodnoty y vychýlení
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odhadu (5) roste. Naproti tomu vychýlení odhadu (6) se snižu-
je pro y x blížící se modu u rozdělení gíy) a Je tedy

použitelné pro větší y^. Přesné stanovení rozmezí použití

obou postupů závisí na konkrétním typu rozdělení. Z praktic-
kých zkušeností lze doporučit postup a) pro y < Qth u a

postup b) pro 0,4 u •< y^ <r u . Uvedených postupů lze po-
užit pro o< hady momentů otjj průměrů kulových částic pro kaž-
dou rovinnou strukturu, v níž polohy středů částic splňuji
předpoklady charakterizující modely A, B a C.

3 PŘIKLAD ZPRACOVÁNÍ MODELOVÉ STRUKTURY NA ANALYZÁTORU
OBRAZU IBAS

Pro proměření velkého počtu částic v materiálovém vzorku
je nezbytné použití analyzátoru obrazu. Zde vzniká vždy prob-
lém rozlišovací schopnosti zařízení, nebofc analyzátor identi-
fikuje pouze plošné útvary o velikosti nejméně r obrazových
bodů. Růst zvětšení pozorované struktury může sice posunout
bod rozlišení y k nižším hodnotám, potom je ovšem možno pro-
měřit menší počet částic, navíc je otázkou použité techniky,
jakého zvětšení lze dosáhnout /8/.

Dále je uveden příklad zpracování vzorku slitinv
CuZn39Pb3 z modelové tavby s rychlostí ochlazeni 80 °C/min.
Při této vysoké rychlosti dostáváme velmi jemnou strukturu,
snímek roviny řezu připravené pro měření je na obr. 1. Hranice
rozlišitelnosti pro průměr ekvivalentních kruhů řezů částic
při použití analyzátoru obrazu IBAS II (r = 5) a objektivu
80/0,95 optického mikroskopu s celkovým zvětšením 1600X je
0,51 um. Tato mez byla ještě snížena použitím snímků z rastro-
vacího elski ronového mikroskopu se zvětšením 1200x a dalším
dvojnásobným zvětšením poaocí makroobjektivu snímací kamery
na hodnotu y « 0,24 uui0 Histogram četností pruiriš'-ů řezů y.

z 10 snímků z různých míst roviny řezu je na obr. 2. Tabulka 1
uvádí hodnoty odhadu momentů 06.., oc-2» počítané postupem a) a

b) z odst. $ a navíc postupem c), při kterém byl použit běžný
model A /4/, předpokládající úplné výběry (tedy prahovou hod-
notu y = 0). Z hodnot tab. 1 je při aplikaci postupu c) pa-

-ft

trna nejen strannost odhadu momentu Of/.t ala i strannost odha-
du momentu &>2» vedoucí k absurdnímu výsledku, totiž k zápor-
nému odhadu rozptylu. Za objektivní považujeme hodnoty na
prvém řádku tabulky, nebot y < 0,4 p při odhadu modu u =
= 0,742 a tedy přednost dáváme postupu a).

Tabulka 1

Metoda

(a)
(b)

(c)

momenty

<*1
0e812

0,719

1,013

*2
0,786

0,662

1,007

rozptyl

0,126

0,144

-0,019
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4 PO; NÁMKY KE STANOVENÍ N V

Řešení problému nestranného odhadu Ny není vůbec Jedno-
duché, jak ukážeme na třech modelech specifikovaných v odst. 2.

Pro model A je výraz Ny pro úplné výběry dán ve /4/1; zde
e také dokázáno pomocí nerovnosti, že pro neúplné výbory
y« ^ °' v e c i e "tento model k podhodnocení Nw. Přesný vzorec
Ä V

není odvozen.
Pro model B je řešení podáno pro diskové částice /5/;

zpracovávanou obrazovou informací jsou úplné výběry (y * 0)
délek tětiv, které vytíná na společných základnách kulových
vrchlíků, tvořících disk, přímka vzniklá jako průnik roviny
výbrusu a rozhraní sousedních zrn. Stanovení hodnoty N v vy-
žaduje znalost povrchu S„ dendritických zrn v jednotce obje-
mu vzorku a hustoty N A částic na jednotce plochy rozhraní.
Řešení je možné jen při úplné detekci rovinných rozhraní zrn
v rovině výbrusu a tento požadavek je obtížné při přípravě po-
vrchu vzorku určeného k měření u slitin mosazi splnit.

V modelu C je situace ještě složitější, nebot kromě po-
třel >y"T3enHTIk"ace rozhraní dendritických zrn je třeba vymezit
objom mezidendritických podprostorů obsazených částicemi Pb,
ověřit např. předpoklad náhodného rozmístění těchto podprosto-
rů v prostoru vzorku a přihlédnout ke skutečnosti, že tato
roziiraní nejsou rovinná a nejsou v rovině výbrusu identifiko-
vatelná. Pro odhad plošného podílu podoblastí obsazených čás-
ticemi Pb se nabízí možnost využití tzv. map hustoty, jejichž
konstrukci lze zajistit výpočetními programy. V současné době
je tento přístup řešen a ověřován.

5 ZÁVÉR
Ve srovnání se známými pracemi týkajícími se kvantitativ-

ního popisu struktury mosazí (viz např. /9/, /10/, /11/) byl
navržen stereologický model pro odhad momentů rozdělení veli-
kosti kulových částic Pb. Tento model

a) nevyžaduje specifikaci tvaru rozdělení velikosti
částic,

b) respektuje vliv kladné rozlišovací schopnosti měřícího
zařízení,

c) může být aplikován na struktury i
- s náhodným rozmístěním částic v prostoru celého

vzorku,
- s náhodným rozmístěním pouze na rovinných rozhraních

dendritických zrn,
- s náhodným rozmístěním částic v mezidendritických

prostorech a na rovinných rozhraních zrn.

Aplikace modelu umožnila získat nový nástroj pro objektiv-
ní posouzení vztahů mezi strukturou a obrobitelností mosazí a
tím pro ovlivnění technologie pro dosažení požadované struk-
tury.
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Obr. 1 Snímek částic olova v rovině řezu materiálo-
vého vzorku mosazi, zvětšeno 1200x

BBS,FREQUENCY
300.0-1

200.0-

188.8-

8. 889-
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II.,.
1 . 088 2.008

COUNTS.
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§t:ó|vľ 8 9 3 9 1
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. . . .8.742163
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Obr. 2 Histogram četností průměrů částic olova při
měření na analyzátoru obrazu IBAS
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SPOLEHLIVOST CHARAKTEBIZACE DEKDB1T1CKÉ SXHUKICBX POMOCÍ
POČÍTAČOVÉHO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

Poloplynulé lití čepů představuje jednu ze základ-
ních výrobních operací* Vlastnost i hutních výrobků jsou licí
štruktúrou do značné míry před určeny.TvářeníB nebo tepelném
spracovania lze vliv nevhodné licí struktury v mneha přípa-
dech pouse potlačit.Hodnocení lité struktury pomocí vhodných
Íarametrů má proto nezastupitelné místo při návrhu a kontrole
echnologie výroby.

Cílem předkládaného příspěvku je ukázat některé
možnosti využití automatických analyzátorů obrazu (dále jen
AAG),p:*i hodnocení struktur dendrltického typu*

1 . r.r,uBLaLVriKA KOLKOCENÍ LENDSlELCtíCH STRUKTUR

Globální veličiny (např.objemový podíl intermeta-
lických fází) nemohou sami o sobě poskytnout informace o
velikosti, množství a způsobu rozložení částic - homogenitě
struktury.Dendritickou strukturu však lze kvantitativně
popsat údaji o velikosti dendritlckých buněk /!/,které jsou
v podstatě totožné s údaji o tlouátce dendritickýeh větví
nebo vzdálenosti dendritických větví.Snadno určitelná je
střední prostorová vzdálenost os dendritických větví a z té-
to hodnoty lse potřebné informace odhadnout.

Sendritické větve jsou jakožto důsledek odmíäení
a nerovnovážné krystalizaee,alespoň zčásti vyznačeny útvary
lntermetalickýeh fází.Čím jsou větve tlustší,tím jsou části-
ce fází větší a naopak. Té ž čím jsou větve tlx!jst8í,tím jsou
od sebe částice vice vzdáleny a jejich rozložení je méně
homogenní.

Je-li vedena hranice buněk-větví středem interme-
talických fáad a stop po odmíšení pak lze s výhodou stanovit
střední prostorovou vzdálenost os dendrltickjfch větví jako
střední délku úseku L takovéto „zrnité jednofázové" struktury
/2/.lfetoda náhodné sečny sice vede dle Flwaingse /?/ k poně-
kud vyšším údajům oproti přímému měření vzdálenosti větví
určitého řádu,ale je široce používána a je i vhodná pro
hodnocení pomocí AAO.

2. URČEKÍ HRANIC DBIDBITICEÍQi VŽTVÍ

Přesnost stanovení střední vzdálenosti os je
dána nosnostmi rozlišení jednotlivých dendrltic&ých větví
a to i v místech,kde rozhraní není dekorováno útvary lnter-
metalickyeh fází.Přesnost tedy úzce souvisí s programovým
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vybavenia AAQ -s možnostmi rekonstrukce neúplných hranie
počítačovým spracovaním zachyceného a blnarlzováného obrazu.
Zcela obdobný problém je vlaatnô řešen v ffoovialoatl 8 urgo-
váním velikosti srna u rekryatalisovanývh materiálů na AAO
i když neúplnost hranie je podstatné menší.

Určité možnosti počítačové rekonstrukce nabisi i
zařízení 13AS IX /4/.Pro řešení je nutno použit kombinaci
některých atandartnich funkcí (např.funkce D1SDXN pro dyna-
mickou diskriminaci oblasti s intermetalfckými fázemi a
SCRAP pro rychlé selektivní odstranění drobných artefaktů
v závislosti na jejich ploše) s funkcí zcela speciální,
určenou pouze pro rekonstrukci hranic -GRAINS /5/»Algorit-
mus ,který byl inplementován přístroji 1BAS funkcí GRAINS,
je založen na speciální transformaci vzdáleností obrazových
bodů od hranic na stupeň šedi a to tak,aby byly hranice zrn
uzavřeny při splnění podmínky zachování všech zrn.Inverzní
transformace pres dilatace jednotlivých srn v míře úměrné
jejich Šedosti t.j.původní velikosti při zachování pravidla
o nespojování jednotlivých objektů vede k doplnění chybějí-
cích hranic xt originálu .Hledané hranice leží na dotykových
bodech inverzní transformací určených objektů a Jsou inter-
polovaný topologickou vazbou existujících hranic /6/.
Rekonstrukce je tedy prováděna na základě jak geometrických,
tak i topologických vlastností obrazů.Metoda rekonstrukce
hranic není 100% úspěšná.ale pro případ naprosté exaktnosti
lze obvyklé nepatrné množství nepřesností (cca 5-10% nespo-
jených hranic) manuálně upravit.

3. EXPEÍQMENTÍIÄÍ OVERENÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ 1BAS II PRO
HODNOCENÍ DENDRlTICKfCH STRUKTUR

Použitelnost AAO pro stanovení střední vzdálenosti
dandritických větvi byla ověřena na slitině Al€u4MgMn a to
na 31 ks čepů o /S 184 mm až 260 mm z celkem 15 ti taveb.
Hodnocení bylo provedeno při celkovém zvětšení 33Ox vždy na
5ti místech při velikosti hodnoceného pole 0.26 mm a délce
testovací přímky 44 mm.Hodnocen byl střed průřesu,mezi -
střed a kraj čepu.Měření bylo prováděno vždy ponocí progra-
mu a rekonstrukcí a bez rekonstrukce .Byla též zajištěna
možnost porovnání výsledků měření bez rekonstrukce a litých
čepů a čepů po vysokoteplotním žíhání ,kdy klesl obsah interme-
talických fází z cca 9-10$ ,na cca 3(5%-2t88.Takto bylkvantifikován vliv různého stupně obsazení hranic dendri-
tických větví fázemi.

Použité zpracování obrazu dokumentují obr.1-4
(originál,binární obraz po dynamické diskriminaci,po odstra-
nění artefaktů a po rekonstrukci).Hodnocení bez rekonstrukce
se lišilo pouze ve vypuštění posledního kroku.Při měření
byla určována střední délka úseku pro každé hodnocené pole
s tím,že v případech bez rekonstrukce byla provedena ko-
rekce na okrajovou chybu dle Bockstiegla/7/.Ve třetím
případě byly vyloučeny neúplné dendrltlcké bunky-zrna
protínající hranice měřeného pole.
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Tab.l Charakteristické hodnoty rozptylu středních délek
úeeka v mr

*\rZôrtó™

£?ení\^
kraj

mezistřed

střed

prúc.rozptyl

i

homogen izován

38,16

33,18

30,88

34,07

nehomogenizovén
bez rekonstr.

15,87

24,07

15,11

18,35

8 rekonstr..

6,30

2,65

6,09

Tab.2 Charakteristiky měřené střední délky Useká na kon-
krétsím vzorka ze slitiny AlCu4Mgl ié 6epu 260 mm)

^xyzorek
místo^v^^
měření ^v.

kraj

nesistřed

střed

homogenizován

1/xax/

63

57

53

nehomogenizovén
bez.rekonstr.

50

44

39

s rekonstr.
V^m/

39

38

32
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Bylo zjištěno, že :

a) výsledky měření dle jednotlivých hodnot se významně
liší a to cca o 15/ia mezi tepelně zpracovanýn materiá-
lem a litým stavem7pro měřící metodu bez rekonstrukce
a o cca 1Q/Um pro materiály v litém stavu,ale měřené
roadílnýmrmetódamit

b) u tepelně zpracovaných vzorků byly vždy naměřeny nej-
větší hodnoty a u materiálů litých,při použití rekon-
strukce hranic,vždy hodnoty nejnižší,

c) rozptyly ve středních délkách úseku se pro jednotlivé
metody měření liší a byly největší na tepelně zpracova-
ných vzorcích(bez rekonstrukce hranic),

ů) rozptyly měření se neměnily v závislosti na místě mě-
ření .

e) rozdíly meai místy měření byly podstatně menší než rozdí-
ly mezi výsledky od jednotlivých metod měření.

Uvedené závěry jsou dokumentovány v tab.l a 2.Tab.l
udává hodnoty rozptylu středních délek úseku,kterými lze
charakterizovat jednotlivé způsoby měření v závislosti na
místě měření.Poslední řádek této tabulky udává průměrnou
bcínotu rozptylu,kterou lze považovat za nezávislou na
místě mSření.V tab.2 jsou uvedeny průměrné hodnoty střední
délky áaeku u konkrétního vzorku ze slitiny AlCu4MglMn*

Nalezené výsledky byly porovnány s hodnotami urče-
nými při hodnocení prováděném metodou rekonstrukce hranic
s manuální eliminací eventuálních chyb.Nebyly nalezeny
zásadní rozdíly mezi dosaženými výsledky a získané hodnoty
též velmi dobře souhlasily s údaji naměřenými již v minu-
losti klasickými-ručními metodami/8/.

4. ZlVŽR
Použití AAO vybavených programy pro rekonstrukci

hranic k hodnocení střední vzdálenosti os dendritických
větví je možné.Spolehlivost roste a mírou obsazení hranic
částicemi intermetalických fází a je nutno dát přednost
hodnocení tepelně nezpracovanému materiálu.Je pak dosaho-
váno obdobných výsledků jako při použití klasických způ-
sobů měření.Není však již náročné na zkušenost a pečlivost
hodnotících osob a proto je mu nutno dát přednost ve všech
případech,kdy se nepožaduje pouze orientační hodnocení v
co nejkratšínrčase.

Zároveň takovéto zpracování obrazových dat může
vést k získání dalších parametrů a přes hodnocení vzdá-
lenosti těžišt sousedících větví či hodnocení nap hustoty
i k hodnocení nehomogenních struktur,které jsou v mnoha
případech pozorovány.
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obr.l originál obr»2 binární obras po
dynamické diakri-
ninaci

obr.3 binárni obraz
po odstranění
artefaktů

obr.4 hranica dtndrit.
větví určené pomo-
cí rekonstrukce

330



Ing. Milan Zemandl, CSc.
Ovzu -- - • -- -

Milan Zemandl, C
Skoda k.p. Plzeň

POUŽITÍ KVANTITATIVNÍ FRAKTOGRAFICKÉ ANALÝZY PRI HODNOCENÍ
LOMÍ) PO ZKOUáCE LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI

Úvod
Křehkolomové vlastnosti patří mezi důležité charakteris-

tiky materiálů pro tlakové nádoby jaderných reaktorů. Daléí
možnosti v prohloubeni poznatků o lomovém chováni poskytuje
fraktografická analýza zaměřená na oblast nacházející ee aezi
únavovou trhlinou a lomem vzniklým při zkoušce lonové houžev-
natosti. Zde lze ve většině případech pozorovat tak zvanou
oblast protažení (stretched zone) charakterizovanou hladkýn
nebo mírné zvlněným povrchem.

Oblast protažení je nejčastěji považována za výsledek
plastického otupení čela trhliny /I,3/. Její rozměry, šířka a
výška, jsou materiálové parametry vyjadřující odolnost mate-
riálu proti iniciaci lomu /2-4/. Ke zjištění výšky h, skutečné
šířky w, která se může ližit od zdánlivé šířky w, případně ke
stanovení profilu oblasti protažení, je nutné použít kvanti-
tativní stereoskopickou fraktografickou analýzu /1-4/.

Příspěvek má metodický charakter. Je věnován stanoveni pa-
rametrů a profilů oblasti protažení za využití kvantitativní
stereoskopické fraktografické analýzy prováděné na řádkovacím
elektronovém mikroskopu pro případ stabilního šíření trhliny.
Zkušební materiál a experimentální metodika

K experimentům byly použity tři poloviny zkušebních těles
po zkoušce lomové houževnatosti oceli 15CH2MFA /5/ označené
99/1-R8, 99/8-R6 a 99/3-R7. Chemická složení (hmotnostní %)
jednotlivých těles se prakticky neliší a ve srovnání se směr-
ným složením obsahuji nižší množství molybdenu (tabulka I).
Základní tepelné zpracování výchozího aateriálu, desek o tlouš-
ťce 180 mm,bylo provedeno režimem 1000 °C/voda, 700 °C/vzduch
/6/. Studovaná tělesa dále presentují tři varianty tepelného
zpracování R6, R7 a R8. Základní mechanické hodnoty experimen-
tálního materiálu při 20 °C /6/ jsou v tabulce II.

Měření statické lomové houževnatosti bylo provedeno na
zkušebních tělesech B/150 dle ČSN 42 0347 /5/. Hodnoty lomové
houževnatosti posuzovaných těles stanovené z J-integrálu a
kritického otevření trhliny jsou uvedeny v tabulce III.

Metalurgická čistota materiálu posuzovaných těles byla
hodnocena stupněm 2 - 2,5 dle ČSN 42 0240. U tiles 99/8-R6 a
99/1-R8 byly zjištěny rozdíly ve struktuře ve středu a u povr-
chu těles, zatímco v případě tělesa S9/3-R7 je struktura v uvá-
děných oblastech obdobná. Mikrostruktura všech těles je tvořena
popuštěným bainitem a feritem v různém uspořádání. Ve středu
tělesa 99/8-R6 je představována směsí jemného feritu a bainitu,
místně se nacházejí pruhy hrubších bainitických plošek (obr. 3).
U jednoho povrchu byla nelezena pouze směs jemného feritu a
bainitu, kdežto u druhého povrchu převažuje hrubší bainit s
ostrůvky směsi jemného feritu a bainitu. Ve středu a u jednoho
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povrchu telesa 99/1-R8 byla pozorována smôs jemného feritu a
baj nitu, u druhého povrchu byl nalézán hrubší bainit mezi kte-
rým se nacházely oatrůvky směsi jemného feritu a balnitu. Ve
struktuře těleaa 9&/3-R7 byl pozorován jemný ferit v baini-

zákiMu (obr. 4 ) ,

Mn Si Cr Ni Mo Cu
směrné
složení

0,13 0,30jO,17 max
0,18:0,60'0,37 JO,025

0,13|0,39 0,29
0,13 0,39 0,28
0,13 0,38 0,29

max
0,025

2,50
3,00

max
0,40

0,60
0,80

0,25
0,35

max
0,15

99/1-R8
99/8-R6
99/3-R7

0,009

io!oio
0,013
0,015
0,015

2,94
2,92
2,96

0,07
0,07
0,06

0,50
0,48
0,49

As _Qo_
směrné
složení

max max
0,050

99/1-R8
99/8«R6
99/3-R7

0,020

0,00610,006
0,006 0,006
0,007 0,006

0,27
0,27
0,28

0,11
0,11
0,12

Tabulka I

Tepelné
zpracování

R6
R7
R8

e
[MPa]
430
473
428

R m
fMPa]
591
613
593

A 5w
24,3
24,5
24,4

Tabulka II

Těleso

99/1-R8
99/8-R6
99/3-R7

Teplota

+20 °C
+80 °C
+20 OC

K J J [MParo ĵ
155,1
165,7
351,2

K y [MPam*]
151,8
156,9
319,1

Tabulka III
V návaznosti na makrofraktografický rozbor bylo provedeno

mikrofraktografické hodnocení pomocí A E H JEOL JSM P-15 na vzor-
cích odebraných v partii prvého stabilního šíření. Parametry
oblastí protažení byly odečteny z profilů oblastí protažení.
Profily byly stanoveny pomocí grafické metody /!/ ze dvou ste-
reoskopických párů pod úhly 0° - 15° a 0° - 30 p.

Výsledky a jejich diskuse

Na lomových plochách (obr. 1-3) se nacházejí různě výraz-
né oblasti stabilního Síření trhliny představované houževnatým
lomem, které jsou odděleny oblastmi únavového lomu* U těles
99/1-R8 a 99/3-R7 (obr. 1,3) lze pozorovat čtyři oblasti sta-
bilního šíření trhliny, kdy na poslední navazuje vizuálne křeh-
ký lom. Druhé stabilní šíření trhliny vedlo u tělesa 99/8-R6 k
jeho úplnému porušení za vzniku houževnatého lomu a výraznou
vláknitostí. Všechny lomy vykazují zřetelnou makroplastickou
deformaci, která je nejvýraznější u tělesa 99/8-R6. Na lomech
dokumentovaných na obr. 1, 2 se zhruba ve středu prořezu nachá-
zí výrazná sekundární trhlina.

Podrobný mikrofraktografický rozbor a kvantitativní ste-
reoskopická analýza byly provedeny u tělesa 99/1-R8 v partii
zachycené na stereoskopických snímcích obr. 6 a 7. Přechod ko-
řene únavové trhliny do oblasti protaženi je nepravidelný, čle-
nitý a není ostře ohraničen. Povrch oblasti protažení je větši-
nou zvlněný. Místné, zejména v partiích u stabilního šíření,
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so nacházejí protažené jamky. Přechod oblasti protažení do Čle-
nitého lomu stabilního Síření lze bezpečněji rozlišit až na
základě konfrontace profilu oblasti protažení s mikroskopic-
kou prohlídkou. Profily oblasti protažení byly stanoveny v šes-
ti vertikálních řezech vyznačených na obr. 6. Příklad profilu
v místě řezu č. 2 je uveden na obr. 8. Výsledky měření rozmě-
rových parametrů oblasti protažení v&etne zdánlivé ěířky w
jsou souhrnně uvedeny v tabulce IV.

U tělesa 99/8-R6 je přechod únavcvé trhliny do oblasti
protažení komplikovanější, neboí dále docházelo k lokálnímu
roztržení a posunutí kořene únavové trhliny smykem. Rovněž lom
příslušející stabilnímu šíření je členitější s větším výskytem
fekundárních trhlin. Vymezení jednotlivých rozhraní oblasti
protažení bylo spojeno s obdobnými problémy jako u předchozího
tělesa. S ohledem na lokální roztržení byly při stanovení ro-
změrovvch parametrů uvažovány dvě hodnoty, přičemž údaje oz-
načené* berou v úvahu posunutí kořene únavové trhliny. Výsled-
ky měření souhrnně uvádí tabulka IV0

Vzorek odebraný z tělesa 99/3-R7 byl zejména v oblasti
šíření stabilní trhliny výrazněji otlačen, V partii kořene
únavové trhliny byly dále pozorovány stupně v důsledku šíření
únavové trhliny ve více úrovních. Přes uvedený otlak byly z
profilů stanoveny rozměrové parametry oblasti protažení, které
isou uvedenv v tabulce IV.

ňez

1

i
4
5
6

prů-
měr

Ře?,

1
2
3
4
5
6
7

prů-
měr

Těleso 99/1-R8

iU
'.$50
.165
2 9 0
100
2 8 5
iiG2 5

308,8

W

3 5 5
3 7 0
295
3 0 0
265
265

308,

I h

2 7 0
270
155
2 2 0
1 6 0
1 7 0

3;207,

Tělesn 99/3-R7
w

fwm]

180
150
220
202,5
222,5
232,5

.205
201, S

w

175
175
245
205
225
235
205
209,

! h

85
j 90
i 140

110
105
140
110

3 J 1 1 1 .

{

i

* ; •

í

w/h

1,29
1,35
1,87
1,36
1,78
1,54

1,53

w/h

2,12
1,67
1,57
1,84
2,12
1,66
1,86
1,83

Aez
1
2
r?
4 +

4
5+
5
6+
6

prů-
měr*
prů-
měr

Těleso
w

á 4 0
2 6 0
245
190
130
205
225
250
180
231,7

213,3

Tabulka

w
f pra]

235
220
200
185
125
195
215
220
150
209,

- •• • -

190,

IV

99/8-R6
li '

1 CMm]
1 165

105

2

8

165
160
150
135
145
180
160

151,7-

^48,3
i

w/h

1,45
2,48
1,48
1,19
0,87
1,52
1,55
1,39
1*13
1,58

1,49

Z uvedených výsledků vyplývá, že v rámci poměrně krátké
délky oblasti protaženi kolísají hodnoty rozměrových parametrů
oblasti protažení v dosti Sirokén rozeezí, což není v roz-
poru s údaji /1-3/. Problémy spojená s přesným fraktografickým

333



rozlišením přechodových partii ohraničujících oblast protažení
jsou uváděny také v /I,8/, Střední hodnoty poméru w/h u těles
99/1-R8 a 99/8-R6 jsou blízké publikovaným-údajůa w=(1,3-1,4)h
/2/. Zvýšená hodnota tohoto poměru v případě tělesa 99/3-R7
může být mimo jiné také důsledek dříve uváděného otlaku.

Stanovení rozměrových parametrů oblasti protažení kvanti-
tativní fraktografickou analýzou za využiti stereoskopie je
pracné a tody i časově náročné. Z tabulky IV dále vyplývá, že
pro analyzované případy nebyly zjištěny významnější rozdíly
in<?zi_průměrnými hodnotami skutečných šířek w a zdánlivých ší-
řek w. Z hlediska běžného způsobu fraktografického hodnocení
lze tento dílčí závěr pokládat za užitečný. Například podle
standardu JSME SOO1 - 1981 /9/ lze totiž fFaktograficky sta-
novený rozměr šířky oblasti protažení využít k určení kritic-
ké hodnoty J-integrálu J,c.
Závěr

V příspěvku je uvedeno využití metodiky kvantitativní
fraktografické analýzy prováděné pomoci ŘEM ke stanovení pro-
filů a rozměrových parametrů oblasti protažení pro případ sta-
bilního šíření trhliny. Na základě našich dílčích výsledků
lze měřeni zdánlivých šířek oblasti protažení použít k běžné-
mu kvantitativnímu hodnocení.
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Text k obrázkům
Obr. 1 Makrovzhled lomu tělesa 99/1-R8, cca 0,3 x
Obr. 2 Makrovzhled lomu tělesa 99/8-R6, cca 0,3 x
Obr. 3 Makrovzhled lomu tělesa 99/3-R7, cca 0,3 x
Obr. 4 Mikrostruktura tělesa 99/8-R6, nital, 100 x
Obr. 5 Mikrostruktura tělesa 99/3-R7, nital, 100 x
Obr. 6 Oblast protažení tělesa 99/1-R8, ŔEM, náklon 0°, 60 x
Obr. 7 Oblast protažení tělesa 99/1-R8, REM, mftklon 15°, 60 x
Obr. 8 Profil oblasti protažení, řez č. 2 z obr. 6, 0,5 x
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RNDr. František Hnilica, CSc? Ing. Václav Linhart, CSo;
Ing» Eduard Jelínek, CSc
Statní výzkumný ústav materiálu, Praha

STuOIUM FRAK(POGRAFICKY*CH CHARAKTERISTIK ÚNAVOVÉHO PORUŠOVANÍ

OCELI X 60 POUŽÍVANÉ PRO DA'LKOVá PLYNOVODY

1. Úvod
Důležitým faktorem pro budování a provoz dálkových plyno-

vodů je zejména požadavek jejich vysoké spolehlivosti. Z těchto
důvodu jsou prováděny zkoušky, které slouží k epřesnšní znalos-
tí činitelů působících na materiál trub při jejich dlouhodobém
použití.

Jedním ze způsobů namáhání, které se uplatňují při provo-
zu plynovodů je opakované a proměnlivé cyklické zatěžování.
Cílen příspěvku bylo především přinést poznatky o iniciaci úna-
vových trhlin a zejména jejího ovlivnění možnou korozí povrchu
plynovodních trub. Dále na základě fraktografického studia byly
získány některé podklady o šíření trhlin při cyklickém namáháni
v mikroobjemech, které mohou sloužit při hodnocení příčin pří-
padných provozních lomů.

2. F>~:,erimentální materiál a zkušební technika
Zkušební vzorky byly vyrobeny z nizkouhlíkové oceli pro

plynovody X 60. Požadovaný materiál byl získán výřezy ze stěn
trub o é 820 mm a tloiiätce stěny 12 mm s podélným svarem. Jed-
nalo se o výřezy trub jejichž vnější povrch byl po dlouhodobém
provozu napaden korozí. Chemické složení studované oceli bylo
0,ie% C; 1,57% Má; 0,38% Si; 0,022% P; 0,005% S. Z mechanických
hodnot uvádíme průměrnou hodnotu meze kluzu vtangenciálním smě-
ru trubky Ra = 500 MPa a v axiálním směru R. * 580 MPa.

Struktura je tvořena jemným feritickým zrnem, podle
ÍSN 42 0462 charakterizovaným číslem 10, s perlitem. Perlit je
jemný převážně ^lobulární. Charakteristickým jevem je textura
ve směru tváření plechů.

Vzorky pro posouzení vlivu koroze povrchu na iniciaci úna-
vových trhlin byly odebrány po obvodu trubky, t.:j. v tangenci-
álním směru. Slo o ploché zkušební tyče, které mely v pracovní
části prořez 60 x 12 mm. Byly zkoušeny v ohybu na servohydrau-
lickém únavovém stroji PCQ 60 kN od fv Schenk. Při ohybovém za-
těžování míjivého charakteru byl vnější povrch trubky s koroz-
ním Doškozením v cyklickém tahu, hodnoty zatěžování u frakto-
graficky sledovaných vzorků jsou uvedeny v tabulce I. Pro zkouš-
ky šíření únavových trhlin byly vyrobeny vzorky typu CT s tan-
genciálním a axiálním směrem šíření. Rozměry CT těles
(136 x 232 x 11 mm) byly prispôsobený síle stěny trubky, t.j.
tloušíka vzorku činila 11 mm, délka ve směru šírení trhliny
136 mm. Zkoušky šíření trhlin probíhaly na rezonančním stroji
PVQ 60 klí od fy Schenk při namáhání <£ * 6,63 * 6,0 MPa.

Praktografická analýz* byla prováděna na rastrovacím
elektronovém mikroskopu JSM 35 fy Jeol.
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i?.Ťi Y-Yaíed]lc-Y a diskuse

3«1» Studium iniciace trhlin na korozně napadeném povrchu
korózni napadení vnějšího povrchu u hodnocených vzorků

mělo plošný charakter a určitým podílem korozních důlků. Růz-
ný stupen zdrsnění povrchu účinkem koroze ja zřejmý z obr. 1.
Metalograficky je charakter koroze dokumentován obr. 2 a 3»

Iři únavovém zatěžování působí korozní důlky vrubovým
účinkem, vyvolávají lokální koncentraci napětí a v důsledku
toho iniciaci únavové trhliny v kořenech důlků (obr. 4 ) . Ko-
rozní úbytek byl i v místech vzniku korozních důlků plošný.
Nebyly pozorovány známky strukturní koroze, projevující se
hlubokým lokálním napadením struktury. Vrubové účinky lze pro-
to posuzovat na základě hodnocení drsnosti korodoyaného povr-
chu. Provedená měření (tabulka I) skutečně ukazují snižování
počtu cyklů N, nutných k dosažení kritického stupně porušení
s růstem lineární drsnosti RT korodovaného povrchu, resp.
3 z-ůstem maximální hloubky důlku h m a_« Kritický stupen poru-
šování při počtu cyklů N. je určován objevením makroskopicky
poj orovatelnýeh únavovýca povrchových trhlin.

Tatulka I.
R L

1,021

3,036

1,055

mm

0,27

1,17

1,35

kmitů

147 707

98 546

77 814

Parametry únavového
namáhání

<$k » 540 MPa

é*. * 54 MPa

<& = 510 KPa
ó n = 54 MPa

<S/i s 540 MPa

in = 54 MPa

RT je poměr skutečné délky profilu k délce průmětu
úseku. Měření R L bylo prováděno při zvětšení lOac,

stejného

Zvýšení korozního napadení, t.j. vznik hlubokých korozních
důlků na jjovrchu, vede také k odlišnému prostorovému uspořádá-
ní únavových trhlin iniciovaných na povrchu. Konečný lom se
uskutečňuje dalším růstem mikrotrhlin, jejich koalescencí v
souvislou magistrální trhlinu a jejím dalším šířením* Odlišná
distribuce nukleacních póloch může mít také za následek roz-
dílnou rychlost jejich koalescence a růstu, t.j. odlišný po-
čet cyklů potřebných k šíření a tím také odlišný počet cyklů
vedoucích ke konečnému lomu f 1, 2j. Provedená měření však uka-
zují, že převážná doba života je dána počtem cyklů nutných
k iniciaci trhlin. To znamená, že z hlediska únavové život-
nosti byla u sledovaných vzorků s korozním napadením povrchu
rozhodující etapa iniciace trhlin. Zjištění závislosti této
etapy na charakteru povrchu, např. závislosti N^ na RL» může
být užitečným kriteriem pro predikai zbytkové životnosti ply-
novodních trub.
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3»2» Studium šířeni únavových trhlin
Fraktografický rozbor byl proveden na lomových plochách

vzorků a šíráním trhliny v tangenciálním i axiálním smSru trub.
Morfologie lomových rloch je tvořena únavovými mikroplqSkami
odď'xenými tvárnými stupni. Při větších délkách trhliny jsou
ty o mikroplošky pokryty únavovými žlábky.

Tyto inikrofraktografické *"-.-»ky jsou běžně pozorovanou cha-
rakteristikou únavových lomových ploch ocelí s feritickou
strukturou C 3j, kde porušování probíhá a t riažSní m mechanismem
Lairdova typu [4 1 .

Morfologie porušených perlitických oblastí ukazuje někte-
ré odlišné znaky oproti oblastem porušeného feritu. Mechanismy
porušování perlitických kolonií závisí na morfologii perlitu
a námětových podraínksoh na čele trhliny C 5, 6].

Kvantitativní faktografickou analýzou byla zjisíovena
závislost šířky únavovývh šlábků js (mikroskopické rychlosti
šíření) a šířky únavových mikropícššek w na rozkmitu faktoru
intenzity napětí £ K. Výsledky měření "Jsou pro oba směry šíře-
ní trhliny ukázány na obr. 5 a 6. Mikroskopická rychlost šíře-
ní (šířka vnevových žlábků) se v obou případech liší od rych-
losti Tíiakroakopické da/dN. Podle Lairdova modelu šíření únavo-
vé trhlrny mechanismem tvorby únavových žlábků C4 3 by n-ifcro-
skopicVči a makroskopická rychlost měly být shodné. V převtišné
větši •' případů, stejně jako v našem měření, se tyto rychlosti
liší, návody proč k tomu dochází byly již mnohokrát diskutovány
£3, 7, 8, 9J.

Komplikovaná souvislost mezi mikroskopickou a makroskopic-
kou rychlostí šíření únavové trhliny má za následek, že vztahy
pro predikci rychlosti šíření únavové trhliny vycházející z je-
jich vzájemné rovnosti mohou vést ke značnému zjednodušení.
Přesnější údaje může poskytnout pouze zjištění průběhu obou
rychlostí v širším roasahu hodnot A K. Analytické vyjádření
vzájemného vztahu mezi oběma rychlostmi, případně grafické ode-
čtení, umožní na základě údajů získanýcn z fraktografické ana-
lýzy stanovit odpovídající makroskopickou rychlost šíření ma-
gistrální trhliny.

Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že podobná souvislost mů-
že být zjištěna i pro jiné mikrofraktografické znaky než je
šířka únavových žlábků. Takovým mikrografickým znakem může být
šířka únavových mikroplošek w. Jak ukázala měření (obr. 5, 6)»
aířka únavových mikroplošek 1 délkou trhliny ä tudíž s roskmi-
tem faktoru intenzity napětí A Kf roste. Tato závislost může
podobně jako závislost šířky únavových žlábků sloužit ke stano-
vení makroskopické rychlosti Šíření únavové trhliny.

Vznik únavových mikroplošek a tvárných stupňů je oddělu-
jí lích je vysvětlován asymetrickým rozložením plastické defor-
mace na čele únavové trh^inyClO}. Při delších trhlinách s vět-
ším rozsahem plastické zóny se případná asymetrie deformace
vyskytne jen na výraznějěích nehomogenitách struktury. Velikost
únavových mikroplošek a mikrostupnů, které je oddělují, je dá-
na vzájemným poměrem mezi velikostí plastické zony» rostoucí
s růstem £ K, a charakterem struktury.
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4. Záver
Studium typu korozního napadení vnějšího povrchu plynovod-

ní trubky ukázalo, že korozní Úbytek je plošný a to 1 v míetech
vzniku důlků. Vrubové účinky, vyvolávající lokální koncentraci
napětí, lze proto posuzovat na základě hodnocení dranoati koro-
dovaného povrchu. Zjištění závislosti způsobu iniciace únavo-
vých trhlin cyklicky zatěžovaných vzorku s korozním napadením
povrchu na jeho drsnosti může být užitečným kriteriem pro pre-
dikci zbytkové životnosti plynovodních trub.

V příspěvku byla experimentálně stanovena závislost šířky
únavových žlábků a mikropiošek na rozkmitu faktoru intenzity na-
pětí. Na základě těchto údajů získaných z fraktograflcké analy-
sy lze stanovit odpovídající makroskopickou rychlost šíření ma-
gistrální trhliny.
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Obr. 1 Profil zkorodovaného
povrchu v místě iniciace
únavové trhliny. Vyhodno-
cení bylo provedeno z kol-
mého průmětu lomové plochy
pri zv. lOx

Obr. 2 Korozní důlky na
vnějším povrchu trubky,
kolmý řez, neleptáno
zv. lOOx
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Obr. 3 Způsob korozního napa-
dení viějsího povrchu trubky,
leptán nitalem.

Zv. lOOx

Obr. 4 Iniciace únavové
trhliny v korozním
důlku

Obr. 5 Závislost šířky
únavových ľilábku a., šíř-
ky mikroplošek w,""makro-
skOjpické rychlosíti šíře-
ní únavové trhliny da/dN
na A K pro trhlinu šířící
se v tangenciálním směru
trubky

Obr. 6 Závislost šířky
únavových žlábků £, šíř-
ky rcikrcplošek w,"*makro-
skopické rychlosti šíře-
ní únavové trhliny da/dN^
na £ K pro trhlinu šířící
se v axiálním směru
trubky
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METALOGRAFICKÉ ASPEKTY ŠÍŘENI A ZASTAVENI KREHKÉHO LOMU

V posledních několika letech se v odborné literatuře
objevuje stále více prací zabývajících se problematikou
šíření a zastavení křehkého lomu* Potřeba řeiení tohoto
procesu vyplývá ze skutečnosti, že ve složitých napěiových
podmínkách (tepelné Soky jaderných reaktorů) a pro zajiš-
tění požadavků maximální bezpečnosti konstrukce proti vzni-
ku havarijních případů se používá filosofie zastavení.
Právo v těchto případech je potřebná znalost materiálových
charakteristik udávajících odolnost proti šíření nestabil-
ního lomu a lomovou houževnatost pro zastavení lemu. Vypra-
cováním metod měření těchto parametrů a souvislostí mezi
strukturou a měřenými charakteristikami se zabývá i praco-
viště ÚFM ČSAV.

Tradiční zkouškou odolnosti materiálu proti šíření
křehkého lomu je zkouška na pomalu, klínem otevíraných vzor-
cích dvojitého nosníku (double cantilever beam - DCB speci-
mens). Hlavním výsledkem této zkoušky je křivka K I D- á(dynamická lomová houževnatost versus rychlost trhliny) je-
jíž tvar a případně minimální hodnota dynamické lomově hou-
ževnatosti KTJJ- vzhledem k a určuje odezvu materiálu
na rychle běžící trhlinu /I/.

2. Experimentální postup a materiál
Způsob příčného otevírání DCB vzorku znázorňuje obr. 1•

Zkoušené vzorky byly 270 mm dlouhé, 100 mm široké s průmě-
rem zatěžovacího cepu 25 mm. Rychlost trhliny byla regulo-
vaná poloměrem startovacího vrubu (R*0,2 • 1,2 mm). Sníma-
ná délka zastavené trhliny a otevření vzorku u j ^ ^ byly
použity pro výpočet průměrně hodnoty dynamické lomové hou-
ževnatosti K I D /2/.

Na obr. 2 je příklad získané závislosti K J D - a u oce-
li 11 483.1, která se svým tvarem blíží teoreticky předpo-
vídané materiálové odezvě při šíření křehkého lomu /3/» při
kterém se objevuje minimální hodnota K j ^ v rozsahu rych-
losti 700 • 800 ms •.

Z hlediska známého souboru údajů o mechanických vlast-
nostech byly pro ověření postupu použity oceli 11 373,
11 483*1 a 1$ 313.5. Jejich aodelovost vyvstává i v oblasti
struktury, jelikož se jedná o ocel feriticko-perlitickou
s velikostí zrna 20 a 9/um a ocel bainitického typu (15 313.5)

Způsob odběru polotovarů pro zk. vzorky byl proveden
podle obrázku 3. Profil lomu, rozvoj sekundárního porušení,
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vliv nečistot a rozvoj plastické deformace pod lomovou
plochou byl pozorován na vzorcích z dolomeného těl00a pod-
le obr. 4* Zvláštní pozornost byla věnována studiu kořene
vrubu z hlediska vlivu struktury a charakteru penetrace
trhliny materiálem - obr* 5.

3. Visledky studia strukturního ovlivnění šířeni ft zasta-
veni lomu
Feriticko-perlitická struktura vykazuje v procesu

křehkého lomu transkrystalický a interkrystalický charak-
ter měnící se s okamžitou hodnotou hnací síly trhliny.
Porušeni feritické fáze je mnohem snazší než je tomu u per-
liti cký ch kolonií, kde významnou roli hraje i orientace
perlitických lamel. Celo trhliny zastaveného lomu je obvyk-
le uvnitř feritického zrna před perlitickou kolonií, či
bezprostředně za ní. Ztráta energie se projevuje kavítací
a zaoblením Sela v důsledku přechodu dynamických podmínek
na statické - obr. 6. U bainitické struktury jsou zrna
a kolonie nahrazeny svazky bainitických jehlic - pakety,
jejichž hranice představují pro pohyb trhliny významnou
energetickou barieru. Opět se objevuje výrazné zaoblení ko-
řene trhliny - obr. 7. Z hlediska fyzikálně-metalurgického
modelu šíření se obě struktury liší. Zatímco u feritieko-
-perlitické struktury dochází před čelem biřici trhliny
k velkému rozvoji mikroporušení - obr. 8,je bainitická struk-
tura porušována jedinou, prostorově propojenou kontinuální
magiatrální trhlinou bez známky porušeni bainitických jeh-
lic v okolí, což vede k závěru, že jednou vzniklá aikrotrh-
lina v paketu se stává součástí finální lomové plochy
- obr. 9.

Celý proces lomu je ovlivněn teplotou zkušebního vzor-
ku, stupněm znečištění oceli a především rychlostí trhliny
ä . S klesající rychlosti trhliny vzrůstá u feriticko-perli-
tické struktury objem mikroporušení a současně i vliv neho-
mogenit ve struktuře, vzrůstá výskyt vměstků a dutin na lo-
mové plode - obr. 10, 11 •

4. Závěr
Ze studia mikro3trukturního ovlivnění charakteru ěíře-

ní a zastavení křehkého lomu, které bylo provedeno v sou-
vislosti a realizaci měření závislosti dynamické lomové
houževnatosti na rychlosti trhliny KiD - A lze vyvodit
tyto závěry:
1) Metalografická a fraktografická pozorováni potvrdila

dvoufázový model éít9ni křehkého lomu u feriticko-perli-
tické struktury (oceli 11 373, n 483.1) na základě uplat-
něni svazkového modelu mikroporušení « obr. 12c.

2) Pro bainitickou strukturu lze aplikovat představu o poru-
šení nejslabšího článku - obr. 12b.

3) V obou strukturách se výrazně projevuje vliv rychlosti
trhliny na rozsah mikroporušení před Selem trhliny



(ferit-perlit) přip. prostorovou sloiitost čela trhli-
ny (bainit).

4) Vliv nehomogenit jt nepřímo úměrný rychlosti I •
5) Hodnoty K T D příp. KxSm ,a_.KIa klesají s rostoucím

objemem neSistot v oceli (při i « konat*) a při nárůs-
tu rychlosti trhliny v důsledku Evýšení rychlosti de-
formace é a 1O4-1(P8~1 až do okamžiku uplatnění vlivu
adiabatického ohřevu kořene /I/, kdy hodnoty Kj^ saS-
nou opět narůstat.
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ZKUŠEBNÍ VZOREK
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Obr. 1 Schema příčného klínového zatěžování
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ocel 11483.1
T = -H0°C
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Obr. 2 Závisloat dynastické lomové houževnatosti
versus a § ocel 11 483.1.

zkus.vzorek

SMĚR TVÁŘENÍ
— VÁLCOVÁNÍM

Obr. 3 Schema odboru polotovarů pro výrobu zkušebních
těles*
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Obr. 4
Odběr vzorků pro stu-
dium ôíŕ«ní křehkého
lonu.

lomová plocho

Obre. 5

Odběr vzorků pro stu-
dium zastavení křeh-
iráho lomu.

stortovaď vrub

Obr. 6
Zastavení trhliny
v srně feritu s vý-
raznou kavitaeí,
oc*l 11 373,
Nital 2 %,
zvětieno 5000x.
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Obr. 7

Zastavení trhliny
uvnit* bainitické-
ho «* azlcu,
ocel 15 313.5,
ô a 861 m s"1,
iiital 2 %,
zvétäeno 1500K,

Oor. 8
Porušeni jednotli-
vých zrr a deleoheze
hranic /.x-a před Sa-
lem t*' iiny;
ocel > 373,
Nital 2 %•

Obr. 9
Celo trhliny v baini-
tickém paketu B nepo-
rušenou oblastí př«d
kořenem trhliny;
ocel 15 313.5,
Nital 2 %.
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Obr. 10
Rosséhlá sirníková
vlofika na lomové
plode;
ocel H 483*1,
Nital 2 %,
světSeno ÍOIx.

Obr. 11 §
Dutina nešvařená při
tvářeni plechu;
o-el 11 373,
Nítal 2 %,
zvětšeno 372z.

Obr. 12
Schema růstu trhliny
a)modal čela trhliny
b)porušení nejslab-

šího článlcu při
růstu trhliny

c)svazkový model
šíření křehkého
lomu.

a)

b)

plastická zóno

procesní zónolffy„ £_OfR}

o
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PRTbFEVOK K ŠTÚDIU IHTERKRYŠTALICKÉHO A TVÍRNEHO PORUŠOVANIA

OGELS PRE TLAKOVÉ NÁDOBY JADROVÝCH REAKTOROV

Vymedzenie problematiky

Oceľ 15Ch2Ml?A je našej odbornej verejnosti dobre známa z

rôznych aspektov výskumu /1-4/. Nacíalej sa jej venuje náležitá

pozornosť najmä v súvislosti so zmenami štruktúry a vlastností

počas prevádzky jadrových reaktorov a pri ich eventuálnych opra-

vách. V predmetnej práci ufrceme posúdiť mieru degradácie odol-

nosti voči krehkému lomu formou interkryštalického krehnutia,

analyzovať mechanizmy interkryštalického porušovania v koexis-

tencii so Štiepením a tvárnym porušovaním. Ďalej rozoberieme

mieru nukleačného pôsobenia špeciálnych karbidov v procese tvár-

neho porušovania. Skúmané otázky spadajú do rámca širšie konci-

povarŕ^o výskumného programu.

Skúmaný materiál a metodiky

Experimenty sa realizovali na spomínanej oceli 15Ch2ÄíPA vy-

robenej v Škode, k., p. Plzeň. Vzorky pre stanovenie krehkolomo-

vých vlastností, ako aj äalšie analýzy boli odobraté zo segmen-

tu prstenca tlakovej nádoby s tepelným spracovaním, ktorého fi-

nálnou operáciou bolo kalenie a popúšťanie pri teplote 665 °C.

Mechanizmy porušovania boli skúmané v podmienkach rázovej ohy-

bové j skúšky v teplotnom rozsahu -196 až+100 °C pomocou metalo-

graficko-fraktografických analýz za použitia elektrónového ras-

trovacieho mikroskopu a techniky uhlíkových extrakčných replík

odobratých z lomových povrchov. Kvantitatívnou fraktografickou

analýzou /5/ sa zisťoval podiel interkryätalických (I), štiep-

nych (C) a tvárnych prvkov porušovania (D) na lomoch zo subtran-

zitnej, tranzitnej a nadtranzitnej oblasti. Vxastná kvantifiká-

cia prvkov porušovania sa realizovala bodovou metódou na sním-

kach urobených podľa prísneho geometrického plánu.

Výsledky a ich rozbor

Štruktúru materiálu v dodanom stave dokumentujeme na obr.
1. Charakterizujeme ju ako nepolyedrickú, feriticko-karbidickú
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směs. Karbidioká fáza identifikovaná prevažne ako IILO* sa vy-
skytuje v podobe jemných sferoidizovaných častíc, ktoré aú rov-
nomerne distribuované. Vyššia koncentrácia karbidov je pozoro-
vaná na hraniciach pôvodných austenitových zŕn, subzraných útva-
rov a novotvoriacich sa veľkouhlových hraníc vo vnútri pôvodné-
ho austenitového zrna. V subštruktúre sa nachádzajú rôznorodé
karbidické a karbonitridické precipitáty vylúčené v jemne dis-
perznej podobe.

Materiál sa vyznačuje výrazným tranzitom húževnatosti, obr.
2. Dolný ohyb tranzitnej krivky je okolo -60 °C, horný okolo
•25 °C. V subtranzitnej oblasti majú lomy štiepny charakter,
pričom interkryštaličnosť vo forme faziet interkryštalickej de-
kohéiie, obr. 3, dosahuje 5 - 10 %. obr. 2. Pri fraktografických
pozorovaniach boli skúmané iniciačné centrá štiepneho lomu. Naj-
častejší prípad nukleácie štiepenia je na tvrdých časticiach
sekundárnych fáz, obr. 4, na hraniciach pôvodných austenitových
zŕn, pričom častá je kombinácia, ked nukleačné centrum sa nachá-
dza v blízkosti hranice a tvrdej častice, obr. 5. Preukázateľne
sme nezaznamenali ani jeden prípad, aby štiepenie bolo nukleo-
vané interkryštalickou dekohéziou. Pritom sme preskúmali desať
lomov a na každom sa nachádzalo 2 až 5 iniciačných centier lo-
kalizovaných 0,1 - 0,2 mra pod vrubom.

Ako vyplýva z obr. 2, v tranzitnej oblasti podiel inter-
kryštalických faziet rastie na dvoj až trojnásobok oproti o blast -
ti subtranzitnej. V tvárnej vetve tranzitnej krivky sa inter-
kryštalické lomy nevyskytujú a to ani interkryštalická dekohé-
zia, ani interkryštalický tvárny lom. Podrobnejšie štúdium loka-
lizácie interkryštalických faziet, najmä na lomoch z tranzitnej
oblasti ukazuje, že najväčší podiel interkryštalickej dekohézie
je ne začiatku rýchleho lomu. V stredných oblastiach vzorky kle-
sá a nierne vzrastá pred dolomením. Príklad uvádzame na obr. 6,
kde je podiel faziet interkryštalickej dekohézie spolu s ostat-
nými mechanizmami porušovania vynesený v závislosti na vzdiale-
nosti lokality od vrubu.

Z podrobnejšieho skúmanie postupu čela trhliny vyplynulo,
že k interkryštalickej dekohézii dochádza najčastejšie priamo
na fronte šíriacej sa štiepnej trhliny vtedy, keď narazí na
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vhodne orientovanú hranicu so zníženou kohéziou. Postup frontu

magistrálnej trhliny s interkryštalickej lokality môže byť

aprostr yd kovaný plynulým prechodoru do vhodne orientovanej štiep-

nej roviny, obr. 5, alebo mechanizmom rein|.ciácie, obr*7.

Morfológia interkryštaliokých faziet pozorovaná pomocou

uhlíkových extrakčných replík a pri väčších zväčšeniach na REM

naznačuje na relatívne složitý mechanizmus vzniku interkryšta-

lických prvkov porušenia. Hladké plôšky interkryštalickej deko-

hézie sú narušené rôznymi jamkovitými útvarmi a štiepnymi prv-

kami, ako to vyplýva z obr. 7, B. Pri postupe môže dekohézna
trhlina interagovať s časticami vylúčenými po hraniciach zŕn.

Je treba poznamenať, s:e na interkryštalických plochách sa nena-

chádzajú spojité útvary sekundárnej fázy, ale výhradne globuli-

ticlcé částic* karbidov a vmestkov. Okrem prípadu, kedy sa matri-

ca od častíc oddeľuje priamo na fronte trhliny, obr. 9a, dochá-

dza aj k iným javom. Napr. pred čelom šíriacej sa trhliny na
č >.stic-. oh vznikajú dutinky, ktoré uľahčujú jej postup, obr. 9b,

sú voc; jej postupu intaktaé, obr. 9c, alebo ho spomaľujú, obr.

SI. Domnievame sa, že uplatnenie jednotlivých mechanizmov závi-
33 nielen od chemického zloženia, velkosti a morfológie častíc

sekundárnych fáz, ale aj od lokálneho obohatenia austenitových

hraníc segregujúcimi prvkami. V súlade s /6/ má veľký význam

miera segregačného obohatenia medzifáaového rozhrania najmä

t/ch karbidov, ktoré sa nachádzajú na austenitových hraniciach.

Pozorované javy naznačujú, že v sledovanom materiáli sú

lomové napätia pre štiepenie a interkryštalickú dekohéziu veľmi

blízke. Keďže v tranzitnej oblasti je zvýšený výskyt interkryš-

talických prvkov predpokladáme, že teplotná závislosť uvedených

lomových napätí je rozdielna. Schematicky sme podľa /7/ na obr.

10 naznačili predpokladaný priebeh sily pre rozvoj interkryšta-

lického lomu (krivka Fj), ktorá sa pretína s krivkou znázorňu-

júcou silu pre rozvoj štiepenia ď c ) . Z toho Šalej usudzujeme,

že v danom prípade má prítomnosť interkryštalických fasiet na

lone len málo významný skrehujúci účinok. Názor podporuje aj

skutočnosť, že lokality interkryštalickej dekohézie nenukleujú

štiepny lom.

Tvárne lomy, ktoré odpovedajú hornej vetve tranzitnej

350



krivky, ako aj lomy ťahoviek, majú bežnú jamkovú morfológiu,
vyznačujúcu sa troma rozmerovými kategóriami Jamiek. Najrozmer-
nejšie jamky priemeru cca 50 um sú nukleované veľkými vroestkami
oxisulfidického pôvodu. Jamky strednej veľkostnej kategórie
(cca 5 Mm) boli iniciované menšírri vmestkami oxidickej alebo
sulfidickej podstaty. Najpočetnejšie je zastúpená tretia rozme-
rová kategória s jamkami priemeru okolo 1 «m, Na obr. 11 je de-
tail lomového povrchu zachytávajúci takúto lokalitu. Pri raetalo-
srafickom štúdiu lomovej čiary sa preukázalo, že drobné jamky
vznikajú aa globulitických karbidických časticiach typu VLGy
Ja lomoch vzoriek kalených a popúsťaných na nízke teploty roz-
mer drobných jamiek stúpol troj až päť-násobne, obr. 12 , čo
jednoznačne súvisí s absenciou spomínaných častíc. Zjemnenie
jamiek sa dosahuje pri popúšťacej teplote cca 600 °C, kedy stred-
ný rozmer karbidov prekročí 200 nm^ čo pokladáme za kritický
reamer* Mošno teda konštatovať, že v konečných štádiách tvorby
lemu sa častice týpuJikCU výrazne podieľajú na formovaní lomo-
•vej plochy.

Záver

V subtranzitnej oblasti porušovania ocele 15Ch2MFA v zu-
šľachtenom stave koexistuje štiepenie s interkryštalickou deko-
héziou, ktorej podiel vzrastá v tranzitnej oblasti. Skrehujúci
účinok interkryštalického porušovania je malý. V práci sú po-
písané mechanizmy interkryštalického porušovania a šírenia
zmiešaného lomu. Bolo preukázané, že pri tvárnom lome sa časti-
ce typu Í&7C3 rozmeru nad 200 nm aktívne zúčastňujú lomového pro-
cesu.
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Obr. 1 iJikroštruktura ocele Obr. 3 Lokality interkryšta-
isch.̂ r.ľFA v knižnom « popus- lického porušenia v štiepnej

oblasti lomovej plochy, íffiM
v kalenom

terror: stave

Obr. 4 Tvrdá častica pôso-
biaca ako nukleačné centrum
štiepenia, REM

Obr. 5 llukleačné centrum štie-
penia lokalizované do blízkosti
hranice pôvodného austenitoveho
zrna, REM
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Obr. 7 Plynulý prechod magis- Obr. 8. Ostrovčeky transkrysta-
trálnej trhliny z interkryata- ^ického štiepenia a jamkoyitých
lickej lokality do vhodne útvarov na hladkých plochách
oriento-; =uie j štiepnej roviny, interkryltalickej dekohézie,
REM REM

Obr. 11 Jemné jamky tvoriace
lomový i ovrch vzorky popušťa-
nej pri teplote 660 °C,
REM

0brv 12 Lomová glocha odpove-
dajúca stavu popušťanérau pri
teplote 520 °0, REM

354



T/v. laéí. Macxej j í i
Slesskéi Universita Katowice, PLR
RNDf. Jaroslav Kučera. CSc.
ÚFM ČSAV Brno

POUŽITÍ KBTALOOBAFIE PRI STUDIU ŽÁRUVZDORNOSTI Fa-Cr-C OCELÍ

V PIR jsou v současné době řešeny problémy tykající se
výběru vhodných žáruvzdorných octli pro stavbu konvertorů na
zplyňování uhlí.

V rámci těchto studií byly vybrány, jako potenciálně vhod-
né, oceli s konstantním obsahem Cr (- 13 %) a a proměnným obsa-
hem uhlí*u od 0,1 až do 1,63 hm. % ) . Konkrétně jde o oceli PN
1H13 (0,] %C), 3H13 (0,3 %C), NC10 (1,63 %C) a dvě zvlášt při-
pravené i.avby ocelí stejného typu s obsahem 0,6 %C (ocel D) a
0,9 %C (i:).

Oxic ace výše uvedených ocelí byla provedena při teplotách
900 až 1.00 C po dobu jedna až tři hodiny. Jedna serie vzorků
(jó* :.O x ^0 mm) byla oxidována v oxidačním prostoru termováhy
SETiJtAM - 1600 v atmosféře, jejíž složení bylo blízké složení
vzduchu, t,j. 80 % 0~ a 20 % N 9. Jako nosného plynu bylo použitoHe, 94 %vol. 2 2

Druhá série vzorků (ní 50 x 200 mm) byla podrobena oxidač-
ním ohřevům v peci PSK-1 na vzduchu při stejných teplotách a
Orbách jako série první.

K posouzení hloubky oduhličené vrstvy (obr. 1) a k posou-
zení celkové struktury oxidických vrstev (obr.2,3) bylo použito
klasické metalografie.

Ukázalo se, že v podpovrchové vrstvě všech vzorků došlo
k oduhličení v různé hloubce závislé především na teplotě T
a na době t oxidačního ohřevu, tj. na veličině £ * -flTV ,
D„ je difuzita uhlíku. 3 c

v
Z obr. 1 je patrno, Že v podpovrchové oduhličené vrstvě

dochází k růstu zrn a k rozpouštění karbidů.
Obr. 2 a 3 ukazují, že vzniklé oxidické vrstvy nejsou

kompaktní a že jsou složeny se tří vrstev. Rentgenoatruktumí
analýza ukázala [1] , že jde o vrstvy hematitu, magnetitu a vua-
titu. Při větším zvětšení (obr. 3) se ukazuje, ža tyto vrstvy
vesměs obsahují řadu kavit a trhlin. Některé z pozorovaných^
trhlin sahají až k povrchu ocelového vzorku (obr* 2) a umožňu-
jí tak průběžný nedifuzní kontakt kovového povrchu vzorku
s oxidickou atmosférou i odcházení C0 2 vznikajícího během oxi-dace.

Pomocí nově vypracované techniky separace okuji od povr-
chu ocelových vzorků [2] a křehkého lomu okují při teploto ka-
palného dusíku bylo možno pozorovat jejich lomové plochy -
obr. 4, 5, 6, 7, 8.

Získané snímky v prvé řadě potvrdily, že se celkové oxi-
dické vrstvy skládají ze tři výše zmíněných podvratev: H, M
a W. Navíc se ukázalo, že každá podvrstva, obr. 5, 6, 7 obsa-
huje množství kavit a trhlin.



Nejvíce poruch tohoto druhu vyniká ve vustitu, obr. 4, 5»
Podvrstvy hematitu a jiagnetitu,, obr. 4, 6, ? jaou více kompakt-
ní.

Detai.1 strukl\Uj oxiáic'ié vx\3tvy na roshraní vuatit/magne-
tit je uveden na obr", 8, ze k i;ex:<':o.o je dobře paU*na krystalic-
ká struktuře kysličníku Fe^0,,

Lomové plochy očSuhličených povrchových vrstev ocelí byly
získány tak, Že vKorl̂ y {/Á ~ 10 mra, h •-•• ľO mm) byly ochlazeny
v kapalném N., (-146 '"C} 15 min) a b̂ rpr-ostčaátně ^o vyjmutí zlo-
many na Charpyho kladivu. Ukázky lojových p?.och jeou uvedeny
na obr. 9, 10? 11 a 12. Z uvedených obr. jo vidět, že v podpo-
vrchové oduhličeaé vrstvě došlo ke smíšenému typu lomu. Ve
vrstvách ležících blízko povrchu převažuje tváyný jamkový lom
a ve vrstvách dalších s vyěáím obííaĥ ra C jscu patrné facety
odpovídající lomu í^ěpnému. Velil-Ô t fcco*. B c ajneněuje se zvy-
šujícím 3e obsahen C (obr. 9 a 12), Je to přircaený důsledek
jemnějšího aust®n.itického arna vznikajícího v ocelích s vyšším
obsahem uhlíku* Růstu auateniticlcého zrna brání v tomto přípa-
dě nerozpuštěné primární i sekundární karbidy, které jsou dob-
ře patrné na obr. 1.

Získané metalografické výsledky daly podnět ke studiu
li inetiky unikání C ze vzorků v průběhu oxidačního ohřevu [3,4].
í 9měřená dekarburiaační křivky bylo možno vyjádřit [5] pomocí
T, ztahu

(1) N.íjc-t) = N* + (N (0) - N*) erfc (-"4=r ) ,c 1 c c c 2 y^p-

kde N^ je výchozí koncentrace C v oceliř N (0) koncentrace C
na povrchu vzorku a Drt koeficient difúze uhlíku. Zpracování
dat naměřených v oceli Pe-13 Cr - 1,63 C při teplotách 900»
1000 , 1100 a 1200 C umožnilo stanovení teplotní závislosti
koeficientu difúze C v oceli NC10 ve tvaru

í 2 ) DNC10 = 7 » 0 9 * e x p { ~ ( 1 9 2 íDNC10
Arrbeniova rovnice (2) v mezích chyb dobře aouhlasí ee vztahem

(3) D°FeCr = ° » 2 5 * e x p ("163 / fíl%) »
který uvádí ve své monografii [ô] oro ocel 7%Cr - 0,7%C a pro
teplotní interval 1000 VC až 1200 °C M. A. Krištal.
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Obr. 1. Struktura povrchové
oduhličené vrstvy oceli NC1O
(13 hm% Cr - 1,63 hm* C).
Oxidační ohřev 1100 °C/3h,
leptáno nitalem.

Obr. 3. Detail obr. 2. Jsou
patrný četné kavity a trhli
ny.

Obr. 5. Struktura oxidické
vrstvy. Podmínky stejné jako
na obr. 4. Levá část - celko-
vá vrstva, pravá část - detail
vustitu.

1

Obr. 2. Struktura povrchové
vrstvy okují. Po řadě násl.
vrstvy: hematit (H), magne-
tit (M), vustit (W), ocel NC1O.
Oxid.ohř.llOO°C/3h. Neleptáno.

Obr. 4. Struktura celkové
ozidické vrstvy na povrchu
oceli NC10. Křehký lom okují
- SEM. Podmínky oxidace - viz
obr. 1.

Obr. 6. Struktura oxidické
vrstvy. Podmínky stejné jako
na obr. 5. Pravá část - detail
magnetitu.
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Obr* 7. Struktura oxidické
vrstx'y. Podmínky stejné jako
na obi*. 5. Pravá část - detail
hematitu.

Obr* 9. Lomová plocha oduhli-
Šené vrstvy oceli 1H13 (0-1
%C ) . Oxidační ohřev 1100 °C/
/3h, ochlazení (-146 °G/15minJ
SEM, smíšený typ lomu.

Obr. 11. Lomová plocha oceli
E (0,9 %C), ostatní podmínky
stejné jako v případě obr. 9.

Obi*. 8. Struktura ozidické
vrstvy. Levá Část - rozhraní
vustit/hematity pravá část
- charakteristicky detail.

Obr* 10, Lomové plocha oceli
3H13 (0.3 %C), ostatní pod-
mínky ůtejné jako v případě
obr. 9.

j ^
Obr* 12. Lomová plocha oceli
NC10 (1,63 %C), ostatní pod-
mínky stejné jako v případě
obr. 91,
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Ing* Eva Bobrová, Ing. Blažej Štefan* OSc.
ustav experimentálnej metalurgie SAV Koäloe

OPTIMALIZÁCIA PROCESOV SPEKANIA TITÁNU A JEHO ZLIATIN POMOCOU
METALOGRAFICKÝCH A FRAKTOGRAFIGitfOH ANALÝZ

Lisovatelnosť a spekatelnoflť práškov aú základnými para-
metrami , ktoré určujú finálne vlastnosti výrobkov, možnosť u-
piatnenia jednotlivých technológií práškovej ir.qtalurgie a roz-
hodujú o ekonomike výroby* Je známe» že legovamľ prásky majú
zhoršenú teohnologickú spracovateľnosť* Tak je tomu aj u titá-
nových zliatin* Vysoké hodnoty mechanických vlastnosti sa da-
jú docieliť len na báze vy00kočistýoh predlegovaných práškov,
ktoré sa kompaktizujú izostatickým lisovaním za tepla /i/» po
ktorom ešte má nasledovať superklasioké tvárnenie* Už dávnej-
šie sa ukazuje, že pomerne dobré pevnostné vlastnosti sa dajú
získať konvenčným lisovaním a spekaním, pri ktorom sa môže vy-
užívať aj jav tzv. prechodnej kvapalnej fázy* ¥ takomto prípa-
de je výhodnejšie vychádzať nie z predlegovaných práškov, ale
z elementárnych práškov raieSaných v žiadúcich pomeroch s ohľa-
dom nielen na finálnu štruktúru, ale aj procesy spekania, rosp.
elimináciu pórov /2/.

Typickým predstaviteľom nízkolegovaných tzv* pseudo-oC
zliatin je sovietska zliatina 0T4-1 legovaná 1,5 % Al, 1 % Mn*
v mšich predchádzajúcich prácaoh sme skúmali štruktúru a
vlastnostiIssostaticky lisovaného materiálu z predlegovaného
prášku na báze zliatiny OT4-1* Dosiahnuté mechanické vlastnos-
ti sú nasledovné: Re * 700 MPa, Rm » 790 MPa, A,» 2,8 %. Vý-
sledky sa sťahujú na materiál bezprostredne po Izostatickom
lisovaní za tepla, realizovanom tesne pod teplotou úplnej<£-/$
transformácie* Oproti takto získanému materiálu sme uskutoč-
nili skúšobný postup zameraný na získanie materiálu z elemen"
tárnyoh práškov Ti, A.ls Mn namiešaných v pomere predpísanéhocheaiokého zloženia zliatiny 0T4-1. Po odskúšaní lisovatelnos-
ti sme študovali proces spekanla pri teplotách 900 - 1380 C
vo vákuu* Krivku llsovateľnosti uvádzame na obr* 1 -^krivka a*
Pr.L porovnaní s krivkou b, ktorá odpovedá oelkovej pórovitos-
ti po spekaní pri 1100 C vidieť, že takto pripravený materiál
má veľmi dobrú spekateľnosť, to znamená, že dochádza k velmi
výraznej eliminácii pórov v procese spekanla. Vývoj pórovitos-
ti v procese spekania charakterizuje krivka c* So stúpajúcou
teplotou spekanla dochádza k postupnému znižovaniu objemu pó-
rou, pričom proces sa spomaľuje pri teplotách nad 1200 C,
kedy sú prakticky všetky póry sferoidizované, obr* 2*

Závislosť mechanických vlastností od teploty spekania na
rozdiel od kriviek pórovitosti vykazujú lokálne maximá v oblas-
ti 1100 - 1200 C, obr* 3* Príčina tohto javu vyplývca z analý-

štruktúry m najmä fraktografie lomov* Ukázalo sa, že pory

. „ . . ry. .
kompaktného materiálu 0T4-1 žíhaného pri 1200 C, obr* 4 s
práškovým materiálom spekaným pri 1200 C, obr* 2 vidieť tak-
mer radový rozdiel vo velkosti pôvodného /h - zrna. Teda lnhi-

359



bičný účinok pórov je veľmi silný* Ako vyplynulo z obr. 1 cel-
ková pórovitosť klesá pri vyšších spekacich teplotách a zanika-
jú na j j omne ,1 š ie póry* Súčasne vzrastá "termodynamická sila"
raatu rrna e, preto pri teplotách agekania nad 1300 C doohádzs
k raetu zrna, avšak ani v tomto prípade rozmer zrna v apekaných
materiáloch nedosahuje také veľkosti ako u kompaktných materiá-
lov žíhaných pri adekvátnych teplotách. Vývoj .štruktúry pórov*
- .sp. kontaktov pri spekaní možno veľmi dobre pozorovať frakto-
graficky na lomoch po statickej skúške v ťahu* Nízka pevnostné
parametre pri nízkych teplotách spekania vyplývajú z relatívne
nízkeho podielu kovových kontaktov, obr. 5» Pri optimálnych
teplotách spekania sú póry izolované a na lome sa javia ako sa-
mostatná jamkovité útvary, obr. 6. K«äá pôvodné /b - arno presta-
ne byť pri spekaní kontrolované zoskupením pórov (vysoké speka-
cie teploty), potom pri porušovaní takéhoto materiálu roshoduje
štiepenie matrice a póry sú len presekávané frontom šíriacej aa
trhliny, obr. 7* To vysvetľuje zníženie mechanických viaai.u outí
napriek tomu, že pri vyšších teplotách spekania sa zasr-SMír-íva
stály pokles pórovitosti.

Na obr. 3 sú tiež vynesené mechanické vlastnosti za tepla
izostaticky lisovaného materiálu toho istého chemického zložo
nia. Vidíme, že pokiaľ sa týka medze pevnostiř medza sklzu,
dosahujú na prakticky tie isté hodnoty pri konvenčnom spraco-
vaní pri optimálnych teplotáoh spekania. Ťažnosť je mierna niž-
šia. TJ -.o skutočnosti naznačujú, že izoetatické lisovanie za
tepla n- .na v danom prípade zjavné prednosti. Vidí.me dve príči-
ny: 1. výborná spekateľnosť miešaného systému TiAlMn

2. inhibičná úloha pórov pri raste /h - zfn.

"* klasicky vyrobených Ti materiáloch nemožno p vy užiť ̂vyso-
ké kaliace teploly z dôvodu enormného rastu /b - zŕn. ~ pórovi-
tých materiáloch sa však ukazuje, že táto možnosť by sa dala
realizovať, ked celkový stav pórovitosti dostatočne sabxáni
rastu zrna počas žíhania pred kalením. Realizovali sme sériu
skúšok, pričom sme kalili z oblastioC + Zj a z /b oblasti. Výsled-
ky uvádzame na obr. 8. Pevnosť materiálu kaleného z oC +/"b ob-
lasti zostáva prakticky tá istá ako sa dosahuje v stave pc epe-
kaní. Pri kalení z /b - oblasti, t.j. z 1000 C dochádza k po-
merne významnému stúpnutiu pevnosti o 100 - 150 MPa, pričom
ťažnosť sa mení len nevýznamné.

Výsledky teda ukázali, že pomocou fraktografických metód
možno účinne prispieť k optimalizácii procesov spekania titá-
nových zliatin. Výhodné vlastnosti sa dosahujú vtedy, keä sú
póry jemné a sferoidizované a bránia rastu pôvodného /b - zrna
a v lomovom procese sa prejavujú ako izolované rozmernejšie
jamky. Pri uplatnení štiepenia, ked eú póry presekávané fron-
tom šíriace j sa trhliny doohádza k degradácii vlastností. Prá-
ca Šalej poukázala, že javu inhibície rastu /b - zrna póratni
treba venovať náležitú pozornosť, pretože naznačuje mnohé prak-
tické aplikácie* Ide najmä o možnosť kalenia titánových zliatin
z vysokých teplôt, ktoré u kompaktných materiálov nepripadajú
do úvahy.

Literatúra
1. Arzt E.: 1985, ÍMI, 17, č.1, 39-42.
2. Durišinová A., Štefan B.: Technioká práca, 1986, č.1.
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Obr »1 Závislosť celkovej pórovitosti P„
na lisovacom tlaku krivka a - pred
epekaníra, krivka b - po spekani pri
1100 °C, závislosť P. na teplote
spekania a lisovacím tlakom 800 MPa Obr.3 Mechanické vlastnosti '
- krivka c liekov miešaného systému
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a spekanýoh) kompakt - ' I
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Obr*4 Mílcr ".ruktúr-., kompaktnej
z l l a ' i i i y OT4-1 žíhanej p r i
1200 °C *-2Q0*

0bi",6 Optimálny vahlad lomovej
plochv vzorka epekaná pri
1100 ̂ C

Obr.5 Praktografia lomovej placky
vzorky spekanej pr i 900 C
- nedokonale vyvinuté kom-
pakty
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Obr.7 Štiepenie - degradačný fak-
tor vlastností - lomová plo"
cha vzorky spekanej pri H3OOWC
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Obr. 8 Závislosť mechanických vlastností
na t«plote spekania v porovnaní
s vlastnosťami predlegovaných po
izostatiokom lisovaní
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Ing, Jii'ina Hubáčková, Akademik Karel Mazanec, VSB Ostrava-Poruba,
Doc, Ing* Vladimir Oíhal, DrSc, S7U01I a* 7. AJcUova, Praha

ISEZJSRJQŤÁUM TľPY. POSKOZKätí U MARTENSIIIOKO - ABSTWITIQXÍGR
QGEJ SPÍFU 0rÍ3-15Ni4-6%

Martensiticko austenitleké oceli legované na bázi 13-16$5Cr
4-6%Ni, příp* s přísadou Mo, používané pro zařízeni vodní i ja-
derné energetiky se vyznačuji vysokou úrovní užitných i technolo-
gických vlastností* U základních typů těchto oceli však dochází
při žíhání v intervalu teplot od 300 G do Ac, k výraznému pokle-
su vrubové houževnatosti spojenému s rozvojem křehkých typů po-
škození a také ke vzniku citlivosti k místním druhům koroze*
7 práci jsou vymezeny teplotní oblasti výskytu obou uvedených
typů interkrystalickěho poškozování a také jsou uvedeny některé
možnosti jejich eliminace*

Ke studiu byly použity 4 tavby ocelí typu 0rl3Ni4, 0rl3Ni6
(s dvěma hladinami uhlíku) a Crl5Ni5» ve stavu tvářeném za tepla*
Jejich chemické složení v hm*% je uvedeno nížet

0 Mn Si P S Or Ni Mo
Grl3Ni4 C,060 0,67 0,42 0,026 0,029 12.70 3,45 0,06 provozní
Crl3Hí6 0,040 0,64 0,33 0,023 0,012 13.42 5,88 0.03 lab. 40 kg
Crl3NiS 0,060 0,55 0,31 0,021 0,011 13t20 5,73 0,02 lab* 40 kg
Crl5Ni.'> 0,039 0,60 0,36 0,021 0,025 15*15 5*14 0,01 lab* 40 kg

Zkušební vzorky byly kalenyoz teploty 105O°0 (2h) s KZ ažíhány v intervalu teplot od 350 0 do 750 0 < Ac, ^800 0) po
dobu 6 hod* (v některých případech bylo zařazenxrdlouhodobé izo-
termické žíhání na teplotě 525 C po dobu 100 nebo 1000 h* Ochla-
zování probíhalo ve všech případech na vzduchu* Na zkušebních
vzorcích byly stanoveny základni mechanické vlastnosti, charakter
lomů na zkouškách vrubové houževnatosti - KOV tza normální teplo-
ty) byl kvantitativně hodnocen pomoci řádkovaciho el* mikroskopu
JSM 50A* Strukturně fázová analýza byla prováděna za využití svě-
telné i elektronové mikroskopie - extrakeních replik i 22BI ten-
kých folii • Pro hodnoceni korozně elektrochemických vlastností
bylo využito speciálních postupů potenciálové polarizační metody
/!/• Charakter korozního napadení byl hodnocen pomoci světelné a
el» mikroskopie (ŘBM)*

Bylo zjištěno, že v průběhu žíháni konvenčně zpracovaných
(KZ) vzorků z oceli 0rl3Ni4 existuji 'tři teplotní oblasti sníže-
ných hodnot vrubové houževnatosti, spojených s výskytem křehkých
typů porušeni - viz obr* lat
- oblast teplot 350 - 400°C, ozn* "B" s minimem vrubové houževna-

tosti provázeným rozvojem tranakxyBtalickóho křehkého porušeni,
které při delších dobách izotermioké výdrže přechází v inter-
krystalické křehké porušeni /Z/

- oblast interkrystalického křehkého porušování s minimem vrubo-
vé houževnatosti po žíháni v intervalu teplot 500 až 550 0,
ozn* "C"

- oblast výskytu smíšených typů křehkého porušení - interkrysta-
lickóho křehkého i tvárného a transkrystalického křehkého poru-
šeni - po žíhání za teplot okolo 700 0, ozn* "15**
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Ve stavu po zakaleni a "nízkém" popuštění, ozn. "A" na
obr. la, d sou všechny typy studované oceli porušovány za nor-
mální teploty mechanismem transkrystalického tvarného poruawii,
stejně jako v oblasti mašina vrubové houževnatosti, ozn. "D"#

40

o

Cr13Ni4 aO6%C
Cr1SNi5 0.06%C

I -Mirtrystal. kř por
T -transkryst.Kŕpot

k 300 iOO 500 600 700 k300 400 500 600 700

Obr. 1 Závislost vrubové houževnatosti a charakteru porušování
na teploto žíháni

U oceli typu CrlSNiS byly zjištěny dvě úzké oblastí. jýskytu
křehkých typů porušení $ oblast "Bft, posunuták,teplotě 475 0 a
oblast "0", s omezeným rozsahem-iaterkrystalického křehkého po-
rušeni. -U-oceli typu Crl3Ni6 nebyla křehkost v oblasti "B" zjiš-
těna a rozsah zkřehnuti v oblasti "O" ďe rovnez omezeni-závisí
zřejmě na obsahu uhlíku - viz obr. 1b CÄ také samozrejme i na
obsahu Škodlivých prvků - P, As, Sb, Sn a pod.) /3/.

K i izotermickó jJbdlevě na dané teploto se křehkost v oblas-
ti "B" rozvíjí až do doby cca 2000 až JOOO h, pri čemž se mění w
1ryp porušení, franskrystalické křehké porušení přechází postupne
v interkrystalické křehké porušeni spojené s obohacováním hra-
nic zrn fosforem A / } zároveň dochází k plynulému• anlžení dosa-
hovaných hodnot vrubové houževnatosti. Průběh vrubové Jouževna-
tostt při izotermickém žíhání v teplotní oblasti "0" má opačnou
tendencii s prodloužením doby iaotermiokóho žíhání se zvyšuje
úroveň vrubové houževnatosti; interkrystalické křehké porušení
Přechází postupně v transkrystalické tvárné porušeni s oamkovou
moříolor1

Zařazení předběžného žíháni v oblasti teplot mezi Ac x a
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(IT2) významne ovlivňuje kinetiku procesu křehnufci
dujícím žíháni v teplotní oblasti "B" i "C", Pšeábi•;.;
d© k téměř úplné eliminaci křehkosti-v oblasti "C"\ ,
v teplotai oblasti "B" výrazně arychluje její roavó;;
Soiivisi to zřejmé s odlišným mechanizmem křehnutl v ::>:.
^eca a také s polohou kritické teploty Ac-, z& iaoterr
poäminéi /$/•

Přehled strukturnich siměn při žíhání lankového mu:
který je základni štruktúrni součásti (spolu s nep;

tenuiálové polarizační metody /I/ uveden v t ď
tux* a mechanizmu porušení jsou shrnuty na obr* :*

Při žíháni zakalených vzorků studovaného -ir,y i v.
v Širokém teplotu-f m intervalu (cca od 500 0 do .••
precipitaci karbidů chrómu na hranicích zrn púvoč-
V tomto teplotním intervalu, rozšířeném při dlcuh.
mickém žíhaní směrem k nižším teplotám, byl drive ;
nikou JLES také současný rozvoj mikrosegregačalch. v: :
bujících obohacení hranic zrn původního austerd-*-.1 ľ
ximem v teplotaaí oblasti "0" A,5/»

*!• údajů v tato. 1 vyplývá, že teplotní oblast to.•
kar"b. i je také oblastí výskytu místních druhů korců
I Í Í k i k t l é k i j š k žší 3

j ýy
IÍVOÍ JÍ k mezikrystalové korozi je však užší t za33xiu;i
O75 - 650^0) a částečce obi. "Bľl. Teplotní oblast v
krystalové koroze se neshoduje s teplotní oblasti :'•.:.-.
výskytu interkrystalických krehkých typů porušení-

Při žíhání ocelí typu Crl3-15Ni4-6 v intervalu
do Ac,, existuji tři oblasti snížených hodnot vru! r.
tosti^a výskytu křehkých typů porušení. Oblast sia-nt
tu interkrystalického křehkého porušení se nachásí v .
teplot 500 - 550°C.

Teplotní oblast citlivosti k mezikrystalové koř: ., *$
duje s teplotní oblasti výskytu nejvyšších podílů l
kých křehkých typů porušeni* je v průměru posunuta o .
rexa k vyšším teplotám žíhání, což již odpovídá oble;;T '
ných nejvyšších hodnot vrubové houževnatosti a výslcyt?" .:'.-.:•:
krystalického tvárného porušení.

Rozsah zkřehnuti je nejvyšší u oceli typu Crl5Ki4j u o o:,
typu 0rl3Ni6 a Crl5Ni5 je podstatně omezen. Polohy-jednoti:"
oblastí křehkosti jsou rovněž odlišné*

Literatura
/ I / číhal,V., Hubáčková, J., Mazanec, IC.: Kovové EU~"
/ 2 / Hubáčková, J«, Koutník, M», Oíhal, V., Potměšil. T

zanec, K.Í ibid 24, 1986, 290, /%/ Hubáčková, J., til
zsnec, E.» Hutnické aktuality, VuHZ Dobrá, InformettO.
/ 4 / Hubáčková, J., Koutník, M,, Gíhal, V.E Potciěsilo.
nec, K»t Precipitační a roikrosegregační deáe, probí:v
typu Crl3říi4 při popouštěni na teplotě 500°C. vi» Uc
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vysoké Satry, 1966, sv. 2, a. 6, /5/* Hubáčková, J., Cihal, V.,
Mazanec, K.Í Intercrystalline Failures and Intergranular Corro-
sion of ±3f&TH-6W± steels, 9* Congress on Material Teat ing,
....'d Danubia-JLdria Symposium, Budapest, 1936, I. vol, s* 279*

Tab.l Mikrostruktura - I, charakter porušeni - II a typ koroz-
a niho napadeni - III u oceli typu C;$l>-15Ni4~6 po zakaleni

obr«2. a žiháni v intervalu teplot od 500 C do Ac,*

7eplotní MIKROSÍCRUK27UBA
'aterval

II
CHARAKTER FQRU&Stdí

III
TIP KOROZNÍHO
NAPAD3RÍ

A laikovy martensit
zbytkový austenlt
obr.2 (AITjaO

transkryst. tvarné

obr.2

rovnomerné
p = O

B popuštěny laik.mart. transkryst.křehké
3fl precipitace v matr*obr.2 (BI, EM) obr*2 (BII,fiai)
$(mikro8egregace P tN) í(interkryet.křehké) t (MP)

mistai-MF

( popuží«laik»mart» interkryst.křehkó
přednostní precipit.

500-550 C na všech rozhraníchMpopouštôcinaustenit
Miloľo segregace P
obr. 2 (ČI, B4) obr* 2 (CH, Ž2M)

mistni - USB

0Ät0 p>

obr,2(CIII,ŔEH)

575-65CTC

p • laik .mart*
novy" lark.mart.

Vpopoušt•"austenit
karbidy Mĝ Cg
část«2iikrosegr» P
obr«2 (91, TOi)

převážně trans-
kryst* tvarné

obr*2 (DII,£Bf)

mistni-ME i MP
CalCp>

S

675-Ac,

laik* a masívni mart*transkryst*křehké
popuät.latk* mart* iuterkryst.křehké
karbidy UgzOg interkryetctvarné

obr.2
mikrosegregace P
obr.2 (SISH)

mistni-lEF i MK
c atc p> 10%

Dobe žihánii 6h, t 1000 - 5000 h
Korózni napadeni1 MF - mezifázové - podél fázového rozhraní marten-

sit - martensit, nebo martensit - austenit
MK - mezikrystalová koroze - podél hranic půvoč
niho austenitu.
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In-;, j ěpán Urbaaec, ing. ,.:ilan Krumpl
..] JLA výzkumný ústav k.ú.o. Olomouc
VZTAH .L.iSZI ó-ŕiVi^Ľ'iJiUtí lIJSTkíOGiiNITOU CCíiLI CrlJNiétóo
•'v J^JIi.,1 KOrfCZJIKI VIA.J'L'j'O,-,Ti.J

Ocel typu Crl̂ iľiôli'io normalizovaná v ON 42 2̂ )61 nalezla
áirok-: uplatn&ní ve výrobě čerpacích zařízení a armatur pro
klasickou i jadernou energetiku. U tohoto tyjju oceli byly v
rámci výzkumně vývojových prací i u dosavadních provozních ta-
veb pozorovány strukturní projevy chemické heterogenity. V dů-
sledku chemické Heterogenity dochází totiž k lokálním rozpty-
lům teplot .„s v objemu materiálu.

7 oblastech obohacených niklem může teplota Ks poklesnout
pod normální teplotu /20°C/ a v důsledku toho pak zůstává v
príslušných oblastech zachována austenitická struktura. Chemic-
ká heterogenita je tedy bezprostředně svázána se strukturní
Heterogenitou.

co ;jah použití uvedeného typu oceli vyžaduje podrobnou
znalort vlivu chemické a strukturní heterogenity na korozní
cuar ...l.ristiky 3 uvážením technologických aspektů metalurgic-
kéh , procesu a tepelného zpracování.

...i's ••...•^•lil^iií LJAůÁlÁL A hii'ĽOĽlKA PrtACÍ

é materiály pocházejí z provozních taveb. Jejich
způsob výroby a chemické složení jsou uvedeny v tab.

C.J. i-oiiiocí tepelného zpracování, prováděného v laboratořích
uyly na vzorcích experimentálních materiálů modelovány následu
jící utav^:
- z í kle. dní ;;ttiv 1)0 zpracování dle optimálního provozního reži-
mu jj dochlazenín teploty kalení na normální teplotu; kaleno
•„ o(!°-'J/4h/vzduch cca ^0°C, popu.;teno toC°w/lOh/v;:duch

- -tav _e zvýrazněníi; strukturních projevu ciicmické heterogeni-
ty, tzn. 3 nedostatečným Ochlazením z teploty kalení;
kaleno ^6o°C/4h/vzduch do 150°C - olejová lázeň 140°G - pec
ď5G°C - popuutěno 6OO°C/6h/vzduch.

V uvedených stavech byly zjišťovány základní mechanické
vlti.:-tr.oati, příp. pouze- vrubová houževnatost, charakter struktu
ry a provedeny korozní a elsktrochernická měření. Korozní zkou-
;jky spočívaly ve zjištění hmotnostních úbytků ponorem v kyse-
lém roztoku síranu meďnatého a ze změn v proudícím roztoku
kyseliny'uíavelové a dusičné. Výsledky budou publikovány v od-
born m tisku. Vro sledování náchylnosti uvedeného typu oceli
byla použita potenciodynamická reaktivační metoda, popsaná v
práci /!/• i.utoda se uplatnila ve studiu chování obou stavů
tepelného zpracování.

U taveb 2-4 se meřily úrovně chemické heterogenity ve
stavu po základním tepelném zpracování pomocí chemické an&lý-
zy v mikroobjemu s využitím vlnové disperzního rentgenového
analyzátoru. Analyzovány byly oboahy Cr, Mn, i.io, Ni, .ji a AI.

Ví., iJKY itä'l.í A JI .KUSE VÝ^L:ÍDK8
;.-řnní chemické heterogenity

I:B obr.l a 2 je dokumentován charakter mi kro struk tury
tevby 3 a 4 po základním tepelném zpr.cování a ve stavu se
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zvýrazněnou strukturní heterogenitou. Pro prvky Cr, Ni, resp.
l'.o byly spočítány indexy heterogenity I (viz tab.č.2).

Z rozboru výsledků je zřejmé, že se u daného typu ocelí
vyskytují jak oblasti, kde Cr,I/Io a Hi odměšují protikladne,
tak i. oblasti, kde Cr a Mo odměšují proti Ni. Oblasti obohacené
o Or a I.io a ochuzené o Ni odpovídají zřejmě osám dendritů, kde
rHpadně dochází až k primární feritické kryatalizaci. Naproti
lomu v případě souhlasného odměsování se zřejmě jedná o oblas-
ti, odpovídající hranicím dendritů /což potvrzuje mimo jiné
výckyt yměstků eutektoidního charakteru/. V těchto oblastech
múze dojít k poklesu teploty Me pod teplotu okolí a k zacho-
vání atstenitické atruktury go kalení.

Výsledky korozních zkoušek naznačují, že obě formy hetero-
genity znatelně snižují korozní odolnost oceli typu Crl3Ni6l/io
v důsledku výraznějšího napadení mezifázových rozhraní.

Pozoruhodných výsledku bylo dosaženo uplatněním elektro-
chemické potenciodynamické metody při zjišiování náchylnosti
k mezikrystalovému koroznímu porušování, kde některé ze stan-
dartních metod dávají do určité míry zkreslené výsledky. Ob-
vykle jsou u sledovaného typu oceli napadána ijřímo zrna, takže
typický projev mezikrystalové koroze je víceméně řídkým zjevem.

Jak naznačují práce Číhala a ost. /!/t potenciodynamická
reaktivač.ií metoda se uvedenému problému muže vyhnout. Měření
prov3de;.ii na vzorcích taveb 2-4 např. zjistila, že v základním
stava ' palného zpracování se reaktivace příliš neprojevuje.
Ve stu- J. se zvýrazněnou heterogenitou je jjrojáv reaktivace
podstacně výraznější /viz obr.3/. iíej vyšší hodnoty reaktivační-
ho píku se dosáhlo u tavby 3» kdy je také třeba počítat s maxi-
málním mezikrystaiovým napadením. Polarizační křivky jsou v
dobré shodě s měřením chemické heterogenity a jejími struktur-
ními projevy. Ukazuje se přitom, že měření reaktivace z pásma
neúplné pasivity bude k posuzování vztahu mezi strukturné che-
mickými vlastnostmi a korozními projevy výhodnější než reakti-
vace z pásma úplnc pasivity. Je to v souladu se závěry práce
/I/. Výrazné zhoršení elektrochemického chování plně podporuje
zjištění, dosažená při měření heterogenity a p̂ ři ítrukturní^
analýze. Je tody možné konstatovat, že použité metoda reálně
přispěje ke studiu korozního chování oceli Crl3i'íi6lvio ve vzta-
hu k různým projevům strukturní heterogenity v provozních
tavbách oceli.

ZÁVORY
Z výsledků měření chemické heterogenity a korozních, resp.

elektrochemických měření vyplývají následující poznatky:
1. Chemická heterogenita se v důsledku diferencí v úrovni

teplot Ir s projevuje heterogenitou strukturní. Případné ne-
dochlazení, ev. podchlazení z teploty kulení /v rozmezí
intervalu teplot i..o, L.f/ tuto strukturní heterogenitu
zvýrazňuje, r<-3p. potlačuje.

c. Výrazná strukturní heterogenita má negativní vliv nejen na
mechanické vlastnosti, ale i na korozní odolnost.

i. Výsledky elektrochemických měření do značné míry podporují
závěry o vlivu strukturní heterogenity na zhoršeni korozní
odolnooti oceli CrliíiíiôLo a jevíce jako významný prostře-
dek pro identifikaci sklonu oceli k případnému mezi-
krystalovému koroznímu porušování.
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l a l b
r . l . .ti^uktura vzorku tavby j (ti) - z á k l . TZ, (b) svvrazně-

uii h e t e r o g e n i t a , z v ě t ě e n í lOOx

2a 2h

'ruktura vssornů tavby 4 (a) - zákl. TZ, (b) zvýraz-
něná '.ieteroí;enita, zvětšení ÍCOx
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SKE

Obr«3. Reaktivační polarizační křivky z ©bleati neúplné paaivlty
oceli CrlJNlollo (tavba 2-4) v« atavu ae svýrasniaoa
heterogenitou
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Tab.č.l Chemické složeni experimentálních
Liateriál Označení

Crl3Hi6íáo

tavby

ON 42 2561

2

3

4

C

max.
0,06

0,020

C,v54

0,043

í.jn

maz.
1,0
0,18

0,10

0,14

materá .álu, označeni
Chemické složeni

S i

max.
0,80
0,2S

0,62

0,48

P

max.
0,030
0,029

0,015

0,017

S

max.
0,025
0,017

0,020

0,012

taveb
V- váh .

v* r

12,0
14,0
13,47

13,42

12,75

H i

5,5
6,5
6,40

6,44

7,S7

a způsob výroby

I..O

0 , 4
o.7
0,40

0,34

0,34

Poznámka
výrobce, zyú.- \
sob výroby \

směrné složení
OE 42 2SČ1
indukční pec s •
kyselou vyzd.,
dezoxidace AI ]

dezoxidace i
SiCa a AI [
zásaditá oblouk. \
pec, dezoxidace 1
biCa a AI i

i

Tab.č.2 Výsledky inatematického zpracování měření heterogenity

Tavba

2

3

4

C s

13,85

14,15

13,17

Cr
C C r min

Cr max
13,01
14,78
13,38
15,63
12,00
14,18

0

0

0

,0277

,1593

,2181

6,

6,

8 ,

s

44

6 4

49

Hi
GNi min
C Iíi max
4,65
7,56
4,32
8,81
6,63
9,31

0

0

0

hi

,4181

,6562

,3158

0

0

0

«i
,50

,74

,47

Mo
Mo min
Mo max
C, 33
0,67
0,44
1,34
0,26
0,88

0

1

1

,6823

,3224

,3234



Ing. Evžen Smrkovský,CSc, RNBr. Milan Kbutnlk,CSc, RNDr. Adriana
PotmSSilovájCSc, všichni Státní výzkumný Ustav materiálu Praha.

PŘÍSPĚVEK AES KE STUDIU MECHANISM; ADHEZťVNÍHO OFOl^EBINÍ ARMITUR

Slitiny,které se aplikují na funkčních plochách energetic-
kýct armatur mueí,m.j. mít i vysokou odolnost proti adhezivníau
opoiřebení - zádíráni.Proces intenzivního adhezívního opotřebe-
ní t> značně složitý.Detailním rozborem bylo zjištěno /I/,že a«pfi něm může uplatňovat více než 100 různých činitelů.Proto doaué
neexistuje jednotná teorie,která by byla sto postihnout vštochny
různé faktory,které se při zadírání uplatňují.Dílčí matematické
závislosti pak mají spíše kvalitativní charakter,n«ž aby je bylo
možno považovat za matematický zápis procesu.

Z řady hypotéz a anodelů.popisujících proces intenzivního
adhezívního opotřebení /2/ zde uvedeme pouze dva.První z nich je
hypotéza o existenci a tvorbě oxidlckých povlaků um tracích plo-
chách /3/«Podle ní se realizuje proces tření dvou,po sobě ae po-
hybujících ploch přes tenký oxidický film,který se na nich vytvo-
ří. Vhodným legováním slitiny pak lse údajně dosáhnout i vhodného
chemického složení povlaků z hlediska třecích vlastností.Tato hy-
potéza b.yla přijata jako pracovní hypotéza při vývoji alitiny ty-
pu lCr'-NÍ8Mo5Mn5Si5Nb,která je snámá pod osnačenla CN 12 (sovět-
ská varianta) nebo E - C ~ 1111 (Československá varianta).Dle ní
vysoký obsah křemíku ve slitině má vést k tvorbě kysličníků kře-
míku na povrchu s výhodnými třecími vlastnostmi.Podrobnější roz-
bor a popis je uviděn v /4/.

Podle jiné hypotézy odolnost proti zadíráaí je funkcí tvrdés-
ti troucích se ploch.Tato hypotéza byla experímentálně potvrzena,
k podobnému závěru je možno dojít 1 exaktně,jak to provedl nayř.
Archard /5/,Finkin /6/ a Railing /7/.Podrebnější Uda^e a Jejich
pestupu lze najít bud v originále a nebo v kompilační části prá-
ce /4/.

Aby bylo možno efektivně ovlivňovat odolnost proti zadírání
slitin,používaných na tSsnících plochách (legováním aplikovaných
slitin,jejich tepelným zpracováním.vytvrzováním),pokusili Jsme aa
zjistit,Jaký mechanizmis tuto vlastnost ovlivňuje.

Charakteristika zkoušených slitim.

V posledních letech se v rozhodující míře na těsnících plochách
armatur používají tři typy slitin:
a) Pro navařování srmatur,určených »re službu v klasické energeti-

ce, 89 užívají slitiny na basi kobaltu.Naj větší rozšíření pri-
tom nalezla slitina ,známá u nás aad označeniu Real O96.J«jí
směrné chemické slazeni je uveden* v tabulca 1.

b) Pro navařovtní armatur,určených pro aplikaci v jaderaé energe-
tice ae užívají tzv.bezkobaltové slitiny.Z naiich slitin da té-
to skupiny patří slitina tyyu lCrl8Niálá»51ii5Si5Nb,vyráaěaá v
n.p-ŽAZ Vamberk pod smluvním označením E«C-llll.fT'íJi eaěrmé
chemické slazeni je ravněž uvedea* v taa.l.
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e) Pro klasickou a v posledních letech 1 pro Jadernou energetiku
ae někdy ravarují armatury slitinami typu NiCrSiB.V ČSSR je vy-
ráběno několik typu těchto slitin (výrobce ZVL Dolný Kubín),
representantem této skupiny slitin nuže být slitina K 50,Je-
jí směrné chemické složení Je opět uvedeno v tab*l.

Experimentální program*

Pro ověření našeho záměru byly provedeny akoušky odolnosti
prot? zadírání a byla provedena Augerova elektronová spektrosko-
pie i zkoušky vytvrzování.

a) zkoušky odolnosti proti zadírání - byly provedeny se všemi
třemi typy slitin ,přičemž slitina E-C-llll byla zkoušena po
různem tepelném zpracování.tedy při různé tvrdosti.Byl© zjiš-
těno,že slitina E-C-llll má dostateSneu odolnost proti zadírá-
no' jen tehdy,je-li tepelně zpracována tak,že její tvrdost je
včtší než 50HEC.Při tvrdosti nižší než 50HRC se zkoušené po-
vrchy zadírají již při relativně nízkých tlacích (25MPa)*Při
tvrdosti návaru v rozmezí nad 54HRC vykazovala slitina E-C-llll
nejlepší výsledky ze zkoušeného souboru*

b) slitina Real 096 - jde o slitinu na bázi kobaltu,která je pe-
; *írud mžkffí.V závislosti na nauhli&ení během naparování ae je-
jí tvrdost p;hybuje v rozmezí 42 - 48 HRC.Závislost odolnoati
proti zadírání na tvrdosti u této slitiny není tak výrazná,ja-
k) v předchozím případě*§11tins na bázi kobaltu s tvrdostí
okolo 44-46 HRC má úroveň odolnoati proti zadírání srovnatelnou
se slitinou B -C-1111 při tvrdosti této okolo 54HRC.

Ze souboru slitin typu NiCrSlB byly na odolnost proti zadírá-
ní zkoušeny slitiny K 40,K 50 a K 55.1 v tomto případě stupen po-
škození zkušebních ploch klesal s rostoucí tvrdostí slitiny.Zdá
se,íe pro armatury představuje optimum tvrdosti slitina K 50
( z hlediska obrábění 1 možného vyštipování návaru v průběhu Jeho
exploatace).V tab.2 uvádíme pro Ilustraci v souhrnném přehledu
výsledky zkoušek odolnosti proti tadírání.

Studium povrchových vrstev.

Ke studiu chemického složení povrchových vrstev bylo použito
Augerovy elektronoví spektroskopie.Jejím základem je detekce a
analýza tzv*Augerových elektronů,vznikájících ve zkoušeném mate-
riálu při bombardování jeho povrchu fokusovaným svazkem elektronů,
iontů nebo rtg.paprsků.Velikost energií Augerových elektronů od-
povídá řádově stovkám eV a v důsledku toho je i střední volná drá-
ha těchto elektronů v pevných látkách malá.Ze vzorků jeou proto
emitovány Jen ty elektrony.které vznikly v několika málo atomových
vrstvách v bezprostřední blízkosti povrchu* Elektrony .které ao) vy-
tvořily ve větších hloubkách Jsou vícenásobnou interakcí materiálu
absc"hovány.To je d^vod,pro6 byla metoda AES použita i v našem
příi%d$.Metoda umožňuje studovat Jevy.probíhající v tenkých vrat-
vácř materiálu.Hloubka analyzované oblasti se pohybuje podle atu-
dovrného materiálu v roimezí 0,5 - 2 ran (pro porovnání u příbuzné
metody lokální mi kře analýzy Cl/ií asi 1 Aim,

Spektra Augerových elektronů Jsou obvyklo registrována ve
tvaru d«.vované" křivky závislosti pofitu emitovaných elektronů na
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její energii UN(E)/dE),kde ae jednotlivé signály jetfí jako výraz-
ná minima a maxima.MetodH AES umožňuje i posouzení prostorového
rozloření sledovaných prvků a to pomocí tzv.profllové analysy .Jo j í
princi r j* založen nn tom,že povrchová vrstva je postupně bombar-
dována prouděn arychlených iontů Ar a Jsou průběžné" zaznamenávány
írvs/ velikostí Augerových signálů jednotlivých prvku*

letodi AES umožňuje získat i informace kvantitativního cha-
rakteru »FM analyse víceprvkových materiálů se tato obvykle pro-
vodí pomocí tzv.bezstandardní analýzy a to podle vztahu:

kde C^ t x je hledaná atomová koncentrace,^ resp.Ip, jsou intenzi-
ty rřísluSných signálů registrovaných prvků a d resp.do,; fakto-
ry nahrnující zírány experimentálních podmínek.Veličin; S_S, jsou
pro aplikovanou <>ner\rii tabelovány.V naší práci jsou získané vý-
«ledky koncentrací pro lepší názornost uv/éděny v hmotnostních %.
Naměřenr hodnoty jat>u uvedeny v tab»2.U každého z analyzovaných
materiálů b^la sledována místa.jež se při pozorování na mikrosko-
pu odliřovqla zabarvením.TlouStka vrstev u vzorků tepelně nezpra-
covaných ať pohybovr.la okolo 5nm,u vzorků podrobených ohřevu 500°C/
/lOminrl :̂e pohybovala okolo 20nm.

Ilakuzu.
•

V literatuře je iao?no najít řadu odkazů na příznivý vliv po-
vrchových kysličníkových filmu s ohledom na odolnost daných mate-
riálů proti ňdhezívnímu opotřebení.V daném případě bylo sledováno
chemické složení povrchových vrstev z hlediska jejich vlivu na
odolnost proti zadírání pomocí Augerových elektronů.Jak je patrné
z uvedených mňření,byly ve všech případech zjištěny na povrchu
©xidické vrstvy.Přesto vSsk odolnost proti zadírání byla po jedno-
tlivých druzích tepňlného zpracování rozdílná.Vliv povrchových
oxldických vrstev na odolnost proti zadírání nelze sice tímto způ-
sobem zcela vyloučit,ale zcela jednoznačně lze na základě znalootí
výsledků *tdhezívníhe opotřebení těchto slitin konstatovat,že roz-
hodu lícím způsobem musí působit jiné faktory a to bud samy o sobě
nebo v konbinacl se zjištěnými oxidickými povlaky*

V tfvodní Pésti jsme uvedli dvě představy o mechanizmu adhe-
zívn ho opotřebení.Z uvedených představ a našich dosavadních zku-
*eno rtí vyplývá,?.e odolnost proti intenzivnímu edhotívnímu ojiotřo-
hení sledovaných slitin nejlépe postihuje Archardova přadotava,
v nil je vyjádřena odolnost proti zadírání v závislosti na tvrooa-
M zkouSených povrchů.To platí zejména pro slitinu E-C-llll,jejíž
-tvrdost lze měnit ve velmi Širokém rossnhu.Etylo z jištěno,že óá-li
lato slitina tvrdost do 42 JIRC.je pro aplikaci na těsnících plo-
chách armatur prakticky nepoužitelná.Vzorky.které sice měly tuto
tvrdost,byly jií po jedné otáfice při tlaku 2^MPa zcela zadřené.
Kdy? v5ak byly tyto vzorky podrobeny novénu tepelnému zpracování,
které spočívá v ohřevu na 1 150*CA,5hod/voda a následnému pr»ci-
pitaSnímu Žíhání 500 - 550°C/2hod/vsduch,podstatn6 ae zvýiila 1 je-
jich tvrdost - na 54 - 56 HRC • pudstatně se zvýšila i jejich odol-
nost proti zadírání.Takto zpracované vzorky nebyly zadřeny aai po
zkouice při tlaku 55MPa a teplotě 55O*C.
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Závftr,

Syntézou výsledku 8 měření adheaivníhe opotřebení a z AES
'e mořno učinit následující závěry:

1. No povrzích vzorkfi existují oxidické vrstvy.které viak pausa
do jisté míry mohou ovlivňovat procea adhezívního apotřebaní.

2. Zkoušky odolnosti proti adhezívnímu opotřebení ae vzarky a níz-
kou tvrdostí ukázal,v,Se i při existenci exidiikých vratev
mají zadíraeí dvojice s nízkou tvrdostí povrchu i nfskau odol-
nost proti zádíráni.Po tepelném zpracování mají povrchové oxi-
dické vrstvy prakticky stejné chemické složeni jako vzorky
bez tepelného zpracování,avšak jejich odolnost proti zadírání
je výrazne vyS8Í.Závěry tedy naznačujítže kyalieníkovým povla-
kům byla při vývoji bezkobaltevýeh slitin přiauaaváaa větill
tiloha,než jakou tyto ve skutečnosti mají.

literatura.

1. UBTZ,H.-FÔHL,J.: Yerschleiss und Reibung ala komplexe meehaniech-
physikaliach-chemische Prozesse.Erzmetall 23,1970,
č,5,str.205.

2. TiJCHANEK,J.: Studium vlivu některých strukturních fakterů a fy-
zika ině-mechanických vlastností materiálů vybraných
kluzných dvojic na proces adhezívního opotřebení.
Zpráva SVUM Z-79-4226.

,. RUMJANCEYJA.V.: Kandidátská disertační práce,Moskva,CÄIITMAŠ.1966.
4. SMRKOVSKY,E.: Vlastnosti a použití slitin pro navařavání těsní-

cích ploch armatur-určených pro jadernou energetiku.
Kand.dis.price.SVUM 1984.

5. ARCHARDjJ.F.: Wear Symp. Interdisciplynary Appraach to Friction
and Wear".1968.KASA SP-181,a.267~333.

6. FINKIN.E.F.: An explanation of the wear of the metals.Wear 47.
1978,8.101-117.

7. HáLLINGjJ.: A cotribution to the theory of mechanical wear.
Wear 34,1975,8.239-244.

Tab.l.: Směrné chemičce složení zkoušených slitin.

Označení
slitiny

i Real 096

E-C-llll

K 50

C

1

0

0

.8

,3.

.4

Si

1.

5,

3,

2

0

9

Obsah
lan M»

0

5

0

,1

.0

,1

5,0

prvků
Cr

26,5

18

7,8

v« váhových %
Ni B Nb

8,0 1,4

záklo 2,4

Fe

8,2

sákl.

4,3

W

4,0

Co

59,6
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.í Ifehled výsledků zkoušek odolnosti proti zadírání.Ttplota
•••-kousky 35O°C,5O otáček.

14,7
24,5
39,2
54,0

Hodnota součinitele tření pro slitinu
E -C-1111

0,240
0,208
0,207
0,199

K 50

0,250
0,289
0,271
0,333

Real 096

0,211
0,111
0,123
0,152

Tlak
í/MPa/

H,7
24,5
39,2
54,0

Velikost hmotnostního úbytku /g/
E -C- 1111

; 0,0020
0,0022
0,00635 ;
o,oo36 :

K 50

0,0030
0,0015
0,0032
0,0043

Heal 096

0,00225
0,0051
0,0030
0t0031

Tlak
/toPa/

14,7
24,5
39,2
54,0

Drsnost
. E -C- 1111

2,266
• 1,09

3,78
2,6

povrchu po
K 50

1,92
1,23
1,97
2,08

zkoušco zadírání
Real 096

1,74
1,17
2,62
2,96

Ra //in/

Tab.3.: Výsledky analýzy na AESřmateriál Real 096,symbol v poz-
námce P - analýza povrchu,Pa - profilová analýza.

i Stav materiálu
1 (číslo
l * - - • • — - • —

i bez
1 tepel*
j zprac.

i
t., _.. ,.

měření)
1 l

2
3
4

Obsah prvků 7 hmotnostních %
Co
35,7
66,4
35,4
64,4

Cr
28,9
26,7
33,6
26,8

W
10,8
5,4
8,8
7,2

8
1
4
1

C
•8
,6
,8
,3

0
14
0
16
0

,5
,2
,5
•3

N
0,6
-
-
-

S

o,
o,
o,
-

7
2

9

P
Pa
P ;
Pe i
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lab.3. - pokračováni,slitina Real 096.

i

1.
1

1

3tav Číale
ifinteriélu měř.
5OO°C/6Os 5

6

5<'O*C/3OOs 7
6

5O°C/600s 9
10

Cc
31,
6 0 ,

35,
64,

37,
57,

Obsah prvků
>
9
1

0
1

6
2

Cr
31,0
30,5

34,2
27,0

32,2
34,8

S

4

4
6

4
4

v hmtntstních %
W
,9
,8

,2

i

,5
,5

C
8 , 8

4 , 2

5,0
2 , 2

4,9
3,2

0
16

0

20
0

20
0

N
.2 -
,2 -

,8 -
,2 -

, 1 -
,2 -

S

1,1
-

0,8
-

0,7
-

P
Pa

P
Pa

P
Pa

Tab.3. - pokraCování.Výsledky analýzy na AES pro slitina K 50.

, Str. v
i P:clerlálu

1 JS tep.
j zprac.

5OO°C/6Os
1

í

1
i

5OO#C/3OOs

5OO*C/6OOa

Číslo
měř.

1
2

3
4

5
6
7
8

9
1 0

11
12

13
14

15
16

Obsah prvků ve váhových %

Y S i

1 3,7
1,3
4,3
1,6

3,2
1,5
2 , 8
1,3

2 , 0

1,4

3,9
1,4

4,0
1,5
1,7
1,0

Ni

56,6
79,3
55,0
74,0

50,7
73,8
6281
71,0

41,9
66,0
34,6
65,6

42,6
61,3
76,0
79,0

6
8
5
7

6
10

9
9

10
11

9
9

6
8
8

9

Fe
.25
.9
,8

,2

,5
,5
,5
,9

, 8
, 0

,6
,6

,5
,7
,9
,2

9
7

14
12

9
8

11
11

14
14
26
17

23
21

7
7

Cr
,54
,8
, 8

»o

,4
,4
,8
,3

,5
,5
,2
,6

,8

»o

0

10

11
-

10

0
6
0

17
0

17
—

o,
i .

o,

,7

, 2

,8
,2
,7
,1

,2
,4
,9

,6
.4
,5
,4

C

11
1
0

2

17
0
5
2

11
Z

3
3

7
1

3
1,

.6
, 0

,4
,3

f 0

.4
, 2

, 1

,5
,9
,8
,2

,0

»7
.1
,4

0
1
0

2

1
4
1
4

0
1
1
2

0
0

1
1

B

,8
,5
,4
»9

,4

,3
,4
, 2

, 8

,o
,5

,5
• 5
,5
,9

P
Pa
P

Pa

P

Pa
P

Pa

P '
Pa
p !
p * i

t

r i

?• :
p

p-= •
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Tab.3.;- pokračování.Výsledky analýzy na AES pra slitinu E-C-llll.

f " • ' • " " •••"

St<..' ms- Čísla
íer iálu měřo

i bez tep. 1
sprac. 2

4

5OO*C/6Oa 5
6
7

r.

500*C/? .Os 9
10
11
12

5OO°C/6OO»13
14
15
16

Si

1,8
1,4
3,7
1,6

4,4

1,5
2,1

1,?

— -

1,1

3,5
1,3

1,7
—~

Obeah
Ni

10,0
7,8
8,3
7,0

7,5
7,8

12,8
7,9

2,9
7,8

8,9

7,7

7,4
3,4

prvků ve
Pe

51,3
58,0
26,2
54,8

30,6
61,9
49,8
54,0

36,0
61,7
26,1
54,1

58,6
35,8
59,2
39,3

váhavých %
Cr

22,1
20,6
31,0
2198

27,2

21,5
18,0
20,4

31,1
20,5
26,3
21,6

20,9
28,0
20,7
39,3

0

3,1
0,3

20,1
0,3

19,2
1,1
3,3
0,2

19,5
00,2
20,2

0,5

18,6
0,4

21,1
0,5

C

4,5
1,2

10,1
3,1

0,3

1,1
3,3
1,6

9,6
1,4
2,4
1*5

12,9
1,3
4,6
0,5

M»

4,5
6,7
—-.
9,8

5,9
2,5
8,3

4,4
14,7

9,2

6,8
. . .

6,0
6,3

P
P«
P
Pft

ř
Pa
P
Pa

P
Pa
P
Pa

P
Pa
P
Pa

Další výsledky měření s ahladem na paralely refcaah příspěvku neuvá-
díme a •dkazujeme v tamto směru na naSÍ pržci: Smrkevaky,E.íi kal.;
Studium a ©věření odolnasti proti adhezívnínu namáhání vybraných tysů
slitin.Zpráva SVOM Z-84-5OO2.
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Ing. Vincent Frič,CSc, Ing. Ján švantner, CSc.
VSŽ,n.p. Kosice

TSPLOTľ FÁZOVÝCH PRŠME N DN OCSLÍ VYRÁBANÝCH VO VSŽ

Pri ohreve a ochladzovaní ocele sa mení objem materiálu
nielen tepelnou dilatáciou, ale aj vplyvom fázových tranfor-
rúácií. Objemovo zmeny závisia od počtu atómov v elementárnej
ariežke jednotlivých modifikácií žal9za alfa a gama a na veľ-
kosti elementárnych buniek, ktoré súvisia s chemickým zložením*.
Podľa toho, ako chemické prvky vplývajú na tvar rovnovážntho
úit.gramu Fe-Fe-jC, ich môžeme rozdeliť do dvoch skupín /I/i
a/ prvky, ktoré znižujú polohu bodu A, a zvyšujú polohu bodu

A,, t.j. rozširujú oblasť existencia austenitu. Sem patria
nrvky s atómovým polomerom blízkym železu, napr* Ni, Itn, Cr..;

b/ prvky, ktoré zvyšujú polohu bodu A, a znižujú polohu bodu
A., t.j. zužujú oblasť existencie austenitu* Patria sea:
Si, Al, W, Mo, V, Ti, Nb...

Pri dilatometrických meraniach je základom určenia kritic-
kých teplôt materiálu zmena dĺžky meranej vzorky. Na obr. 1 je
diagram zmeny predĺženia vzorky v závislosti na taplote u po-
ueutektoidnej ocele. Pri ochladzovaní pozorujeme určitú hysté-
réziu. Teploty zmien pri ochladzovaní sú nižSie ako pri ohreve,
rozdiel J9 tým väčší, čím vyššia je rýchlosť ohrevu a ochladzo-
vania. Podľa princípu sledovania dĺžkových zmien môžeme dilato-
metre rozdeliť do 2 skupín:

1. absolútne dilatometre,
2. diferenčné dilatometre.

Absolútny registruje všatky zmeny dĺžky v kove v dôsledku
zmien teploty. Diferenčný registruje rozdiel dĺžkových
ckúšobnej vzorky a etalonu.
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Metodika ra»raru» a použitý materiál

Pra meranie uvádzané v tomto príspevku bol použitý dife-
renčný dilatomater Leitz, vybavený optický* registračným zaria-
dením v usporiadaní podľa Bollenratha. Dilatácia vzorky aj eta-
lonu sa prenáša křemennými tyčinkami na trojuholníkovú doatičku.
Svetelný lú"č sa odráža od zrkadielka na tejto doštičke a dopadá
na fotografický materiál. Ak dilatuje iba etalon, vychyTuje sa
zrkadielko okolo jednej oai a svetelný 1ÚC sa pohybuje v rovine
horizontálnej, ak dilatuje iba vzorka; pohyboval by sa lúč iba
v rovine vertikálnej. V obecnom prípade pri dilatovaní vzorky
aj etalón kreslí svetelný lúč na registračnom papieri dilatačnú
krivku. Na vertikálnej osi môžeme odčítať predĺženie vzorky,
na horizontálnej predĺženie etalonu.
Počas ir J rania bola teplota zvyšovaná plynule rýchlosťou 4* C/min.
Ohrev i ochladzovanie vzoriek prebiehalo v argonovéj atmosfére.
Z ocelí vyrábaných vo VSŽ sme vybrali pre experimenty tri typy
elektrotechnických ocelí s nízkym, stredným a vysokým obsahom
kremíka. Okrem komerčne vyrábaných ocelí sme analyzovali aj
dilatogramy u zliatin Fe+l%Si a Fe+?%Si pripravené laboratórne.
Vzorky pred meraním boli osustrúžené na valcovitý tvar o prie-
mere 4 mm, dĺžka vzoriek bola 50 mm. Chemické zloženie skúša-
ných vzoriek uvádza tabuľka 1. V tabuľke 2 sú uvedené teploty
fázových premien a u vz. 1-6 wattové straty P^ 5« Na obr. 2a-d
sú zistené dilatogramy z jednotlivých typov ocelí. U elektro-
technických oceli vplýva chemické zloženie hlavne na magnetické
vlastnosti plechov a na teploty fázových premien. Poznanie tep-
lôt fázových premien má význam pre valcovanie za tepla, ale
hlavne pre oduhličevacie žíhanie. Pri oduhličovacom žíhaní ja
d31ežité, aby oduhliSovanie prebiehalo vo ferite, kedy nižšia
rJzpustnosť uhlíka pri súčasnom vysokom koeficiente difúzi*
vytvára dobré podmienky pre oduhliSovanie. Ak oduhličanie nie je
dostatočné uhlík vo forme Fe-,0 sa vyskytuje v štruktúre plechu
a výsledok sa prejaví vysokými mernými stratami. Ako príklad
sú uvedené vzorky S. 4-6 •
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V dôsledku nízkeho obsahu Si a vysokého obsahu C ja začiatok
fázováj premeny pri teplotách 810 aS 83O*C. 0duhli5ovani«,
ktoré sa realizovalo pri 850*C už prebiehalo v dvojfázovej
oblasti. Vysoké wattové straty v tomto prípade dostatoSne
dokumentujú význam dodržiavania jednak chemického zloženia,
ale i poznanie teplôt fázových premien* Na základe získaných
poznatkov môžeme konštatovať, že získanie poznatkov o fázových
transformáciách u DN pásov má svoje opodstatnenie. 7 prevádzko-
vý ;h podmienkach sa poznatky uplatňujú pri výrobe, Síhanl a
konečnom spracovaní a výsledky vplývajú na stabilizáciu kvality
vyrobeného sortimentu*

Tab' ľka 1. Chemická zloženie skúmaných materiálov

K
N . - •

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0;

i C

,06
,05
,05
,06
,08
,09
,05
,006
,007
,005
,02

% lln

0,33
0,31
0,27
0,31
0,35
0,36
0,33
0,34
0,30
0,30
0,12

% Si

0,85
0,75
0,74
0,76
0,70
0,71
1,32
1,33
1,02
2,02
3,04

% P

0,012
0,010
0,011
0,010
0,019
0,020
0,011
0,011
0,079
0,075
0,005

% S

0,012
0,007
0,009
0,007
0,007
0,008
0,017
0,016
0,016
0,016
0,013

% Al

0,137
0,161
0,092
0,174
0,081
0,082
0,163
0,149
0,088
0,084
0,015

Oceľ

706
706
706
706
706
706
931

M

Fe+l%Si
Fe+2%Si
721

Vzorka č. 8 ja v SN plechu po oduhliíenl č. 9, 10 sú labora-
tórne pripravené na báze ocele 709, ostatné vzorky sú v stave
pred oduhličovacím žíháním
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2. Teploty fázových premien T *C

1
2
3
4
e.

6
7
8
9
DO
11

A cl

930
850
850
830
815
810
910
1025
1000
do
trafo

AC3

1050
1000
1000
970
960
960
1050
1050
1040
1100'

oceľ do

Ar3

980
930
940
920
920
910
1000

985
970

920
830
830
810
800
800
940
970
940

*1,5 V *

5,48
5,18
5,20
8,98
9,68
8,08

-
•

'C bez fázovej premeny -
1100*C bez fázovej premeny

Literatúra

[l] Jech,J.: Tepelné spracovanie ocela, SNIL Praha 1983, s. 50
[2] Píäek,F.: Náuka o materiále II., ČSAV 1959, a. 50
[3] Karel,V.: Fyzika kovov, lab. praktikum, V§T Košice, 1969
[4] Janda,B.; Rothbauer,A.; Beránek,D*t Oceľové plechy 1-2

/1980/, s. 31
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iiíi> Jiří Forman, Ing. Ríša Říman, GSc, Ing. Vladimír Vach

VÚHŽ Dobrá, pobočka Karlštejn

VYUŽITÍ M0D5RNÍCH KfíTALOGRAPICKÍCH METOD PŘI KONTROLE JAKOSTI

MASSK OBRAZOVEK BAREVNÝCH T12LEVIZOR8

1. Úvod

V rámci spolupráce ČSSR a HDR ae vyvíjí technologie výro-

by masek pro barevné obrazovky. Československo se zaměřuje na

výrobu a válcování oceli. Válcování plechu na finální rozměr

0,14 a 0,18 x 600 mm s přesností válcování Í0,G01 mm je prová-

děno u fy. Wickleder (NSR). V budoucnu se má toto válcování

provádět u nás. Kooperačně vyrobené pásy jsou předány do NDR,

kde je převedena vlastní výroba perforovaných masek pro barev-

né obrazovky.

Základním požadavkem na kvalitu je rovinnost pásu, tlouši-

ková tolerance ^0,001 mra, na pásu se nesmí vyskytovat rysky,

otlaky, šupinky, zaválcované okuje, vymořené vměstky. Ivlikro-

čii-tota musí vyhovovat předpisu podle ASl'M E 45-63.

Cílem této práce je definice vad nalezených na maskách a

stanovení možné příčiny jejich vzniku. Dále zjištění vlivu vad

na tvar otvorů a stanovení možné souvislosti mezi mikročisto-

tou a vznikem předmětných vad*

2. Popis masky barevné obrazovky

Maska (obr. 1) je podstatná součást barevné obrazovky. Je-

jí kvalita ovlivňuje výsledný obraz barevného televizoru či mo-

nitoru.

Funkce masky je znázorněna na obr, 2, Otvory v masce pro-

chází tři základní paprsky. Maska má funkci rozptylovací neboí

3 barvy emitované řídícími elektronovými tryskami se v otvoru

střetávají, v prostoru mezi maskou a luminiscenční vrstvou se

opět rozptylují a paprsek nesoucí obrazový signál červené slož-

ky dopadne jen na červený 1 J£inifor a podobně je tomu i u obra-

zových signálů modré a zelené složky.

Zkušebně se zatím vyrábějí masky o úhlopříčce 22 palců

(tlouáíka pásů 0,18 mm) a 26 palců (tloušíka pásů 0,14 mm).

Maska se vyrábí z oceli ČSN 12017 se sníženým obsahem

C = 0,02 %.
Na ploše masky je přítomno 360 000 otvorů. Tvar těchto
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otvorů ja závislý na poloze na masce. Průměrná šířka otvoru je

0,15 mm a průměrná délka otvoru je 0,4 mm. Otvory mají z každé
at£»anv macky jiný vzhled (obr. 3a,b),

3 UkuSební materiál a popis použitých metod

Na doseti maskách byly vybrány charakteristické vady pro-

jevující se nepravidelností nebo různou velikostí vyleptaných

otvorů. Morfologii povrchu masek a vady je mošno pozorovat či

hodnotit pouhým okem, lupou při zvětšení 3-5x, stereomikrosko-

pem oři zvětšení 5-5Ox a řádkovacím elektronovým mikroskopem

při zvětšení podstatně vyšších.

Při studiu vad na nerovné ploše je výhodné spojení možnos-

tí řádkovacího elektronového mikroskopu s energiově disperaním

analyzátorem. Energiově dispersní analyzátor umožňuje současně

analyzovat všechny analyzovateIné prvky (počínaje at. č. 11).

Současně lze analyzovanou oblast pozorovat na obrazovce řádko-

vacího elektronového mikroskopu. Z "nerovného" povrchu lze tou-

to m?'- ,dou provádět kvalitativní a semikvantitativní analýzu.

Při d ;tek;ci vměstků či nehomogenního materiálu lze využít rtg.

mapování vymezené oblasti vzorku. S přihlédnutím ke specifickým

požadavkům na kvalitu masek se při hodnocení nevystačí pouze

s jednou výše uvedenou zkušební metodou. Ke zhodnocení konkrét-

ní vady je třeba využít dvě i více z uvedených metod, z nichž

každá hodnotí jiné fenomény.

4. Charakteristika vad a příčiny .jejich vzniku

Pro ilustraci byly vybrány vady, které způsobují nedokona-

lé vyleptání otvorů masek. Z posuzované morfologie povrchu ma-

sek a jejich okrajových částí vyplývá, že původ většiny vad mu-

sel být již v za tepla (popř. za studena) válcovaném pásu. Vět-

šinu podstatných vad tvořených šupinami a plenami lze přičíst

na vrub zaválcování cizího materiálu s obsahem cca 3 % Si. Jed-
ná se zřejmě o zaválcované částice z trafoocelx, vznikající při

válcování trafoplechů, které se na stolici válcovaly před touto

operací. Rovněž vady pozorované na vyleptaných maskách lze zdů-

vodnit přítomností zaválcovaného cizího materiálu, okují či ji-

ných vad povrchu válcovaného pásu (viz obr. 4 3 / O . Další pozo-

rované vady, (škrábance, korozní skvrny, otlaky, drsnější povrch)

zřejmě neměly na konečnou kvalitu hotové masky výrazný vliv.
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•- ..anovuru _mif>ťqaiatot;y - prokázalo velmi dobrou čiatotu zkouše-
ných vaorkú.

5. Závěr
Výsledky provedených rozborů ukázaly, že převládající pří-

činou vzniku povrchových vad vyleptaných masek jaou Částice ci-
zího kovového materiálu a okují zatlačených do povrchu při vál-
cování pásu za tepla, případně i za studena. K tomuto závěru by
nebylo mošno dojít bez využití komplexu moderních metalografic-
kých metod.

í

Ohr.f

CN ifit

SCHSfifí Bňfísv/ifá ůBň

f

„,*„'t,.,ur frsbfr/

"*—^ ĵtíťt Mho

N. uiniNon* t£z.ftl

lualnlacraSní stínítko

\
kovovrf naaka
• ec* 360 000 otvory

řídící
•ří£ky obzazov^ho
•lgnilu

Obr. 2. Schematický náčrtek vzniku barevného obrazu.
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Obr. 3. Snímky lícové a
rubová části masky
barevné obrazovky.

a - snímek z binokulární
lupy - lícová část

b - snímek z řádkovacího
3l. mikroskopu - rubová
Část

a i b

c

zaválco-
vaný cizí
materiál

pás oceli

Obr. 4. Komplexní metalograficky"
rozbor vady.
- Zaváicovaný cizí
mat eriál

a) snímek z Ř2ÍA
b) digitální rentgenová

mapa zdůrazňující vjrs-
ší přítomnost Si v čás-
tici

c) příčný řez vadou; meta-
lografický výbrus
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'.br. ady na otvorech v nsasce. Snímky
c-í'-j'.ovncího elektronového mikroskopu.

Obr, 6. Otvory masky jsou řádně vyleptány, avšak v .jejich okolí
jsou zbytky zaválcovaných okují a cizího matc-riálu.
p.) rm'n.e'c z ä'ffií; b) plošný nvetnlografický výbrus
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Ing.Svätoboj Lc igauer,CSc«,Ing.Margita Longauerová,CSc. .Doc.Ing.Ivan
LukáčjCSc, Hutnícka fakulta VST KoSice,
Ing.Radiui Šedivý, Kovohutě n.p. Povrly

ST0DIIK SľRUK'TfeNEJ HOMOGENITY PÄ30V Z AUTOMATOVEJ MOSADZE CuZn58Pb

Qbrobiteľnosť automatových mosadzí v značnej miere závisí na
ho-nogenite, distribúcii, veľkosti, množstve a tvare častíc Pb
v .truktdre* V rámci technickej pomoci Kovohutiam n.p, Povrly sme
riešili problém objektívneho hodnotenia uvedených parametrov.
Konečným cieľom programu bolo stanovenie distribučných charakteristík
častíc Pb v stave liatom, v stave nasledovne prietlačne lisovanom,
v stave nasledovne ťahanom za studena, vstave rekryštalizačne žíha-
nom a v stave po dvojnásobnom rekryštalizačnom žíhaní, morení a koneč-
nom valcovaní za studena. Problém hodnotenia spočíva v hodnovernosti
reprodukcie skutočnej distribúcie a množstva častíc pri použití prí-
slušnej techniky. Porovnávali sme výsledky získané najlacnejšou a
najrýchlejšou technikou- svetelnou mikroskopiou vo svetlom poli s me-
todan L rastrovacej elektronovej mikroskopie /REM/ v sekundárnych,
odraz-ných a ohltených elektrónoch a v charakteristickom rtg. žiare-
ní Moc Pb,
Experiment- sme vykonali na mosadzi CuZn58Pb. Pre pozorovanie štruk-
túry erje oužili svetelný mikroskop Leitz Wetzlar a rastrovací
elektron .-•"••ý mikroskop JSM 35CF s EDX analyzátorom Link 860. Vzorky
sme meenar.ieky leštili bežným postupom až po leštenie diamantovou
partou c zrnitosti Ml. .Jednotlivé pozorovania sme uskutočnili na
leštených vzorkách a tiež po leptaní v leptadle na báze FeCl~. Pozo-
rovali sme vždy jedno miesto označené vpichmi mikrotvrdosti.'Distri-
búciu olova po prireze vzoriek jednotlivých stavov sme overovali
okrem vizuálneho pozorovania aj štandandardnou kvantitatívnou EDX
analýzou s použitím prograMu ZA.F 4 -FLS firmy Link. Jednotlivé analy-
zované spektrá boli nasnímané z plochy 0,3 x 0,4 mm pri zväčšení 320 x.

Výsledky experimentov a diskusia.

ľa obr.la-lh sú snímky distribúcie častíc Pb vo vzorke liateho
staví, získané jednotlivými technikami. Z obr.la vyplýva, že pri pozoro-
vaní -o svetlom poli vo svetelnom mikroskope je relatívne najvyššia
jočet íosť tmavých útvarov považovaných za častice. Porovnanie s obr.
Ib, k orý je získaný v sekundárnych elektrónoch REM,úkazuje, že nie
-setk. útvary považované za častice na obr.la sú skutočne časticami|
tie , že mnohé zodpovedajú dutinám. Pozorovanie v odrazených elektro-
ioch 'režim COMPO/,obr.lc, kde sa javia Pb častice ako svetlé, ukazuje,
e Bb častice tvoria len cca 80% -ný podiel tmavých útvarov na obr.la.
'odobné tvrdenie možno vysloviť aj o obraze v pohltených elektrónoch
/obr.ld/ Na obr.le je digitálna mága rozloženia Pb, ktorá ukazuje, že
svetlé častice v odrazených elektrónoch skutočne zodpovedajú časticiam
Pb, Na obr.lí",g,h sú snímky totožného mieĽta po leptaní pozorované
vo svetelnom mi troskote /f/, v sekundárnych elektrónoch REM /g/t
i v odrazených elektrónoch REM /h/. Tieto pozorovania ukazujú, že
.eptaním sa uvc .'ňuje tznačný počet častíc, a teda ich hustota pozorova-
iá odrazenými e ektrónni nezodpovedá skutočnosti.
;orovnanie pozorovaní z lešteného výbrusu ukazuje, že pri svetelnej
rákroskopii vo svetloc poli sa javia ako častice aj dutiny, ktoré
r.")žu byť roieŕtami po vypadnutých časticiach, alebo sú iného pôvodu
/ napr. riediny,sťaženiny, plynové bubliny a pod./
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2 detailných pozorovaní v sekundárnej emisii je vidno, že už na
iectenom výbruse sú mnohé častice oddelené od matrice, a teda je
nožné ich vypadnutie pri manipulácii s výbrusom. Možno preto pred-
pokladať, že pri pozorovaní v odrazených elektrónoch, ktoré sa javí
a hľadiska prítomnosti častíc najspolahlivejšie a najrýchlejšie,
bude pozorovaná početnosť častíc nižšia než je vskutočnosti a to
o počet častíc ktoré vypadli pri manipulácii s výbrusom. Dobrá
ahoda výsledkov plošnej kvantitatívnej EDX anlýzy s výsledkami
chemickej analýzy získanej mokrou restou ukazuje, že toto množstvo
vypadnutých častíc nie je podstatne• Preto vfiččia časť útvarov
pova: ováných za častice pri svetelromikroskopic,icom pozorovaní a
chýbajúcich pri pozorovaní v odrazených elektrónoch musí zodpove-
dať dutinám iného pôvodu než ako vypadnutiu čafctíe. Z uvedených
u)vodov satjaví pozorovanie v odrazených elektrónoch ako najvhod-
nejšia metóda pre sledovanie zmien distribúcia častíc,olova v
mosadziach. Silné kontrastové rozdiely robia túto metodu zvlášť
vhodnou pre eventuálne kvantitatívne vyhodnocovanie obrazovým
analyzátorom.
Na obr.2a je distribúcia častíc Pb v okrajovej časti odliatku
v liatom stave a na obr.2b v stredovej časti odliatku, kde sa
vyskytujú početné dutiny. Distribúcia častíc na týchto obrázkoch
je rovnaká a na rozdiel od svetelnej mikroskopie nezahrňu.ie v
sebe uvedené dutiny..Nerovnoměrnost distribúcie častíc v mikrome-
rítku t.j. tvorba zhlukov na obr.2 je spôsobená vylučovaním častíc
Pb najmä na rozhraní oc - /$ a prednostne v /3 téze. Na obr.3
jf '-iistribúcia častíc Pb po priereze pásu prietlačne vylisovaného.
¥& obr.4 je distribúcia častíc Pb vo výlisku ďalej ťahanom za
studena, na obr»5 je distribúcia po nasledovnom rekryštalizačnom
žíhaní a na obr.6 po valcovaní za studena. Z obrázkov vyplýva,
že jednotlivé technologické zásahy majú vplyv na tvar a veľkosť
Častíc, že odrazené elektrony tieto zmeny veľmi dobre zobrazujú,
avšak žiadne zmeny v distribúcii častíc naprieč spracovaným
výlis-rom po rôznych technologických zásahoch neboli zistené. Túto
skutočnosť potvrdila aj kvantitatívna EDX analýza. Jej výsledky
z jednotlivých miest po priereze výlisku sú v tab.l#

Záver
l.Pre vizuálne sledovanie zmien distribúcie Pb v mosadziach je
najvhodnejšia rastrovacia elektrónová mikroskopia v odrazených
elektrónoch re^p, v zmesnom signále COMPO na leštených nelepta-
ných vzorkách.

2„V stavoch od liateho až po valcovaný za studena neboli pozorované
žiadne významné zmeny v distribúcii olova po priereze odliatku ,
resp. výliskov a vývalkov.

Tabjl Chemické_zloženie YÍlišLku v s m ere kolmom na rovinu gásu.

""Miístô"anal^r " ^ j 5 5 5 * 5 5 ® * 5 * ^ Pb '
rnořny"~p5vřcii 591& J77SO 2775""
2 59,96 37,91 2,13
* 58,96 38,22 2,82

4 59,83 37,25 2,92
5 stred 59,98 37,48 2,54
6 59,59 38,00 2,41
7 59,74 38,10 2,16
5 59,72 37,78 2,50
9 doing govrch 59a58 37A84 2 a58

393



Obr.l Liaty

394



395



Obr*+ •>• 5, tu je na ťahaný stav

Obr©5 Rek-./štalizačne žíhaný stav
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9t 2a .•: ujdena valcovaný .-stav
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Doc.Ing.Ivan Nedbal,CSc«, Ing.Jen Siegl.CS*., lag.Jiří Cunz.CSc.
ČVUT - PJFI Praha

VYUŽITÍ MÉRENÍ MIKROTVRDOSTI
Pni VÍZKUMU PROCESU ÚNAVOVÉHO PORUŠOVÁNÍ

Měření vilikové mikrotvrdosti, zavedené do laboratorní pi--
xe před půl stoletím, je dnes zcela běžnou experimentální meto-
dou rutinně využívanou jak ve výzkumu, tak i v průmyslové praxi*
Vy>oj měření milrrotvrdosti se v uplynulém desetiletí soustředil
především na zdokonalování přístrojů, konstrukci mikrotvrdoměťů
s rozvířeným rozsahem zétěžnýeh sil a zejména na automatical
väeert etap moření i moderní mikrotvrdoměry mají automaticky ří-
zená vytváření vtiskli, samočinné odečítání měřených hodnot i
jejich zpracování pomocí mikroprocesoru, s navazující presen-
tací výsledků prostřednictvím displejů a tiskových jednotek.

Modernizace přístrojové techniky je jistě velmi žádoucí,
ale i v oblasti měření mikrotvrdosti přináší obdobná rizika,
jako u jiných experimentálních metod* Obsluha dokonale automa-
tizovaného prístroje, omezená i>a stisknutí příslušného tlačít-
ka a přečtení výsledku na výstupu, může svést k nekritické dů-
věře ve fmravnost naměřených hodnot a není příliS inspirující
pro hluVií zamyslení nad fyzikální podstatou měření, zdroji
možnýp' .ihyb a dalšími aspekty, které jsou pro měření mikro-
tvrdot i. charakteristické.

ÚWny nad metodickými postupy měření, experimentální ově-
ření jednotlivých problémů i navazující zásahy v oblasti in-
terpretace výsledku jsou nezbytné zejména tehdy, opustíme-li
tradiční aplikační oblasti měření mikrotvrdosti při struktur-
ních studiích nebo při komparační kontrole technologických
postupů. Je vhodné připomenout, Že výsledky měření mikrotvr-
dosti - přestože postrádají fyzikálního významu - poskytují
poměrně velmi snadno dostupnou a doposud nenahraditelnou su»
marní kvantifikovanou informaci o elastických a plastických
charakteristikách pevných látek v objemech tak malých, že z in-
ženýrského hlediska mohou být naměřené hodnoty považovány za
lokální. Malé rozměry měřené oblasti, do jisté míry ovlivnitel-
né volbou podmínek měření, umožňují využít měření mikrotvrdos-
ti pro studium procesů, spojených s heterogenním rozložením
směn plastické deformace, případně i procesů vyvolávajících
gradienty vlastních pnutí.

Chceme-li použít měření mikrotvrdosti v podobných aplikač-
ních oblastech (často vyžadujících přiblížení jak mesi citlivos-
ti přístrojů, tak i prostgrové rozlišovací schopnosti metody),
je nezbytné uvážit alespoň dvě okolnosti, neoddělitelně prová-
zející taková měření :
1/ Vliv velikosti zátěžné síly (vtiskového zatížení) na naměře-
né hodnoty mikrotvrdosti může významným způsobem ovlivnit in-
terpretaci výsledků. V minulosti bylo publikováno mnoho úvah o
platnosti Kickova zákona podobnosti, aplikacích lleyerova zákona
a dalších modelů, jimiž se různí autoři pokoušeli popsat m vy-
světlit závislost naměřených hodnot mikrotvrdotti na změnách
zatížení indentoru (např./t/, /2/). Kritický rozbor těchto snah
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provedl již SHON /3A, který shrnuje, že "••• nebyla zatím nale-
zena plně vyhovující zákonitost dovolující stanovení průběhu
závislosti tvrdosti na zatížení a jsou dokonce vyslovovány po-
chybnosti} zda vůbec taková zákonitost bude v budoucnu nalezena*

K objasnění podstaty diskutované závislosti jsme chtěli
přispět v rámci několika experimentálních prací, realizovaných
na našem pracovišti /4/, /5/, /6/. Podrobné studium mechanismů
indence u různých typ$ mikrotvrdoměrů i velký rozsah provede-
ných měření nás opravňují ke zjednodušenému shrnutí :
a/ Závislost naměřených hodnot Vickersovy mikrotvrdosti r.* ve-
likosti aétěžné síly objektivně existuje a její typ je vázán
především na typ přístroje,
b/ Ovlivnění naměřené hodnoty mikrotvrdosti je způsobeno rozdí-
lem skutečné a nominální zátěžné síly. Tento rozdíl vyvolává
superpozice dynamických účinků indenční soustavy a její reakce
na vnitřní vibrace přístroje a na vibrace z vnějSich zdrojů*
Tyto relativně slabé účinky se mohou projevit jen při malých
zátěžných silách (orientačně do 1 N - mez závisí nejen na typu
přístroje, ale i na tvrdosti měřeného vzorku)*
e/ Závislost naměřené hodnoty mikrotvrdosti na zátěžné síle se
u jednoho a téhož přístroje může kvantitativně i kvalitativně
měnit s Časem (opotřebení, změna pasivních odporů, jiné vnější
účinky ap.) nebo se může náhle změnit v důsledku i nevýznam-
ných oprav (výměna drobných součástí, údržba)«
d/ Vliv změny zatížení na naměřené výsledky mikrotvrdosti může
být změněn nebo zcela překryt, pokud povrchová vrstva měřeného
vzorku mé vlastnosti významně odlišné od jádra tělesa*

Z uvedeného shrnutí plyne jednoduché pravidlo : při ná-
ročnějších měřeních je vždy třeba testovat danou soustavu
"přístoj - vzorek" a opakovaným měřením zjistit tzv. zétěžnou
charakteristiku soustavy, tj* průběh závislosti HVM = f(P)
(kde P je zátěžná síla), respektive závislosti HVM = f(h)(kde
h je Hloubka vtisku).
2/ Při měření mikrotvrdosti máme zpravidla velmi nedostatečné
informace o skutečné velikosti vtiskem ovlivněného objemu ma-
teriálu Otterý je podstaně větší, než měřený vtisk). V litera-
tuře se tento problém promítá do stručných pokynů pro měření :
jsou to např. údaje o minimální tlouštce vzorku a. ve vazbě na
hloubku vtisku h (zpravidla se připouští a ? 1O.h), o minimál-
ní vzdálenosti "středů vtisků (uvádí se trojnásobek úhlopříčky
vtisku), o přípustné vzdálenosti vtisků od okrajů vzorku ap.
Údaje nejsou jednotné a podle našich zkušeností nemohou být
považovány za obecně platné. Všechny problémy tohoto typu mů-
žeme převést na jediného společného jmenovatele, jímž je geo-
metrie ovlivněné oblasti pod indentořem v etapě vytváření
vtisku. Při zatěžování indentoru přivádíme do měřené oblasti
energii, která se (při zanedbání tření a teplotních změn) spo-
třebuje jednak na vytvořeni pole elastického napětí, jednak na
trvalé přetvoření materiálu v oblasti přilehlé k indentoru.
Jestliže při vytváření vtisku dosáhne postupně rostoucí pole
napětí rozhraní s prostředím o jiných vlastnostech, dochází
k přerozdělení napjatosti a k ovlivnění charakteristik trvale
přetvořené oblasti - což se po odlehčení indentoru projeví
změnou velikosti vtisku a tedy i změnou naměřené hodnoty mikro-
tvrdosti* Je zřejmé, že výsledek tohoto procesu bude významně
záviset na elasto-plastických vlastnostech a geometrii hetero-



genit, aa něž při tomto
sousední vtisk či okraj

přístupu můžeme považovat 1 předchozí
aj vzorku. Dále je zřejmé, že podrobné

sledováni procesu Indenee v heT,erogenním prostředí je velni ná-
ročnou úlohou a lxe pochybovat o úlelnosti teoretického přístu-
pu pro řešení praktických problémů měření mikrotvrdosti. I v
tomto případě lze tedy doporučit experimentálni ověření sledo-
vaného metodického problému pro danou soustavu "přistroj -
vzorek11.

Jako příklad aplikace měření mikrotvrdosti při studiu pro-
cesů porušování uvádíme některé výs^ Iky, získané v rámci expc*
rítaentélního programu zaměřeného na sledování vlivu čistoty
slitin typu AlCu4Mg1 na kinetiku únavového poruôování /7/, /8/,
/9/* důkladní Údaje o dvou sledovaných tavbách, označených A •
B a lišících se aojménfi obsahem Fe 3 Si, jsou uvedeny v tabul-
kách 1 a 2 :

Tabulka 1 - Chemické složení slitin AlCu4Mg1

Slitina

rk

3

Tavba
VÚK
SD 2
SD 1

Složení /%/
Cu
3,84
3,92

Mg
1,18
1,26

Mn
0,50
0,46

Pe
0,33
0,11

Si
0,24
0,12

Tabulka 2 - Mechanické vlastnosti slitin (podle
údajů VÚK Panenské Břežany)
Z - začátek tyče K - konee tyče

Slitina

A

B

i! 0,2 /MPa/

Z
388,0
± 1,4
392,0
± *,9

K
381,0
±0,6

375,5
+20,0

\ /MPa/

Z
554,3
± 1,3
559,6
± 8,0

K
545,6
±0,6
53$,5
±13,4

A5 /%/

Z
.16,6

± 0,9
18,4

± 1,2

K
16,4

± 0,2

18,3
± 0,8

Hlavním cílem měření mikrotvrdosti bylo ověření základ-
ních charakteristik (velikosti, tvaru a gradientu zpevnění)
trvale přetvořených oblastí, vznikajících před čelem únavové
trhliny v tělesech ze dvou..slitin téhož typu, které v závis-
losti na stupni čistoty vykazovaly rozdílné rychlosti Síření
makroskopických tfnavových trhlin /7/, /8/, Kromě toho bylo
třeba ověřit homogenitu mechanických vlastnosti slitin v růz-
ných místech polotovaru a stanovit jejich nominální mikrotvr-
dosti*

V první fázj metodické přípravy měřeni (testování soustav
"přistroj - vaorrk") byly na třech různýeh mikrotvrdoměrech
stanoveny zétěžn< charakteristiky HVM = f(h), tj. závislosti
naněřené hodnoty mikrotvrdosti na hloubce vtisku* Výsledky
jsou shrnuty na obr.1 a 2, na nichž jsou vyneseny aritmetické
průměry sedmi měření HVM v závislosti na aritmetických průmě-
rech hloubek odptvídajících vtisků. Každý z vynesených bodů te-
dy odpovídá sérii měření při konstantní hodnotě zatížení inden-
toru volené podle typu mikrotvrdoměru v rozvěsí 0,05 N až 10 M*
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Obr.l - Zátěžné charakteristiky slitiny A pro
tři různé mikrotvrdoměry /6/.
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Obr. 2 - Zátěžné charakteristiky slitiny B pro
tři různé mikrotvrdoměry /6/.

Grafy na obr.l a 2 dokumentuji výše zmíněné ovlivnění typu
zátěžné charakteristiky typem použitého přístroje : výrazné sys-
tematické zkreslení naměřených hodnot HVM při měření jednoho a
téhož vzorku na mikrotvrdoměru Hanemann a mikrotvrdoměru O.P.L.
má oiačný smysl a pro sledované slitiny je detekovatelnné pro
hodroty P<1 N. V oblasti vyšSíeh zatížení již nelze ovlivnění
výsledků měření změnou zátěžné síly odlišit od ostatních chyb
měřící metody.

Pro další měřeni byl zvolen mikrotvrdoměr O.P.L., jehož
koncepce přesných posuvů vzorku i automatický cyklus vytváření
vtisku nejlépe vyhovoval nárokům experimentálního programu. Na
tomto přístroji byly znovu proměřeny zátěžné charakteristiky
na osmi náhodně odebraných vzorcích pro každou ze sledovaných
slitin. Zpracování souboru 590 naměřených hodnot prokázalo, že
se mechanické vlastnosti slitiny se změnou místa odběru vzorku
významně íemění. Btyly rovněž stanoveny nominální hodnoty mikro-
tvrdosti pro jednotlivé zátěžné síly, např. pro P = 1 N :
(HVM)A = ři0,O8 ±3,91 i (HVM)B a 75,00 ± 2,58 (rozptyl naměřených
hodnot je vyjádřen praktickou chybou jednoho měření pro pásmo
spolehlivosti 95 %) /7/.

Dalším krokem metodické přípravy měření bylo ověření zá-
vislosti naměřených hodnot HVM na vzdálenosti středu vtisku od
okraje vzorku a na vzdálenosti středů sousedních vtisků /I O/.
Výsledky měření vedly k závěru, že nemá-li dojít u sledovaných
slitin k ovlivnění výsledků, musí být vzdálenost středu vtisku
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od okraje vzorku či od středu sousedního vtisku vět Si neS dvoj-
násobek úhlopříčky vtisku.

Měření charakteristik trvale přetvořených oblastí, vytvoře-
ních šířením únavových trhlin, bylo provedeno na plochých zku-
Sebních tělesech o tlouštce 9 mm a Šířce 30 mm. Tělesa ze sli-
tiny A i B, opatřená bočním vrubem, byla monotónně cyklován*
stejným režimem ( A 6 = 52,7 MPa, R = 0.05, f » 10 Hz). Při dél-
ce trhliny asi 15 mm ( A K = 16,7 MPa.m'/2) bylo aplikováno o»a-
mělé přetížení na dvojnásobek A <?. Následující cyklování základ-
ním režimem pokračovalo až do dosažení délky trhliny 19 mm (AK=
= 21,4 MPa.mV2), kdy byla tělesa staticky dotržena /7/. MěřeniHVM bylo provedeno na řezech, vedených v 1/3 tlouStky tělesa
rovnoběžně s jeho boční stěnou a kolmo k magistrální rovině lomí.

Po.stup měření byl zvolen ve vaz-
bě na výsledky přípravných etap a je
kompromisem mezi protichůdnými poža-
davky výsledků neovlivněných závis-
lostí HVM = f(h), maximálního prosto-
rového rozliSení a přijatelné prat-
nosti měření* Byla zvolena zátěžná
síla vyvozené závažím o hmotnosti
150 g a v oblastech neovlivněných
průchodem trhliny (viz obr.3) byla
stanovena vztažné nominální mikrotvr*
dost pro obě slitiny a dané podmínky
měření. Vlastní měření plastických
zon bylo uspořádáno do sítě s proměn-
ným krokem (0,25 mm, 0,50 mm a 1 mm),
s nejmenší roztečí vtiskli v oblasti
přetížení (jejíž přesná poloha byla
ověřena fraktografieky). Charakter
sítě měření je zřejmý z obr.3.

Vrub i
i

Dolom

Obr.3 - Sít měření HVM.
Výsledky měření byly vyjádřeny jako procentuální odchylky

od vztažné nominální mikrotvrdosti a zpracovány do histogramů,
které byly využity pro optimalizaci názorného shrnutí výsled-
ků na obr.4 : zvolené schematické znázornění změn mikrotvrdos-
ti může být pro jeden a tentýž soubor vstupních dat významně
ovlivněno volbou hranic mezi různě Šrafovanými oblastmi (tj.
volbou úrovně znázorňovaných přírůstků HVM). Zvolené úrovně
odlišení A HVM jsou na obr*4 uvedeny.

Výsledky měření potvrdily významný vliv čistoty slitin ty-
pu AlCu4Mg1 na proces Síření únavových trhlin : z obr.4 je
zřejmé, že přetvoření před čelem únavové trhliny je podstatně
vySSÍ u čistSÍ slitiny B. Rozdíly jsou nejlépe patrné v oblas-
ti přetížení, kde má křížem Šrafovaná oblast £výmezující pří-
růstky AHVM > 1 5 %) typický tvar plastické zóny a její rozměr
je asi Šestinásobkem analogické oblasti u slitiny A (která má
asi 2,5 krát vySěí součtový obsah Fe a Si v- viz tab.1). Rozdí-ly • čistotě slitin, které jen málo ovlivňují statické mecha-
nické charakteristiky (viz tab.2), významně změní podmínky pro
disipaci energie přiváděné na čelo trhliny (viz obr.4) a vedou
k rozdílům v rychlostech Síření makroskopických únavových tr-
hlin : tyto rychlosti jsou u ČistSÍ slitiny B v průměru asi o
1/4 niřšl, než u slitiny A /7/, /8/.

Z uvedeného příkladu je zřejmé, že měření mikrotvrdosti
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Obr.4 - Pole změn mikrotvrdosti sli-
tin A a B /7/.

může poskytnout velmi cenné informace o lokálních změnách elas-
to-plastických charakteristik materiálu, provázejících proces
únavového porušování. Je však třeba připomenout, že detekuje-
me změny HVM, tj. hodnoty bez fyzikálního významu. Víme, že
tyto změny jsou důsledkem lokálního trvalého přetvoření v pro-
cesním objemu před čelem únavové trhliny (s případnou super-
pozicí účinků zbytkových elastických pnutí), ale neznáme pros-
tou vazbu mezi AHVM a velikostí plastické deformace £ol• Pro
seriosní kvantifikaci této vazby by bylo třeba provést hlubší
teoretický rozbor, respektující vztahy mezi povrchovým měře-
ním na řezu a vlastnostmi objemu materiálu, ve kterém proběh-
ly složité prostorové procesy. Podobný rozbor je podmíněn
prohloubením poznatků o polích napětí a deformace před čelem
únavové trhliny a o reziduálních stavech podél lomových ploch.
Proto se pro nejbližší budoucnost musíme spokojit s orientač-
ními odhady, založenými na experimentálním sledování závis-
lostí AHVM = f(C p l). Příklad takové závislosti uvádíme na
obr.5, kde jsou shrnuty výsledky získané na tělese ze slitiny
8, namáhaném jednoosým tahem. Charakter grafu naznačuje, že
pro praktickou potřebu by závislost AHVM = f(£pi) mohla být
vyjádřena lineárním vztahem, je však nezbytné další podrobné
experimentální ověření.
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2 it v ě r
Lze shrnout, že pracná detekte

lokálních směn elasto-plaatlckýeh
vlastností pomocí měření mlkrotvr-
dosti poskytuje cenné informace a
má své oprávnění především u kon-
strukčních slitin hliníku, používa-
ných v leteckém průmyslu* U těehto
slitin ostatní metody studia plas*
tickýeh son (např. selektivní lep-
tání nebo rentgenografické metody)
selhávají.

Práce provedené na naSem pra-
covišti prokázaly, že na současném
stupni vývoje metodiky je měření
HVM dostatečně citlivé pro studium
procesu únavového porušování v růz-
ných variantách AI-slitin : lze
orientačně sledovat parametry plas-
tické zóny v závislosti na AK, od-
liSit změny provázející přechod ze
stavu rovinné deformace do stavu
rovinné napjatosti /10/ i získat
informace o heterogenite a nespojí*
tosten^ polí plastických deformací.
Konfzcntace těchto poznatků s teo-
retickým popisem jevů před čelen
únavové trhliny může přispět k
hlubfiímu pochopení procesu únavo-
vého porušování v reálných kon-
strukčních materiálech.
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DIAGNOSTIKA FVD NANESENÝCH TENKÝCH VRSTEV MODERNÍMI
METALCGRAFtCKÝMI METODÁM I

ÚVOD

vlastnosti tenkých vrstev /mechanické, optické, elektric-
ké aj./ natiesenyc!i procesem PVD silně závisí na dominantních
parametrech depozičního procesu, ale také na mikrostruktuře
vrstev, Ma spojení se základním materiálem, na orientaci krys-
talitCi vzkleder k rozhraní substrát-vrstva. ]e tedy zřejmé,, že
r-o úswěšný vývoj technologie re»roeíukovate Iného vytvoření
v -stev piesně definovaných vlastností je MevyhnuteZMé se vedle
problematiky depozičních PVD procesd zabývat na stejné ňrovwi
výzkumem tenkých vrstev metalografickými metodami a tím získat
vyčerpávaj ící informace o vrstvé a jejich vlastnostech.

Tento nříspěvek ověřuje možnost uplatnění ovtické mikrc-
ske-ie a obrazové analýzy při hodnocení tlowSřfey tenkých vrstev
a ejich přilnavosti k základnímu materiálu.
••, KLADNÍ VLASTNOSTI POVRCHŮ

Obtížnost metod povrchové analýzy vyplývá z několika faktů.
Zkoumaný objekt obsahuje TelativnS málo částic, voměr^aTomC< v
objemu c na povrchu je 107: I, coi zcela koresoonduje se známý".}
poměrem počtu atomů v celen-* krystalu a na jeho povrchu (typická
hodnota vočtu atomu celého krystalu je N A / l o , vliv t?ovrchw
na objemové vlastnosti krystalu je určený aqčtem vgvrchových
atomů, feterý se řádově odhaduje číslem H 2/J^ lo15). Dále je
nutné konstatovat, že reálný povrch je z hlediska atomárních
rozměrů nerovnoměrný, obsahuj^ výčnělky, stupně, prohlubiny.
Různá místa povrchu mají různou adsorpční energii, povrchová
vrstva látky má zcela odlišné vlastnosti než její objen, coi
je způsobeno vředevším narušením symetrie sil, feterá vůsobí
na povrch pouze z jedné strany a mění tvar krystalové mříže.
Na povrchu končí periodicita mfíče, z Čehož vyplývá skutečnost,
že struktura povrchu ve stavu termodynamické rovnováhy nemůie
tedy obecně souhlasit se strukturou objemovou.
SLEDOVANŽ VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV

Mezi základní zkoumané vlastnosti tenkých vrstev patří
jejich tlouštka a adheze k povlakovanómu substrátu. Ze známých
aplikaci tvrdých ochranných povlaků vyplývá skutečnost, že ús-
pěšnost jejich použití pro strojírenské účely silně závisí na
adhezních vlastnostech (X).

Adhezi tenkých vrstev způsobují následující druhy vazebt
chemická vazba ( nékolik eV), kdy atomy jsou ve vhodnvch polo-
hách pro vzájemné sdílení elektronů; elektrická vazba , která
vzniká mezi vrstvou a substrátem při vytváření elektrické dvoj-
vrstvy t mechanická vazba, kdy v vodstatě jde o spojování zana-
dáváním vrstev do nerovností substrátu ve sméru rovnoběžném s
rozhranimj Van der Waal sova vazba í 0,1 - 0,4 eV) , která vzniká
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v důsledku polarizace mezi atomy fa).

Vlivem rozdílných modul* elasticity substrátM a vrstvy a
rozdílných koeficientu tepelné roztažnosti, vznikají v nanese-
né tenké vrství velké střihové síly, které podstatné zhoršují
adhezi vrstvy (3)^ Je dokázáno, ze dosáhnou-li střihové síly
hodnoty řádově lo°N/m2, je adheze vrstvy Spatná, protože veli-
kost střihových sil je zde větSí než energie vazby vrstvy k
substrátu. Teoreticky platí, že adhezní síly by měly vydržet
tl«k řádové lo*H/mz, t.zn. 2e by měly být áoštmfěné pro vétfii-
MM použití ochranných povlaků. Dosahovaná adheze je však nižší
než předpokládá teorie. Toto je způsobeno právě vnějším pnutím
ve vrstvé, které uvedenou hodnotu (iCTN/ma) přesahuj* e (3).

Dalším důležitým poznatkem je, že existuje souvislost me-
zi tloušFkou vrstvy a její adhezí. Bylo na př. zjištěno, že
adheze tenkých vrstev nanesených PVD metodami je největší pfi
malých tloušřkách blížících se I um (1).
STUDIUM POVLAKŮ

Pro sleiovaná měření byly tenké vrstvy nanesené metodou
PVD odpařováním pomocí nízkonapělového obloukového výfcofe za
sníženého tlaku ve FzŮ ČSAV Praha na sérii vzorka z nástrojové
oceli ČSN 4I93I2 (reprezentant vzorek Č. 1) a ČSN 4I0436 /vz.
č. 2/ . Vzorky č. I ač. 2 byly tvaru válce o následujících
rozměrech: prCtměr Dj»ll mm, D »l5 mm, výška Vj«v-«20 mm. Z kaž-
dé serie byl vybrán vzorek, který reprezentoval oftatní.

Princip odpařování v nizkonapělovém oblouku spořívá v tom,
že mezi katodou z odpalovaného materiálu / v našem případě Ti /
a anodou hoří elektrický oblouk, v jehož katodové stopě probí-
há intenzivní odpařování materiálu. S využitím magnetického po-
le dochází k rovnomernému odpařování katody, k urychlování plaz-
matu z katodové oblasti a případně k fokusaci svazku deponova-
ných iontu. Odpařený a zionizovaný materiál /Ti/ vyletuje do
prostoru depozitní nádoby a společně s napouštěným reaktivním
plynem /N / plazmochemicky vytváří Tin, který poté kondenzuje
na vhodně umístěných substrátech.

Vrstvy TiN byly získány za následujících depozitních pod-
míneki Um 25 V, 1 « 80 A, p . 2 Pa, U . - 2OO V,
ds . - 2B0 mm, D t O t S

/UD • výboj'ové napětí, lD • výboj'ový proud,
p • celkový tlak j'«ko součet parciálncíh tlaku reaktivního

a pracovního plynu, IT • předpětí na substrátu,
d y m vzdálenost substrátu od katody /.

Při aplikaci veškerých diagnostických metod je třeba brát
v úvahu, že' nadefinovaný zkoumaný povrch j'e obtížné vytvořit
a zachovat. Vzhledem k malé hloubce obj'ektu ie nebezpečí, žm
samotná metoda zkoumání může podstatně povrch porušit. Použí-
vané metody se snaží tyto potíže překonat.

K nejdůležitějším metodám analýzy povrchů j'iste patří
řádkovací elektronová mikroskopie SEM, optická mikroskopie
OM, rentgenová difrakční analýza XRD, spektroskopie Augero-
vých elektronu AES a v neposlední řadě pro měření tloušlky
vrstvy a zjištění kvality spoje vrstva - substrát z hlediska
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p - kvantitativní obrazová analýza AOD, kterou se vedle
optické mikroskopie tato práce zabývá,

V případě přípravy vzorfeň pro hodnocení vrstvy optickou mi-
krosko^H a obrazovou analýzou dochází pii jejich řezání k od-
twpDVťfnf vrstvy, příp. k její destrukci. Proto je nezbytné nut-
né před vlastním řezáním nanést na vrstvu ochranné medium, kte-
ré by výše uvedený problém vyloučilo. Problematika ochrany byla
úspěšně vyřešena v ŠVŮM Praha. Po celé délce vrstvy je nutné na-
nést cca 2 mm vrstvu Ni /Cr, Ag/ a řezáni vzorku se provede elek-
trojiskrově nebo diamantovým kotoučem.

Dokumentace TiN vrstvy a měření její tloušfky bylo prováděno
na optickém mikroskopu Neophot 2 při tisícinásobném zvětšeni v
ne leptaném i leptaném stavu /leptáno Vilella - Bain/.

TLoušška TiN vrstvy nanesené na válečcích z materiálu ČSN
4I93I2 se pohybovala v rozmezífO - 3)um,z materiálu ČSN 4L0436
(O - lt5)pm. *

Hodnocení TiN vrstvy ( tloušfky a její přilnutí z hlediska
kvantity) analyzátorem obrazových dat Quantimet 72O je záležitos-
tí poměrně složitou. Je známo, že přesnost měření AOD je závislá
především na správné detekci, která )*e'«vlivwěwa řadou faktorň,
z nich s nejdůležitější je kvalita přípravy výbrusň a v naše. pfi•
pádě pak především zpCisob vyvolání struktury.

Zvýraznění tenké vrstvy TiN různými leptacimi technikami
J3 velice problematické. Žluté až zlatohnědé zbarvení vrstvy TiN
in v neleptaném stavu téměř shodnou světelnou odrazivost se zá~
k ladním materiálem. Byla ověřena celá řada leptadel na bázi re*
rrikyanidw a hydroxidu draselného, kyselina chromová, potencio-
statické leptání a j. , ovšem s víceméně negativním účinkem.
Jako nejoptimálnější se osvědčilo Leptací činidlo Vileíla-Bain,
kterým byla úspěšně vyvolána struktura základního materiálu a
tím kontrastu mezi základním materiálem a vrstvou.

Stanovení počtu měřených zorných polí je dáno v podstatě
délkou povlaku. Je nutné, aby jednotlivá měřená pole přesně na
sebe navazovala, přilnutí vrstvy je potom v&aženo k celkové dél-
ce vrstvy. Stejně tak tlouštka vrstvy j'e měřena po celé její
délce.

Při hodnocení tloušlky a přilnutí vrstvy TiN bylo voužit~
modulu proměnného zobrazovacího pole se stupnicí. Odečítání bylo
pak prováděno odhadem na nejbližší zobrazovací bod. Ayialýza byla
prováděna při ručním vrovozu zařízení a jeho rozlišovací schop-
nost činila 0,5 um.

Tloušľka vrstvy i její přilnutí je u vzorku č.l vztaženo
k délce 34,54 mv a u vzorku č. 2 k délce 48,7 mm (obvody válečku'

Rozsah naměřených tlouštek vrstvy, podíl přilnuté vrstvy >•
rrocentech a wax. délka odloupnutí vrstvy jsou uvedeny v tab. i.



DISKUSE VÝSLEDKŮ
.Měření tlouSľky vrstev patří v současné době již mezi

zcela zvládnuté diagnostické techniky. Hodnoty meteni jsou však
pouze "informativního charakteru, protože pomoci nich nemůžeme
určit strukturu vrstev, růstovou orientaci a především velice
dčležitou přilnavost. Řadou vrovozních zkoušek a ověřování byla
zjištěna vhodná tloušťka ochranných vrstev ve strojírenství
f namáhaných na otěr, za vysokých teplot), která se pohybuje
v intervalu í 3 - lotyim za předpokladu korelace mezi dostateč-
nou hodnotou odolnosti proti otěru vrstvy za vysokých teplot a
dobrou adhezí k povrchu povlakované součásti fl).

Do současné doby nebyl ještě vypracován jednotný postup
ani stanoveno j'ednotné číselné vyjadřování přilnavosti tenkých
vrstev k substrátu. Používané testy (tahový test"pull test"',
chyb, krůt, nárazový test, ultrazvuk), které jsou silové a tedy
destruktivní, podávají ve spojeni s obrazovou analýzou a optic-
kou mikroskopií v prvním přiblížení dobrou informaci o přilna-
vosti vrstev k základnímu materiálu.

Přilnavost vrstev ovlivňuj'e řada parametrůí drsnost sub-
strátu, čištění povrchu substrátů před vložením do depozični
komory (mechanické, ultrazvukové čištění^ čištění v parách),
iontové čiš ění před vlastní depozicí, předpětí na substrátu
během depoz ce, parametry výboje, mikrostruktura základního
materiálu, kdy na př.^jemná homogenní disperse karbidických
částic příznivé ovlivňuje adhezi ( 5, 6, 7).

7 této práci byl ověřován vliv iontového bombardování
(čištění substrátů) na přilnutí následně vzniklých vrstev.
Z naměřených výsledků přilnutí vrstvy je zřejmé, že vyšší před-
pětí během tištění Us « IOOO V po dobu 2 min. u iřzorksi č. 2
(vzorek č, 1 -Um 600 V po dobu 2 min.) přispívá k lepší
přilnavosti vrstlv. U materiálů, které nebyly podrobeny ionto-
vému čištění.dochází ve velké míře k odlupovaní vrstvy a velmi
špatné soudržnosti se základním materiálem.

Otázka týkající se max. délky odloupnutí a zrniny tloušlky
vrstev souvisí s jinými depozičnimi parametry.
ZÁVĚR

Využití obrazové analýzy podává jednu z prvních důležitých
informací o vlastnostech tenké vrstvy. Problematika přilnavosti
j*e velice rozsáhlá. Fyzikální princip vysvětlení přilnavosti,
částečné difúze vrstvy do základního materiálu, přiblížení sa
semikoherentnímu nebo koherentnímu spoji mezi vrstvou a základ-
ním materiálem vyžaduje však aplikace rentgenové difrakční tech-
niky a metody AES.

Další práce by měly být orientovány na zjišfování vlastnos-
tí přilnavosti pomocí těchto metod a dále na zj'išfování z.vis-
losti přilnavosti na drsnosti povrchu a mikrostruktuře základní-
ho materiálu.
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VZ.Č.

I

2

Rozsah námět, t i.
tenkých vrstev

0-3

0 - 1,5

Podíl přilnuti
vrstvy

86,79

92,40

Max. tielka
od loupnutí

/mm/

lf088

2,720

Tab.č.I J TloMžľka vrstvy, podíl přilnuté vrstvy v % a max.
délka odloupnutí vrstvy
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RNDr« Ing* Ladislav Lukáš, CSc

SKODA k.p. Plzeň -. úvztí
KONTAKTNÍ PODMÍNKY NA HRANICI ZRN

Termomechanicke zpracování kovových materiálů je rozho-
dujícím technologickým procesem ovlivňujícím míru vhodnosti
jejich použití pro součásti, výrobky i calé konstrukce provo-
zované v zamýšlených exploatační ;,ih podmínkách, viz. /l/,/6/#

Definice říká, že se jedná o systém deformačních a tepel-
ných procesu uspořádaných v různých posloupnostech, jejichž
cílem je formace vhodné struktury kovového materiálu,

Z fyzikálního hlediska jde tedy o termodynamický process,
K zachycení, popisu i analýze ztsíněné struktury a to v kvali-
tativním a dílem i kvantitativním smyslu slouží metody metalo-
grafie.

Tyto skutečnosti jsou velmi dobře známé. Je však vhodné
si ještě* též uvědomit, že z příslušného materiálu se jistým
výrobním procesem vyrobí součást, výrobek Či celá konstrukce
a k zajištění co nejvyšší apriorní míry funkční spolehlivosti
v podmínkách uvažovaných exploatačních procesů se nějakým způ-
sobem počítá.

Cam - obvykle numerickými metodami řešícími přibližní úlo-
hy a'Jitematické' fyziky - především mechaniky kontinua - ma počí-
tač lt Jde však o zkratku, nebot celá obšírná pasáž experimen-
tálních metod a výsledků je uvažována jako již obsažená v infor-
macích, které jsou právě zapotřebí pro provádění konkrétních

úloh. To je schematicky řečeno pohled výpočtářů.
Pojmy a metody pro formulaci těchto úloh jsou uvedeny

napr, v /7/. Z matematického hlediska jde obvykle o diferemciál-
ní rovnice, které pro konkrétní řešení je ještě zapotřebí do-
plnit počátečními a okrajovými podmínkami.

Podle /!/ a /6/ je však doposud nedostatek údajů k úplnému,
především kvantitativnímu, popisu objasňujícímu podstatu procesu,
které probíhají v kovových materiálech při jejich termomechanic-
kém zpracování. Důvodem je nesmírná rozmanitost strukturálních
a- eubstrukturálních změn» ke kterým při těchto procesech dochá-
zí. Například u matričního materiálu při nestacionární evoluci
dislokační struktury pod vlivem probíhajících difúzních procesů
s různými měr ami tepelných aktivací - viz. /2/.

Požadovaným výsledkem procesů termomechanického zpracovámí
bývá - zvýšená odolnost materiálu /ůči únavovému porušování,
creepu, křehkému lomu a j.

Na základě /6/ se při těchto nestacionárních procesech
probíhajících v přesycených roztocích irozliäuje formace struk-
tury segregované fáze, která je či není izomorfní s matričním
materiálem - tedy podle vzájemné kompatibilit}' příslušných
krystalických mřížek. Uvažují se přitom na základě energetických
bilancí i inherentně vznikající pole napětí a to právě podle
izomorfie segregované fáze a též v závislosti na mechanických
vlastnostech - především modulu pružnosti.

Rozbor uvedený v /6/ je však přeci jen spíSe kvalitativ-
ního charakteru, použité vztahy jsou velni speciální, a proto
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je nelze považovat za odpovídající obecnou matematickou formu-
laci.

Vzhledem ke složitosti zmíněných procesů je zapotřebí po-
užít matematický aparát termodynamiky kontinua. Přitom je vsak
třeba mít Ještě na paměti, že v této teorii je a priori použi-
ta hypotéza kontinua, a proto lze očekávat že bude existovat
limitující rozměr pod nímž směrem k atomovým dimenzím budt i
tato teorie zcela nepoužitelná.

Univerzální numerickou metodou pro řešení úloh matematic-
ké fyziky ideálně adaptovanou pro použití počítačů je metoda
konečných prvků. Jejím fundamentálním pojmem je konečný prvek
- neboli lokální aproximace neznámé veličiny na malém, ale ko-
nečném, geometrickém útvaru.

Nabízí se tedy lákavá možnost využít tento teoretický a
numerický aparát, který se tak úspěSně prosadil při řešení pev-
nostních úloh konstrukcí, i ke kvantitativnímu řešení úloh ter-
momechanického zpracování kovových materiálů.

Pro sestavení příslušného výpočtového morlelu je zapotřebí
matematicky zadat:
- oblast
- diferenciální rovnice či ekvivalentní variační formulaci
- okrajové, nsbo okrajové a počáteční podmínky v závislosti na
tom, zdali se uvažuje stacionární, nebo nestacionární problém.

Je samozřejmé, že při definici oblasti bude významnou roli
hrát zrno - jeden ze základních morfologických pojmů metalografie,

Úlohy o vzájemné interakci zrn - téže i různých fází mezi
sebou, či s jinými segregáty, či vměstky - budou definované na
oblastech s velkým množstvím vnitřních hranic. Takové úlohy
jsou zatím matematicky málo propracovány a důvodem jsou pravě
kontaktní podmínky na vnitřních hranicích.

Pro nalezení vhodných diferenciálních rovnic teorie konti-
nua lze použít řadu literárních pramenů - třeba /7/.

Jen stručně - v přehledu se jedná o dvě kategorie rovnic:
- bilanční
- konštituční.

Do bilančních patří principy zachování:
- hmoty
- impulzu
- energie.

Do konstitučních - stavové rovnice:
- reologická
- termická
- energická
- entropická,

V obecné formulaci jsou uvažovány následující proměnné:
- hustota
- kinematické - posuvy, rychlosti
- mechanické - síly, napětí
- termické - teplota

- tepelný tok
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- energetická - vnitřní energie
- entropická - entropie.

K tomu ještě obecně přiatupuje druhý zákon termodynamiky,
Jehož vyznaném Je restrikce konstitučních rovnic.

Nyní k okrajovým podmínkám. Mámili uvažovat interakci
navzájem se dotýkajících zrn bude třeba využívat kontaktní pod-
mínky . Jejich formulace J« vfiak složitější a využití, Jak z&á»
mo, obtížnější. PodrobníJi - viz. /3/,/4/,/5/.

Uvecbne v přehledu Jednotlivé nejznámější okrajové podmínky
pro kinematické, mechanické a termické proměnné veličiny.

Kinematické a mechanické Jsou padle /4/ nazývány též de-
formační a silové okrajové podmínky.

Kinematická (deformační) okrajová podmínka:
- dvoustranná:

vyjadřuje ve složkách vektoru posuvů zadané deformační
působení c/? na nějaké části H hranice zrna,
přičemž c«. Jsou složky vektoru posuvů C4 , a hranice P
uá Jednotkové vektory n a i vnější normály a tečny se
složkami «t- i í . - -

- dvoustranná kontaktní:
U**0 (2)

vyjadřuje oboustranný kontakt mezi zrny bez možnosti
odlehnutí ,
přičemž Ufi Ä Ugn^

- Jednostranná kontaktní:

44 « )
vyjadřuje Jednostranný kontakt mezi zrny » a * s možností
odlehnutí při vzájemném nepronikání,
přičemž «£• Jsou napětí a

Mechanická (silová) okrajová podmínka*
- dvoustranná:

vyjadřuje ve složkách sil zadané silové působení Z** ,
přičemž Ji Jsou složky vektoru sil 7*

- dvoustranná kontaktní:

TtmS
vyjadřuje kontakt bez tření mezi zrny,
přičemž vektor tečné síly Je y ^ y j-
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jednostranná kontaktní se tření* podle Coulombova vztahu:

lij < riTj -> y^Q
tUl' flr,l ~> Tt -Ayt,A<o
což lze kompaktní psát

vyjadřuje aožnost prokluzu,
přičemž T Je koeficient tření

jednostranná kontaktní se třením podle Prandtlova - Iljuši-
nova vztahu:

lij <?IZ,j A / £ / < £ ~> út-0 (8)

rJ-riTjvlTj-r, -+£-.£.
což lze opit kompaktní psát '•í*' '!lj

(9)jíYýj
vyjadřuje možnost prokluzu mezi srny v závislosti na
tření podle Coulonbova vztahu a nezi tečení v rychlost-
ní formulaci,
přičemž Ts je mez tečení materiálu a ú. jsou složky
vektoru rychlosti ú a vektor tečné ryctrftosti je

vyjádření tečné síly T. lze ještS zobecnit - např,
tvarem: "~

kde jC je daná skalární funkce.

Terminologie okrajových podmínek - tedy dvoustranná a jed-
nostranná - je odvozena od vyjádření ve tvaru rovnic a nerovnic,
kde se formálně uvažuje ekvivalence mezi znaménkem a a dvojicí
k t ä .

Termická okrajová podmínka:
ve známých tvarech se uvažuje jen ve tvaru rovnic:

- teplotní: __
r - rovyjadřuje zadanou teplotu 1Z na hranici zrna,

přičemž 7" J* teplota uvnitř
- tepelného toku:

^ í f U2)
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vyjadřuje zadaný tepelný tok procházející hranicí zrna,
přičemž A je koeficient tepelná vodivonti, fy jsou
složky vektoru tepelného toku o, a normálaá složka to-
hoto vektoru je ft B o . n£

- přestupu tepla;

vyjadřuje přestup tepla do zrna z izoternického prostře-
dí o teplotě 7í? »
přičemž oc je koeficient přestupu tepla

- sálání podle Stefanova - Boltzmannova vztahu:

vyjadřuje tepelný tok na hranici zrna způsobený sálania,
tedy konvekcí, izotermického tělesa o teplotě 77» ,
přičewž €r je koeficient sálání, £6,20,11 koeficient
míry černoty sálajícího tělesa a hodnoty tepelného toku a„
se chápou ve smyslu polosférické intenzity způsobené sáláním
absolutně Černého tělesa umístěného ve středu koule s
jednotkovým poloměrem.
Podmínka (14) Je nelineární a často se též uvádí ve tvaru
připomínajícím (13):

) <XS-*L*(T
X+TJ)(T+T^) (15)

přičemž člen 0(s se nazývá koeficientem přestupu teplasáláním. *

Pro řešení nestacionárních úloh je zapotřebí zadat ještě
počáteční podmínky, obvykle ve tvaru:

přičemž index % označuje zadaaé hodnoty obvykle v
žiku t - 0 . '

okam-

Závěrem je nutno upozormit ještě Jednou na to, že vzhledem
ke komplikovanosti dějů, které na úrovni zrn kovových materiálů
při termomechanickém zpracování probíhají, je jejich matematic-
ké modelování velmi složité, V uvedeném přehledu byla pozormoet
věnována jen formulaci kontaktních okrajových podmínek pro ki-
nematické a mechanické veličiny, a které lze využít právě pro
adekvátní popis chování zrm struktur kovových materiálů, které
jsou ve vzájemném dotyku - interakci.

Literatura:
111 Bernštejn M.A., Zajmovskij V.A., Kaputkina L.M.: Termo-

mechaničeskaja obrabotka stali, Metallurgija, Moskva 1983
/2/ Gurov K.P., Kartaškin B.A,, Ugaste Ju.E.: Vzaimnaja diffu-

zija v mnogofaznych metalličeskich sistěmaoh, Nauka,
Moaska 1981
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/ V Lukáá L.: Numerické řešení kontaktu dvou pružných těle*
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/5/ Lukáš L,: Jednostranné okrajové podmínky a jejich použití
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PRÍNOS METALOGRAPIE PPI HODNOTENÍ KVALITY SPBKAlffCH KARBIDOV

Spekané karbidy sú často používanými koapoži6nýwL Mate-
riálni, ktoré sa vyznačujú vysokou tvrdosťou, pevnosťou, ote-
ruvzdornosťou a chemickou stálosťou* Najznámejšia Je systén
WC-Co, ktorý sa uplatňuje hlavne pri podaienkaoh kde sa vy-
žaduje aj určitá húževnatosť* Skladá sa z dvoch diaaetráln*
sa odlišujúcich fáz, z tvrdého a krehkého karbidu wolfráau
a z r.akkého a tvárneho pojiva* Vlastnosti systému WC-Co s.ú
determinované štruktúrnymi parametrami a defektnosťou systé-
mu. Metalografické metody umožňujú určiť tieto parametre,
študovať defektnosť systému a tak získať cenné informácie
o kvalite týchto materiálov*
Základné štruktúrne parametre v systéme WC-Co /obr*l/ sú;
- objemový podiel pojiva -f£
- stredná voľná vzdialenosti? pojivé - Lc
- stredná veľkosť karbidických zrn - DlZ
- kontigutta - C w c

 w u

okrem týmto sú floležité tvz* kobaltové domény, krystalogra-
fická Štruktúra Co, ako aj stav medzifázového rozhrania WC/Co
a wc/w;,

J*, známe, že pri ochladzovaní po spekaní systému WC-Co
vznikne hrubé kobaltové zrno /doaéna s jednotnou krystalogra-
fickou orientáeiou£v ktorej sú uložené karbidické zrná* Zvi-
ditelnit tieto domény je velmi ťažké* Almond a Roebuck /!/
pre jemnozrný systém WC-Co našli Co zrno s velkosťou 50-lOOnm*
Stredná volná vzdialenosť Lc je definovaná ako stredná vzdia-
lenosť od jedného WC/Co konviktu ku druhéau v pojidle.Je vel-
mi dôležitým parametrom,J^ebo zahrňuje do seba objemový podiel
a velkosť karbidických zrn.Jeho velkosť závisí od obsahu Co
a zrnitosti WC a hraje dôležitú úlohu aj v procese porušova-
nia*
Viacerí autori študovali vplyv L~^ na lomovo-meohanické cha-
rakteristiky systému WC /2,3/ • Hlavne hodnoty lomovej húžev-
natosti /K I C/ ukazujú dfbrú koreláciu s parametrom L C o* Line-
árna závislosť sa našla medzi hodnotaai pevnosti,v tlaku ale
aj medze sklzu s hodnotami L«o»

Stredná velkosť karbidických zŕn / D K / je dôležitým
štruktúrnym parametrom pri dešifrácii vplyvu štruktúry na me-
chanické vlastnou ti systému WC-Co, S rastoa hodnôt D-j, rastie
húževnatosť, ale klesá tvrdosť a pevnosť v tlaku* Volne vy-
preeipitované monokrystaly WC majú tvar trojbokého hranola*
Rovnaký tvar majú aj zrná WC v spekaných karbidoch typu WC-Co
/obr.2/. Pre porovnanie v zliatinách WC-Cu zrná WC majú gu-
lovitý tvar,čo sa vysvětluje tým,že energia aedzifázového povr-
chu medzi tuhou a tekutou fázou je v toato prípad* oveZa vyš-
fiia /horôi.i zmáčanlivosť/ a celková energia systéau sa dosa-
huje na úkor zmenšenia povrchu a nie na úkor tvroby povrchov
s nižšou povrchovou energiou*

Kontiguita Cwc sa dá^definovať ako poaer dotykových plôch
WC/WC k celkovej ploche zrn WC* Jej hodnota je velai závislá

416



od zloženia spekaného karbidu /so stúpajúcim obsahom pojídla
klesá/ a od prípravy materiálu, teda od podmienok miešania
a spekania. Dí celý rad rokor sa vedie diskusia o tom, 6i ta
vytvára súvislá kostra karbidíekej fáry a keď sa vytvára,aký
Je najnižší objemový podiel kobaltu, pri ktorom vzniká. Ras-
tom doby spekania klesá hodnota kontiguity, lebo plošné hra*
nice medzi WC/WC sa zmenšujú rýchlejšie ako medzi WC-Co, Za
rovnakých podmienok spekania jo hocjnota kontiguity závislá
od velkosti a tvaru karbidíckých zŕn. S rastom hodnôt C,-,
stúpa tvrdosť a pevnosť v tlaku, avšak klesá húževnatosťa
ohybová pevnosť.M
Stereologická spätosť medzi uvedenými štruktúrnymi párametra-
m i LCo» ^WC* CWC a fCo v sy 8 t* M e WC-Co je velmi zložitá a
najčastejšie je definovaná vzťahom:

°wc s Lco-Ci-c w c). O - íCwc
Vlastnosti medzifázového rozhrania WC-Co v rozhodujúcej miere
determinuje interakcia medzi WC a pojidlom počas výroby /zrná-
čanlivosť, rozpustnost'/* Existuje pomerne vela prác, ktoré
sa zaoberajú s medzifázovou energiou medzi WC-Co, napriek to-
mu je ošte mnoho nevyjasnených otázok.

Defekty prítomné v štruktúre spekaných karbidov raajú roz-
hodujúci pritom degradačný vplyv na ich mechanické vlastnosti.
Týmito defektami rozumieme makroskopickú a mikroskopickú po-
rvitosť, precipitáty grafitu,precipitáty ^-fázy a ďalšie.
Prítomnosť pórov spekaných materiáloch je úzko spätá so zák-
ladnými procesmi ich výroby. Najčastejšími príčinami vzniku
pórov sú nízky obsah uhlíka,nedostatočné rozmletie,nehomoge-
ta spôsobená nevhodne volenými parametrami miešania,lisovanie
resp, spekanie, nehomogenita spôsobená nevhodnou sypnou hmot-
nosťou prášku, plyny uzavreté, v póroch,nečistoty»Uvedené fak-
tory majú vplyv na celkovú pórovitosť, velkosť pórov /môžu sa
pohybovať od 1-100<um / a ich distribúciu.
Je známe,že-už pri malých odchýlkach od stechiometrického ob-
sahu uhlíka sa mení fázové zloženie zliatin. Pri prebytku C
vo východiskových karbidoch WC a po nauhličeni pri spekaní
/plynné médium obsahujúce C, alebo kontakt vzoriek s nauhli-
čujúcim zásypom/ sa v roztavenom pojid1© rozpúšťa velké množ-
stvo uhlíka a tento pri chladnutí precipituje následkom tep-
lotnej zmeny rozpustnosti uhlíka* Pri ochladzovaní uhlík roz-
pustený v tekutej fáze precipituje vo forme Častíc prebytoč-
ného alebo eutektického grafitu* Stupeň nauhličenia zliatin
je závislý od teploty, doby spekania,koncentrácie uhlíka v
nauhličenej atmosfére, obsahu Co v zliatine,ako aj od objemu
a tvaru spekaných výliskov* Precipitáty grafitu je troha po-
važovať za defekty štruktúry zliatin,lebo ich vplyv je analo-
gický vplyvu pórovitosti.

Ak je vo východiskovej zmesi nedostatok uhlíka, alebo ak
vzorky boli spekané v oduhličenej atmosfére, potom v zliati-
nách WC-Co sú prítomné precipitáty J-fázy s približným zlože-
ním WnCOgC* V závislosti od zloženia,deficitu uhlíka,teploty
spekania a rýchlosti ochladzovania precipitáty fázy môžu*
•ať rozličný tvar a velkosť* Z hľadiska vlastnosti sú časti-
ce fázy tvrdé, krehké, ktoré môžu byť koncentrátormi napa-
tí a povaha ich vplyvu na mechanické vlastnosti je závislá
na velkosti a distribúcii. Y prípade,že l'thz*. J« jemná, 1-
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3 J<M9 adže pozitívne vplývať na niektoré vlastnosti systému
WC-Co /obr,3/.

V horeuvedenom ame popísali a stručne rozanalyzovali vplyv
najvýznamejších átruktúrnych parametrov a defektov na vlastnos-
ti spekaných karbidov. V nasledujúcej časti poukazujeme na je-
den konkrétny prípad /vývoj dvojvrstvových spekaných karbidov/,
na význam metalografie pri hodnotení kvality spekaných karbir-
dov. Tieto materiály boli vyvinuté za účelom šetrenia deficit-
ných karbidov akými sú NbC a TaC, a to tak, že tieto karbidy
obsahuje len horná funkčná vrstva* Kritickým miestom v prípade
týchto nástrojov je spoj medzi dvoma vrstvami /4/ t Ako doku*
montujeme na obr.4 v niektorých prípadoch sa dá dosiahnuť vý-
borný spoj medzi vrstvami bez nehomogenít resp. defektov, ale
pri r.avhodnej kombinácii zloženia vrstiev /obr.5,6/ prechod je
nekvalitný,obsahuje pory resp. velké oblasti z pojiva*

Záver.
Z našich analýz vyplýva, že metalografické metódy sú vel-

mi vhodné pre štúdium štruktúrnych parametrov a štruktúrnych
nehomogenít - defektov spekaných karbidov* Na základe tak zís-
kaných informácii je možné predikovať mechanické a lomové vlast-
nosti týchto materiálov.
Literatúra
/!/ E*A»Almond,B.Roebuck : Proc.10 th Plansee Seminar,Vol«l,
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Obr.l
Jeanozrná étruktúra
•yatéau WC-Co

2000 x

tí V Obr. 2.
Hrubozrná štruktúra
systénu WC-Co
zv. 2 600 x

Obr. 3
^ - fáza y sys-

tčae WC-Co
ZT. 2000 x
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Obr. 4
DrojTrutvoTÝ spekaný
karbid WC-Co/WC-TiC-
HbC-TaC-Co
ZT, 1000 x

Obr. 5
Dvojvrstrový speka-
ný karbid
WC-Co/TiC-Ni-Mo

. 500 x

SB6
Obr.6
Dvojvrstrový speka-
ný karbid
WC-Co/TiC-Ni-Mo
zv. 4500 x
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VYUŽITÍ fcODiáiíKÍ TJCHKIKY LOKÁLNÍ ELEKTRONOVÉ MIKROANALÍZY PŘI

VÍZKUIiU OCHäAliiííCH POVLAK^ KA OCI3LÍCH

Ukázkou možností metody lokální elektronové mikroanalýzy

jsou výsledky získané na čtyřech vzorcích nízkouhlíkové oceli

s kovovými ochrannými povlaky různých typů.

Při studiu těchto vzorků byl využit řádkovací elektronový

mikroskop T&3LA B3 300 s energiově diaperením analyzátorem fy.

KEVEX s 3i (Li) detektorem o rozlišovací schopnosti 146 eV. Při

analýzách bylo použito urychlovací napětí primárního svazku

15 kV. ELS systém umožňuje analyzovat prvky počínaje at. č. 11

(Na).

?ři pořizování rtg. map byla zvolena velikost pole 128x128

obrazových bodů s dobou prodlevy na jednom obrazovém bodu 30 mi-

lisekund.

K liniovým analýzám byl využit program GRAPH, který je sou-

částí softwarového vybavení tohoto zařízení.

Ve všech uvedených příkladech jde o analýzu příčných řezů

ochrannými povlaky.

Příklady využití lokální elektronové mikroanalýzy při výzkumu

ochranných povlaků na ocelích:

1. Povlak nanesený plynovou metalizací z prášku typu K-50

(0,35 % C, 2,5 % B, 4 % Si, 9*5 % Cr, 0,3 % Cu, 3,5 % Pe, zby-

tek Ni) na ocel ČSN 41 13 73 a přetavený zářením kontinuálního

COp laseru. Podmínky ozařování byly takové, aby došlo k roztave-

ní povlaku a £a tenké přilehlé vrstvy základního materiálu.

Vznikla tedy slitina obsahující stejné prvky jako výchozí prá-

šek a mírně obohacená železem ze základního materiálu. Vzniklý

povlak byl tlouštkově poměrně homogenní. Cílem analýzy bylo

zjistit, je-li přijatelně homogenní i pokud jde o elementární

3ložení.

Výsledky analýz jsou uvedeny na obr, 1-3* Obr. 1 ukazuje

analyzovanou oblast na příčném řesu povlakem. Obr. 2 je diagram

liniová analýzy (nikoliv plynulé, ale bodové) přes celou oblast

povlaku, jehož tlouštka byla po expozici 155/um. Z diagramu vy-



plývá, že povlak je homogenní pro všechny análysovatelné prvky

pomooí EDS metody. Obr. 3 znázorňuje rtg. mapa oblasti z obr. 1.

2. Povlak ze slitiny 55 % AI, 1,5 % Si, zbytek Zn, nanesený
ponorem oceli OSN 41 13 20 do taveniny při teplotě udržované

v rozmezí 595™6O5°C. Cílem bylo studium mezivrstvy, která při

této technologii vzniká mezi ocelí a slitinovým povlakem. Proto

byla u jednotlivých vzorků odstupňována doba ponoru. Uvádíme

výsledky zjištěné na vzorku, u kterého byla doba ponoru největší

(20 minut) a kde tedy z celé série byla dosažena největší tloušť-

ka meaivrstvy vznikající reakcí oceli s taveninou.

lía obr. 4 je na příčném řezu patrná mezi vrstva vzniklá mezi

ocelí a slitinovým povlakem. Tento snímek byl pořízen pomocí řád-

kovacího elektronového mikroskopu fy JEOL JSM-25S* Z diagramu na

obr. 5 je patrno, že v této mezivrstvě je značné množství Pe na

rozdíl od vlastního slitinového povlaku. V porovnání s vlastním

povlakem je tato vrstva ochuzena o AI, Si a zejména o Zn.

3. Vzorek a oceli tř. 11, jehož povrch byl tryskaný ocelovou

drtí. Ha takto připravený povrch oceli byl plynovou metalizací

(pistolí) z prášku Al-Ni typu SPECORD (poměr koncentrací Al : Ni

je cca 1 ; 11) nanesen povlak. Nanesený povlak nebyl žíhán. Obr.

6 ukazuje příčný metalografický výbrus povlakem. Jak je patrno

z obr. 7, nanesený povlak není homogenní. Rozhraní mezi povlakem

a základní ocelí je ostré i z hlediska přítomnosti jednotlivých

prvků tzn. při áané technologii nedošlo k difušnímu spojení mezi

ocelí a povlakem.

4. Vzorek připravený stejným způsobem jako v příkladu 3. Vzo-

rek však byl žíhán při 900°C po dobu 5 hod. Jak je patrno z obr.

8 povlak opět není homogenní. Při žíhání nedošlo k difusi v ta-

kové míře, aby se prvky v povlaku rovnoměrně rozložily. Jak je

však patrno z obr. 9, v přechodové oblasti mezi povlakem a ocelí
došlo k vzájemné difusi Al, Pe a Ni.

Výše uvedené příklady dokazují, že těchto výsledků by nemoh-

lo být dosaženo bez použití moderních mikroanalytických metod.
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Obr. 1. Příčný metalogr:fický výbrus části povlaku (vrstva cca

1J5 .ura)-horní část snímku, přilehlé k základnímu

materiálu. Snímek pořízený optickým mikroskopem.

c
(hm. %)

o Ni
xCr
• Si
+ Fe

28 42 56 70 91 98 112 126 W T54
poloha analyzovaného bodu (/um)

ocel povlak zalévací hmota

Cbr. 2. Diagram liniové analýzy přes celou oblast povlaku
(měřeno TO 7/ura).

Obr. J. Rtg.mapa oblasti na obr. 1. Ni
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zalévaoí
hmota

P&ÍKLAD 2,

ocel
50 jura

Obr. 4, Příčný metalograficky výbrus povlakem (vrstva cca ^
Snímek pořízený pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu.

c
(hm. vi)

oAl
• Si
+ Fe.
xZn

5 15 25 35 A5, 55 65,75 85^ 95
poloha analyzovaného bodu (/Um)

ocel mezivratVE povlak zalévaoí hmota

Obr. 5. Diagram liniové analýzy mezivrstvou(měřeno po 30.UW)
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epoxy PŘÍKLAD 3,

ocel

Obr. 6, Příčny metalografický výbrus povlakem (vrstva cca 150/Um),

Snímek pořízený pomocí optického mikroskopu.

AI Pe Hi

Obr. 7. Rtg. mapa oblasti na obr. 6.

epoxy

povlak

PŘÍKLAD 4.

Obr. £. Příčný metalografický výbrus povlakem (vrstva cca 250 ;um)

Snímek pořízený pomocí optického mikroskopu.

Obr. 9. Rtg. mapa oblast^

na obs». 8.

AI
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Ing.Svatopluk Bartošák ; Ing.Karel Stránský,DrSc
Výzkumný íistav 070, Brno

VWV AI NA TRAMJ5JTNÍ CHOtáNÍ UHLÍKOVÉ .QGJH£_S
-FERITICKYMI A SORBITICKm STRUKTURAMI

Při řešení problematiky únavové životnosti dynamicky za-
těžovaných odlitků, vyrobených z lité oceli ČSN 42 2660, byl
sledován vliv obsahu hliníku na tranzitní chování této oceli..
Na základě výsledku spolupráce mezi o.p. Tatra Kopřivnice
a Výzkumným ústavem 0?C Brno bylo pro tento typ odlitků, kde
se jedná o lité díly klikových hřídelů pro motory vozidel
T-815, stanoveno rozmezí zbytkového hliníku od 0,03 do 0,07 *.
Spodní hranice rozmezí zaručuje odlitky prosté bodlin, horní
hranice rozmezí zabraňuje vzniku lasturových lomů.

Řešením dílčích úkolů snížené životnosti některých dyna-
micky zatěžovaných odlitků se dospělo k závěrům, že vedle
významného vlivu slévárenských povrchových a vnitřních vad
zde sehrávají významnou roli strukturní charakteristiky oceli
ČSN 42 2660, a to v závislosti na zbytkovém obsahu hliníku
po dezoxidaci. Bylo například zjiatěno, že při zvýšeném obsa-
hu hliníku a sorbitické mikrostruktuře se s výskytem lasturo-
vého lomu zároveň snižuje únavová pevnost ocali a dochází ke
vzniku oředčas ných lomů /I/. Má-li však tatáž součást struk-
turu y.erliticko-feritickou, pak při jinak stejném obsahu AI
jako v předešlém případě se lasturový lom ani únavový lom ne-
vyskytují.

Problematika výskytu lasturového lomu v závislosti na
obsahu zbytkového AI u odlitků dílů klikových hřídelů je blí-
že popsána v práci /2/.

Pro posouzení vlivu obsahu hliníku na strukturně mecha-
nické vlastnosti oceli ČSN 42 2660 bylo připraveno v o.p.Tat-
ra Kopřivnice pět taveb o složení podle tab.1. Z těchto taveb
byly odlity zkušební odlitky ( o stejném označení jako tavby )
ve tvaru kýlových bloků o rozměrech 30 x 115 x 200 mm do jed-
notné bentonitové směsi, které byly v ručních pánvích dezoxi-
dovány Al-krupicí. V prvním případě byly z těchto odlitků od-
říznuty pásy tlouštky 50 mm a před rozřezáním na zkušební vzor-
ky byly shodně zušlechtěny podle režimu 900 C/voda + 650 C/
/vzduch. V druhém případě byly z horních partií zkušebních
odlitků nařezány vzorky na mechanické vlastnosti a pak teprve
zušlechtěny, a to za stejných podmínek jako v případě předcho-
zím.

Takto byly získány dva soubory vzorků, kde v prvém soubo-
ru měly všechny vzorky struktury perliticko-feritické a ve
druhém souboru struktury sorbitické ( viz obr. 1 a 2 ).

Získané hodnoty vrubové houževnatosti uvedených souborů
při rozdílných teplotách zkoušení umožnily stanovit tranzitní
teploty jak pro rozdílné obsahy zbytkového hliníku, tak i pro
první a druhý stav mikrostruktury. a to na základě závislostí

P • A + B . tgh [C ( T - T H ,
kde P je buS vrubová houževnatost KCV nebo procento tvárného
jamkového lomu.
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Přitom bylo z.iiňtěno, že v sledovaném rozsahu koncentrací
zbytkového hliníku ( 0,012 až 0,160 % AI k ) při strukturním
stavu perlitiokc-f^ritickém se vzrůstem Sftfahu hliníku roste
tranzitní teplota stanovená z inflexního bodu přechodové křiv-
ky vrubové houževnatosti ( KCV ). Stejně tak vzrůstají tran-
zitni teploty pře vrubovou houževnatost 25, 30 a 35 J.cm" ,
dosahov mé na těchto typech těles KCV a též se rovněž s ros-
toucím .bsahem ^lin/ku v oceli ČSN 42 2660 pozoruje růst tran-
zitní *. >olcty stanovené ze závislosti podílu tvárného lomu na
teplotf pro polobu inflexního bodu.

Nanroti ternu u strukturního stavu sorbitického se tran-
zitní ifplota se zvyšujícím se obsahem hliníku rozpustného
v kysel:" ně významně snižuj*?. Analogický je i průběh hodnot
T ^ , ?-,,. a T„5 na obsahu AI . a taktéž závislost tranzitní
teplený z prČkBčhu podílu tvarného lomu. Ve všech uvedených
případech jsou tranzitní teploty příslušející sorbitickým struk-
turám nižší, než u struktur perliticko-feritických.

Závislost tranzitní teploty na obsahu hliníku rozpuštěné-
ho v kyp.elině je uvederdna obr. 3 a obdobná závislost stano-
vená /.. podílu tvárného iomu je uvedena na obr. 4, a to vždy
pro oba strukutrní stavy materiálu.

Vedle posouzení tranzitního chování oceli ČSN 42 2660 bjr-
lo té.? provedeno porovnání lomové houževnatosti K ™ pro rozdíl-
n-5 strukturní stavy opět v závislosti na obsahu hliníku roz-
pustného v kyselině. Lomová houževnatost K ™ byla zjištěna na
podkladě Krafftova modelu z výsledků tahových zkoušek a mikro-
fraktogrsfické analýzy povrchu lomů trhacích tyčí. V prvém
případě tj. ze záznamů tahových zkoušek, byl odhadnut expo-
nent deformačního zpevnění n ze,vzorců :

P2
log ( f )

6'= A . £n , kde n = ]- (1)

V? vztazích (1) znaií í^skuteSné napětí v tySi, P. a P 2 síly
nad mezí kluzu, al a Alp jim odpovídající prodlouženi, £. je
poměrné prodlouženi.

V cruhém případě byla mikrofraktografickou analýzou zjiš-
těna střední velikost ( průměr ) jamek tvárného lomu za použi-
tí stupnic pro stanovení velikosti zrna dle ČSN 42 0462, tzn.
dle vzorce :

Z 10-K
L = . exp. ( ) /mm/ (2)

100 2,885
kde K je velikost zrna dle ČSN a Z zvětšení fraktografického
sníraku.

Hodnoty lomové houževnatosti pak získáme dosazením vy-
počtených hodnot ( n a L ) do rovnice odvozené Krafftem /3/
a modifikované Pilousem a Stránským /4/ :
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K I C - n . E ."".fR / MPa.m1/2/, (3)
kde R =-ír. 10"-* /m/ je poloměr jamek, E « 2,1.10"^ /MPa/ je
modul pružnosti v tahu.

Na obr. 5 je pak uvedena pro oba strukturní stavy materiá-
lu závislost K I C na obsahu hliníku rozpustného v kyseline

1,
Z grafu plyne, ze u perliticko-feritických struktur takto sta-
novená lomová houževnatost s obsahem AI k v oceli roste, za-
tímco u sorbitických struktur je tomu naopak. Rozdíly v hodno-
tách lomové houževnatosti přísluSející těmto strukturním .sta-
vům se zvětšují úměrně s tím, jak roste obsah hliníku - AJL fc
v oceli, r.jc.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Ing.L.Konečnému z o.p.
Tatra Kopřivnice za poskytnutí experimentálního materiálu".

Literatura
/}/ KOPEČEK,K.-BARTOŠEK,S.-STRÁNSKÝ,K.-UNČOVSKÝ,A.-KRÁLOVÁ,M.»

-BLAŽÍKOVÁ,J.: Životnost dílů klikových hřídeli vozidla
T-815., III. 5ást. Zpráva, VÚ 070, Brno,
duben 1985.

/2/ BARTOŠEK,S.-STRÁNSKÝ,K.: Příspěvek k dezoxidaci oceli na
odlitky s rozdílnou tlouSíkou stěn hliníkem.
MIn." - Výroba těžkých ocelových odlitků;
ČSVTS k.p.škoda Plzeň, závod Hutě; Plzeň
22. a 23.10. 1986, s.58.

/3/ KRAFFTjJ.M.: Correlation of Plane Strain crack Toughness
with Strain Hardening charakteristics of
a low a medium and a high strength steel*
App.Mot.Res.,1967,5.3,s.88.

/4/ PILOUS,V.-STRÁNSKÍ,K.: Hodnocení a odhad zbytkové život-
nosti svarového spoje parovodu při teplotě
540 °C a tlaku 13,9 MPa. Kovové materiály,
22,1984, 5.4, s.485.

Texty k obrázkům r.

Obr.l - Perliticko-feritická struktiura tahových zkoušek.
Leptáno nitalem, zvětSeno 500 x.

Obr.2 - Sorbitická struktura tahových zkouSek. Leptáno nitalem,
zvětSeno 500 x.

Obr.3 - Závislost tranzitní teploty ( T ) na obsahu hliníku
rozpustného v kyselině pro oba strukturní stavy. '

Obr.4 - Závislost tranzitní teploty ( T ), stanovené z podílu
tvárného lomu, na obsahu hliníka rozpustného v kyse-
lině pro oba strukturní stavy.

Obr.5 - Závislost lomové houževnatosti ( K-c ) na obsahu hli-
níku rozpuštěného v kyselině pro osa strukturní stavy.
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Ing. Marie Ptáčkova, Ing. Ladislav Zemčík, CSc, ing. Dezider Just.
VUT Brno

METALOGRAFICKÉ STUDIUM INTERAKCE FOBMA-KOV

Výroba přesných odlitků s usměrněnou strukturou předpokládá
keramickou formu s mimořádnými vlastnostmi. Forma musí být odol-
ná proti vysokoteplotní deformaci, musí snášet teplotní rázy,
musí zachovávat presné rozměry a musí mít dostatečnou chemic-
kou odolnost proti půi ,bení roztavené slitiny s obsahem reak-
tivních prvků /Zr, Ti, AI, C ap./.

ťroces vzájemného působení kovu s keramickým žáruvzdorným
materiálem při tavení a odlévání ve vakuové indukční peci je
závislý na:
- teplotě a chenickém složení roztaveného kovu
- chera? složení,žáruvzdornosti, pórovitosti a stejnorodosti
struktury použitého keramického materiálu

- tlaku v tavicím prostoru
- intenzitě promíchávání kov - žáruvzdornina
- odolnosti žáruvzdorného keramického materiálu proti náhlým
změnám teploty

- jakosti povrchu žáruvzdorné keramiky
Většinu těchto požadavků splňuje žáruvzdornina oxid hlinitý
/korund/. Hlavním problémem, který si vyžádá značné výzkumné
úĽilí, je fyzíkálně-chemická interakce na rozhraní forma-kov.

Z praxe je známo, že při výrobě lopatek ve vakuové induk.
peci ze slitiny ŽS-6K v keramických skořepinových formách do-
chází k tvorbě defektů v povrchové vrstvě /Obr. l.,2/

V současné době se studiu interakce kov-keramika věnuje
velká pozornost z hlediska sledování jakosti povrchu odlitku.
Naše pozornost byla v této práci zaměřena na nalezení metodik
přípravy vzorků a hodnocení produktů interakcí kov-keramika.

Popis exoerimentu.

Ke studiu interakcí mezi taveninou a teramikou byl zvolen
válcový kelímek o vnitřním průměru 42mm. Keramická skořepina
byla zhotovena obalovou technikou pomocí vytavitplného modelu.
Po.jeho vytavení byla skořepina vyžíhána na 1000 C část skoře-
pin byla impregnována a před použitím byly váechny skořepiny
žíhány v superkantalové peci HERAEUS 1 700 při teplotě 1600 C
po dobu 4 hod. eylj připraveny následující typy kelímků:
1. AlgOj /pojivo,plnivo i posyp pouze AlgOy

2. A1 2O 3 mullit /pojivo SiO2, posyp a pinivo AlgO^/

3. A1 2O 3 mullit- SiO2 /předchozí typ impregnovaný TOSILEM/

4. A12O mullit -Al20^ /impregnováno chrolhydrolem/

•y. A12O. mullit - CaO /impregnace roztokem CaCl2/
Vsázkový materiál byla slitina ŽS-6K o chemickém složení v hm.%:
O-13-O,2OC: max.O,40Mnj max.0,40Si; 9,5-12.5Cr; 4,5-5,5Wj
3,5-4,8ř,!o; 4,0-5,5Cof- 2,5-3,2Tij 5,O-6,0Alj max.0,02Bj max.
0,015Ce; max.2,0Fe; zbytek Hi.

Při experimentálních tavbách v laboratorní vakuové peci
VSG 02 BALZERS byla vsázka vložena do kelímku a kelímek byl
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v induktoru pece obsypán korundovou výduskou. Po odsátí pece
byla vsázka netavena a předehřátá na teplotu 1600 C, délka rý-
drže na teplotě byla 60 min.
Metalografický rozbor.

Ke sledování makrostruktury byly formy podélně po obvodu
naříznuty na metalografické řezačce "Minosecar" a jedna polo-
vina skořepinové formy opatrně odstraněna z odlitku. Na obr. 3
a 4 jsou makrostruktury vzorků z oddělené keramické skořepinové
formy - lícní strany a jejímu odpovídajícímu povrchu odlitku.
U všech typů zkušebních vzorků je možno sledovat přesné kopie
všech nerovností a systémů jemných trhlin /pórů/ v lícní vratvě
skořepinové formy a na povrchu odlitku.

Z hodnocení mikrostruktury keramické skořepinové formy
z lícní strany pomocí REM je zřejmé, že- nebyla hodnocena lícní
vrstva skořepiny Obr.5-9. Je nesmírně náročné připravit pro
metalografické studium vzorek z oblasti stydných ploch. V našem
případě byla lícní vrstva znehodnocena při řezání /Část vrstvy
odplavena chladícím mediem/ a při odstraňování z odlitku. Ale
i tato vrstva nám poskytuje informace o tvaru a rozložení pórů,
stupni slinutí použité keramiky a charakteru průniku kovu do
stěn formy.

Mikr3struktura na rozhraní kov - keramika jednotlivých
typů vzorků byla provedena na světelném mikroskopu Neophot 21.
Z Obr. 10 typ-1 - rozhraní značně členité po celém obvodě;
produkty interakcí jsou složeny z ma3ivnlch ostrohraných částic
uložených mezi shluky drobných částic odlišné morfologie.
Typ 2 - na rozhraní do značné hloubky vyloučená vrstva produktů
interakcí. Typ 3 - místní změny členitosti rozhraní, u nichž
dochází k průniku kovu do formy. Typ 4 - u tohoto typu použité
impregnace byl sledován na rozhraní místy průnik kovu do kerami-
ky ve větších objemech. Typ 5 - na rozhraní kov-keramika se vys-
kytuje na rozdíl od předešlých vzorků morfologicky velmi odlišné
vyloučení produktů interakcí, který má roztřepený okraj šířící
se směrem do matrice odlitku.
Z mikrostruktur produktů interakcí uvedených typů vzorků je možno
vzniklé produkty rozdělit do dvou skupin: na interakci mechanic-
kou /penetraci/ a interakci chemickou. Za jakých podmínek který
typ interakcí vzniká, které prvky reagují směrem do keramiky
a naopak, bude ještě předmětem dalšího dlouhodobého studia.

Závěr.
Při studiu interakcí forma - kov bftde nutné vyřežit problé-

m a r : Přípravy vzorků - způsob rozřezání vzorků tak, aby nedošlo
k porušení povrchových vrstev systému odlitek-ker.forma
/napr. v podchlazeném stavu/
Hodnocení rozhraní kov - keranika - členitost rozhraní,
průnik kovu do formy, charakter lícní vrstvy - morfologii
a chemické složení produktů interakcí.

Literatura:
l. Rusín,K. a kol.: Výzkum rezistence kontaktní plochy při stu-

diu řízené krystalizace, Závěrečné zpráva stát. výzk. úkolu
ij.l-l-4-2-1 za roky 1981-198b,VUT-FS,katedra slévárenství,Brno.

2 Setnička,E. a kol.: Výzkum vnějších a vnitřních interakcí ta-
venin na základě Fe a Ni. Výzk.zpráva 1985, VUT PS Brno.
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Obr . 8 . TYP 4

OBR. 9 TYP 5
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Ing. Jcu a Cvitanovičovú, CSc, Ing. Sylvie Slováčková,
Ing. Karel Dorda, Ing. Ingeborg Gottwaldová/ CSc.
Výzkumný ústav hutnictví železa, Dobrá

VLIV ZPŮSOBU VÍ'HObY OCELI NA VLASTNOSTI VYSOKOPEVNÝCH DRÁT&

Od drátů určených pro výrobu ocelové výztuže do předpja-
tého betonu se vyžaduje vysoká kvalita a spolehlivost, jichž
je možno dosáhnout: vysokou pevností, nízkými relaxačními
ztrátami při vysokých napětích a vysokou plasticitou těchto
výrobků.

Surovinou pro výrobu předpínacích výztuži je v ČSSR vy-
pokouhlíkový válcovaný drát patentovaný v olovu nebo řízené
ochlazovaný válcovaný drát systémem SteĽnor. Použitelnost ří-
zeně chlazeného válcovaného drátu při výrobě předpínacích výz-
tuží špičkové kvality byla prokázána /I, 2/ a, přijata v taží-
renských podnicích, protože umožňuje odstranit ekonomicky ná-
ročné prtentování v olovu.

Převedením výroby vysokouhlikovych ocelí třídy 12 z MB
pecí na kyslíkový konvertor došlo ke zhoršení zpracovatelnos-
ti řízjnč ochlazovaného válcovaného drátu, ktorá se projeví1^
zv: senou lámavostí při tažení za studena.

Náš příspěvek uvádí výsledky sledování tažitelnosti vy-
so: ouhlíkovóho válcovaného drátu o průměru 8 a 1C mm z uh-
lí! ových ocelí s obsahem 0,84 % C, vyrobených běžnou techno-
logií v kyslíkovém konvertoru.

Chemická homogenita obou ocelí nevyhovovala předpisu,
zejména z hlediska obsahu uhlíku, ale i fosforu, síry a ply-
nů. Především obsah dusíku byl vyšší než u martinských ocelí.

Hodnoty kontrakcí zjištěné tahovou zkouškou ležely v ši-
rokém rozmezí. Pokud byla hodnota kontrakce při tahové zkouš-
ce nižší než 30 %, měla lomová plocha ve středové části hou-
ževnatý charakter (obr. 1). Okrajové části nesly průkazné
znaky křehkého porušení (obr. 2), Při hodnotách kontrakce
nad 30 % byl lom houževnatý.

Válcovaný drát obou taveb měl oduhličený povrch, čet-
né povrchové vady a rozsáhlou oblast nestejnorodých zákal-
nýcia struktur (obr. 3, 4).

Při výrobě drátu s nízkou relaxací, tj. tažení válco-
vaného drátu 0 10 mm na drát o jř5 5 mm docházelo ke vzniku
kuželových lomů (obr. 5).

Lomy, vzniklé při tažení válcovaného drátu # 8 mm,
byly nejčestčji iniciovány na podélných povrchových vadách
typu "čoček" (obr. 6). Při slanování těchto drátů mělo po-
rušení smykový charakter. Jeho iniciací došlo na příčných
trhlinách, vzniklých při tažení (obr* 7).

Plasticita perlitických ocelí je do značné míry dána
strukturními faktory, především mezilamelární vzdáleností
perlitu. Je tomu tak proto, že při deformaci jemne porli-
tické struktury dochází, díky vhodné morfologii, nejen ke
tváření měkkého a plastického lamelárního feritu, ale součas-
né i ke tváření jinak křehkého a nedeformovatelného cemen-
titu.
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Snížení plasticity vysolíouhlxkových ocelí je možno po-
važovat za přirozené. Kombinace vysokého obsahu uhlíku a ří-
zeného chlazeni, které je móně dokonalé co do teploty pžemě-
ny-austenitu, vode ke vzniku poněkud hrubšího perlitu než
při patentováni a většího procenta volně vyloučeného feritu.
Navíc ocel s obsahem 0,84 % C, která je nadeutektoidní, má
nejviHší s:;lon k vycezování díky velkému rozpětí intervalu
tuhnutí.

Studium porušených vzorků však ukázalo, že příčiny poní-
žení drátu při tažení a slanování nebyly identické.

Vznik kuželových lomů měl v řadě případů, jak ukázala
kom, lexní rentgenografická mikroíinalýza, souvislost se seg-
resji-cemi uhlíku. Při obohacení uhlíkem nad koncentrace to-
hoto prvku v perlitu byl ve struktuře zjištěn výskyt křeh-
kóho proeutektoidního cementitu po hranicích austenitických
zrn (obr, S). Segregace uhlíku za přítomnosti filmu proeu-
tektoidního cementitu po hranicích zrn vedla k iniciaci mikro-
trhlin £". porušení drátu při tažení.

Ponfivr.dž ke kuželovým lomům docházelo i v případech, kdy
nebyly uveJoné strukturní nehomogenity spolehlivě prokázány,
bylo nutno hledat další možné příčiny lámavosti. K nim pat-
řilc především zhoršená mikročistota a přítomnost netvár-
nýc.. vi.tf; tků na bázi hliníku v oblanti iniciace kuželového
lo-.ru. Obtížn;*: zpracovatelný materiál měl vraěst!:ové číslo
2,02 (stupnice Jernkontoret) především vlivem přítomnosti
netvárnýcj. hlinitanů.

U druli.: tnvby s obsahe:- uhlíku 0,84 % (průměr 8 nun) by-
ly příčiny lomů při tažení a slanování nalezeny v nehomogen-
ní struktuře s výskytem obvodových prstenců zákáiňýčh struk-
tur, doprovázených hrubými povrchovými vadami chemicky ne-
stejnorodýni se základním materiálem oceli a hlubokými tr-
hlinami.

Zhoršení plasticity taženého drátu může být také důsle-
del: deformačního stárnutí vysokouhlíkové oceli při tažení.
S tímto procesem je obvykle spojován vznik pozorovaných
smykových trhlin s iniciací na povrchu drátu. Je proto dů-
ležité snížit nadměrné teploty při tažení (ty se v našem
případ: pohybovaly v rozpětí 150 - 250 °C). Neméně důleži-
té je přihlédnout k metalurgickým možnostem v tomto směru,
předevčím ke snížení obsahu volného dusíku v oceli.

Shrnutí:

Zvýšená četnost lomů při tažení drátu a slanování pramen-
ců do ;jředpjatého betonu z vysokouhlíkových oceli, vyrobených
v kyslíkovém konvertoru, je způsobena především:
- segregací uhlíku ve spojení s proeutektoidním cementitem
- nevhodnou mikrostrukturou
- netvárnými vměstky
- stárnutím vliverc zvýšeného obsahu dusíku v konvertorové

oceli a zvýšenými teplotami při tažení drátu.

Literatura

1 ALEX.-JÍDŽR, E.M.: Wire J., č. 9, 1975, s. 151
2 MIKUL2C, Z. a kol.: Oceli pro výrobu předpínacích výztuží,

záverečná zpráva VUIIŽ, 1984
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Ing. Imrich Kollárik, Ing. Terézie Duchonoviôová, Ing. Pavol
Marek, CSc, Ing. Helena Janitorová, UBM SAV Koäice

Metalografická hodnotenie čistoty plynule odlievaných socho-
rov

l.tfvod
Konečné vlastnosti a kvalita hutníckych výrobkov - ple-

chov, bezšvíkových rúr, drôtov a profilov sú geneticky zvia-
zané s vlastnosťami východiskového polotovaru. V súčasnosti
sa čoraz viac zvyšuje aj v našom hutníctve podiel plynule od-
lievaných polotovarov - brám a sochorov na ich výrobe. Z toho
dOvodu je potrebné im venovať neustálu pozornosť.

V predkladanej práci sú zhrnuté výsledky hodnotenia
vplyvu metalurgických faktorov výroby oceli určených na výro-
bu bezšvíkovýeh rúr, na ich metalurgickú Čistotu.
2. Použitý experimentálny materiál a metodika

Na hodnotenie čistoty boli použité ocele GOST 10 a GOST
20 vyrobené dvomi spôsobmi - v EOF a S - M peci, odliate na
štvorprúdovom radiálnom ZPO s profilom 200 x 200 mm v SZ n.p.
Podbrezová. Zo všetkých štyroch ocelí boli odobrené priečne
odrezky- templety z jedného prúdu v troch etapách odlievania:
- na začiatku liatia, označené H,
- v polovici odlievania, označené S,
- v záverečnej etapa liatia, označené P.
Chemické zloženie ocelí bolo nasledovné:

C Mn Si P S Cu Cr Ni Sn
GOST 10S 0,10 0,48 0,27 0,013 0,019 0,18 0,16 0,014 0,012
GOST 10E 0,13 0,52 0,30 0,017 0,017 0,17 0,11 0,009 0,011
GOST 20S 0,19 0,45 0,28 0,017 0,018 0,16 0,21 0,019 0,016
GOST 20E 0,17 0,43 0,25 0,013 0,017 0,19 0,15 0,018 0,017

Ocele označené S boli vyrobené v elektrickej oblúkovej
peci a ocele označené S v S - M peci. Na hodnotenie čistoty
dodaných ocelí bola použitá opticko-metalografická metoda
priameho merania rovinných rezov nekovových vtrúsenín na leš-
tených metalografických výbrusoch. Metodika merania a hodno-
tenia je podrobne rozpracovaná v práci /I/.
3. Výsledky rozboru

V mikroštruktúre liateho stavu plynule odlievaných socho-
rov boli pozorované tri základné typy vtrúsenín:
1. sírnikové vtrúseniny v troch rosných morfologických modifi-

káciách:
a) drobné globulitické síraiky vylúčené prevažne vo feri-

tických pásoch na hraniciach primárnych zrn, s rozmermi
0,5 - 1,5 „um, obr.l,

b) globulitické sulfidy náhodne vylúčené v štruktúre s roz-
mermi nad 5 /im, obr*2,

c) retiazkové, resp. metličková útvary globulitickych a ne-
pravidelných oválnych častíc s diferencovanými rozmermi,

2. oxidové vtrúseniny - vyskytovali sa v dvoch morfologicky od-
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lišných formách:
R) globulitické, sklovité častice s rozmermi 5 - 4 ^ ,

obr.4, ktorá pomocou mikroanalýzy EDAX boli identiŕiko^
vane ako komplexné oxidy typu SiO9 - MnO - AlpO, so sto-
pami Gu a Or, J

b) tmavé hranaté mnohouholníky, obr.5, boli podobného zlo-
ženia, ale s inými pomermi jednotlivých zložiek,

3. oxisulfidické vtrúseniny - morfologicky podobné globulitic-
kým sulfidom.
Na základe metalograficko-štatistického rozboru bol sta-*,

novený celkový plošný podiel vtrúsenín v jednotlivých etapách
odlievania a tuhnutia, ktorého hodnoty sú uvedené v tab.l.

Ľab.l Celkové plošné podiely vtrúsenín v jednotlivých etapách
odlievania a tuhnutia

^ Cts J.

GOSľ

10 E

3osr

10 S

GOST

20 B

GOST

20 S

H
S
P
H
S
P
H
S
P
H
S
P

Plošný podiel vtrúsenln (x 10 %)
okra .i

4,8612

3,8318

4,0507

6,4010

6,3973
5,2891

4,8357

4,6095
4,7712

5,0153
4,6113

4,3287

medzístred
6,8196

5,1079

5,2293

8,9464

8,6265

5,3291
5,0018

7,6914

4,7991
5,2381

4,1280

4,7485

stred
7,5210

9,0181

8,5539
9,7400

10,3620

8,2837

5,9354
5,4496
5,7448

5,2993
4,9049
5,0197

Okrem toho boli stanovené pomerné početné a plošné zastúpenia
jednotlivých typov vtrúsenín. Relatívne najpočetnejšou skupi-
nou vtrúsenín v týchto oceliach boli sírnikové vtrúseniny,
ktorých početné zastúpenie v meranom súbore sa pohybovalo od
84,72 % do 97,43 %• Početné zastúpenie oxidov sa pohybovalo
od 0,50 % do 10,0 %. Zastúpenie oxisulfidov sa pohybovalo od
0,50 % do 7,21 fc. Pomerné plošné zastúpenie aulfidických vtrú-
senín sa pohybovalo od 71,37 % do 90,21 %, oxidových od 2,65 %
do 11,17 % a oxisulfidov od 2,95 % do 19,45 %.

Z týchto údajov je zrejmé, že sulfidickó vtrúseniny boli
najpočetnejšou skupinou vtrúsenín, pričom u nich boli^výrazné
diferencie v zastúpení jednotlivých veľkostných kategorií.
Najpočetnejšou veľkostnou kategóriou boli sulfidické častice
s priemerom rovinného rezu od 0,63 do 1,25 /im, ich podiel
predstavoval 70 - 30 % všetkých sulfidov.

Z hodnôt plošných podielov vtrúsenín v jednotlivých eta-
pách odlievania (tab.l) vyplýva, že pri plynulom odlievaní oce-
lí nedochádza k výraznejším rozdielom v rozložení a zastúpení
jednotlivých typov vtrúsenín po výške odliatku. Vzrast celko-
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> .'ch plošných podielov vtrúsenín je možné pozorovať od okra-
< k stredu odliatku, najmä u ocelí s nižším obsahom uhlíka.

Ma zloženie nekovových vtrúsenín vplývajú hlavne posled-
né etapy prípravy taveniny pred odlievaním. Skúmané ocele,
aj ked boli vyrábané dvomi rozdielnymi technologickými spô-
sobrai, neboli u nich pozorované rozdiely v zložení a morfo-
logii vtrúaenin. Menšie rozdiely boli pozorované v distribú-
cii vtrúaenln, hlavne sírnikových, v štruktúre ocelí GOST 10
v jednotlivých etapách tuhnutia odliatku. Z toho je, zrejmé,
že rozdiely v distribúcii neboli spôsobené technológiou vý-
roby ocele, al-e podmienkami kryštalizácie a tuhnutia odlie-
vaného polotovaru.

V práci sú uvedené výsledky metalogreficko-štatiatické-
ho rozboru vplyvu metalurgických faktorov výroby ocele na
charakter metalurgickej čistoty plynule odlievaných poloto-
varov. Z výsledkov vyplynulo, že rozdielny spôsob výroby oc,e-
le nemá výraznejší vplyv na zloženie, distribúciu a morfoló-
giu jednotlivých typov vtrúsenín.
Li ters túra:
/!/ Marek P. a kol.: Výskumná správa tfEM SAV, Košice 1986.

Obr.l Riadkovité vylúčenie sírnikových
vtrúsenín vo feritickej hranici
primárneho zrna
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Obr.2 Globulitické sulfidy v štruktúre

Obr.3 Retiazkový charakter vylúčenia
sulfidov
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Obr.4 Globulitické komplexné oxidy typu
3iO2 - MnO - A1 2O 3

f ŕ

Obr.5 Hranaté oxidické vtrúseniny
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Anna Moráfková, Ing. Zdeněk Hamža, CSc.
VZU NHKG n.p., Ostrava Kunčiee
VLIV DOPROVODNÝCH PRVKO NA TVAÍÍITELNOST OCELI

V současné době představuji doprovodné prvky v oceli vážný
metalurgický i ekonomický problém nebot zvyšování podílu Šrotu
ve vsázce ocelářských pecí přináší sebou riziko zvyšování obsa-
hu doprovodných prvků, které jsou běžnými metalurgickými postu-
py obtížně odstranitelné.

Zvýšený obsah doprovodných prvků s3 nepříznivě projevil i
při výrobě bezešvých trubek na trati St 140 NHKG 8 redukovnou
KOKS zhoršenou jakostí povrchu, spojenou s výskytem trhlin*
Vznik teshto vad je spjat s obohacením povrchové vrstvy dopro-
vodnými prvky. Podstata tohoto jevu spočívá v tom, Že tvořící
se Cu20 pod vrstvou kysličníku železa má nejvyšší disociační
tlak ve srovnání s ostatními kysličníky vznikajícími při oxida-
ci oceli. Cu20 je nejméně stabilní a dochrází k jeho redukci
kysličníky železa. Za určitých podmínek oxidační atmosféry do-
chází při určitých teplotách nad AC3 k difúzi a rozpouštění Ca
v austenitu. Rozpustnost Cu v austenitu je snižována přítomnos-
tí Sn, Sb a ASe Při teplotách pod Acj, vlivem nízké rozpustnos-
ti Cu v oCř železe, zůstává Cu na povrchu nebo v okujích* Hovější
práce /1-5/ věnované tomuto problému se shodují v názoru, že při
ohřevu v oxidační atmosféře působí dva procesy/*
- obohacování povrchu oceli doprovodnými prvky vlivem oxidace)
•- difúze doprovodných prvků koncentrovaných v povrchové vrstvě
do základního materiálu©

Pro praxi vyplývá, že v oceli smí být pouze určitá limitní
hladina a pec má pracovat za takových podmínek, aby ée zamezilo
tvorbě povrchové vrstvy obohacené doprovodnými prvky*

Při stanovení limitní úrovně obsahu doprovodných prvků se
setkáváme s empirickými vztahy, jejichž platnost je však podmí-
nečná* V Ifielfordově práci /4/ je určen limitní obaah Cu a Sn
získaný na ohybových zkouškách vztahem

Cu + 4 Sn ^ o,4 % (1)
Wicher a Weber /6/ určují limitní obaah Cu, Sn a As při reduko-
vání trubek vztahem

Cu + 3 As + 8 Sn ^ 0,3 % (2)
Pod£bné vyjádření pro omezení obsahu Cu a Sn je uvedeno v práci
Schenewolfa a kol. /7/, zabývající se vznikem trhlin při redukci
trubek jakosti St 35.

Cu + 7t76 Sn ^ 0,326 % (3)
V předloženém příspěvku jsou uvedeny výsledky laboratorních

prací zabývajících se vznikem povrchové vrstvy obohacené dopro-
vodnými prvky u ocelí odpovídajících svým složením materiálům
zpracovávaným na redukovně.
Použitý materiál a experimentální technika

Pro experimenty byly vyhotoveny tři poloprovozní 40 kg tav-
by s odstupňovaným obsahem Cu. Chemické složení jednotlivých ta-
veb je uvedeno v tabulce 1.
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Při použití vztahu (3) pro posouzení míry škodlivosti Cu
a Sn vychází součtové hodnoty pro tavbu A 0,34; B 0,39 a C 0,61*
Dle uvedeného vztahu je vznik trhlin při tváření za tepla možný
při X * 0,326, při X>0,43 již dochází k trhání provalku, takža
tavba A a B jsou v přechodové oblasti a tavba C již v oblasti a
vysokou pravděpodobností vzniku trhlin*

Ploštiny vykované ze spodních Částí ingotů byly rozděleny
na vzorky o rozměrech cca 20 x 20 x 10 mnu Takto připravené vzor-
ky byly žíhány v elektrické trubkové peci při teplotách 900 až
1200 °C, doba žíhání se pohybovala od 15 min. do 4 hodin* žíhání
bylo provedeno v proudu vzduchu - v oxidační atmosféře*
Popis a diskuse y.vsledků

Žíhané vzorky byly podrobeny metalografickému rozboru* Po
leptání HNO3 (1:1J byla na povrchu vzorku zjištěna oblast silně
leptatelných hranic austenitických zrn a to především při teplo-
tách žíhání 900 až 1000 °CO Při vyšších teplotách žíhání nebyla
tato oblast identifikována. Leptatelnost hranic byla různá dle
podmínek žíhání a tavby, co do šířky leptaného pásma, okolí hra-
nic i hloubky naleptaných hranic od povrchu vzorku. Ýahled na-
leptaných austenitických hranic je na obr.1,2* U některých vzor-
ků byly na rozhraní kov - okuje zjištěny částice narůžovělé fáze*

Poměrně rozsáhlým měřením na mlkrosondě bylo ověřeno, že
zvýšená leptatelnoat hranic austenitických zrn odpovídá zvýšené-
mu obs6iu Cu a Sn* Tato skutečnost je dokumentována na obr* 3 ,
kde je zaznamenán průběh koncentrace Gu a Sn v těsné blízkosti
rozhraní kov - okuje* Linie měření je na obrázku vyznačená* Li-
niová analýza Cu a Sn má obdobný profil, což svědčí o tom, že
obl83t hranie je obohacena Cu i Sn* Líniová analýza provedená
kolEO na rozhraní kov - okuje - viz obr*4 dokumentuje hloubka
obohacené vrstvy*

U vzorku z tavby G se základním obsahem 0,39 % Cu byl kvan-
titativní analýzou hranie zrn (měřeno na třech místech) zjiätén
obsah Cu 1,6 až 4,6 %, což odpovídá téměř 12ti násobnému zvýše-
ní koncentrace* Obsah Sn byl stanoven na jednom místě v koncen-
traci 0,04 %• Narůžovělá fáze na rozhraní kov - okuje obsahova-
la v jednom případě 86.33 % Cu a 2,71 % Sn a v druhém případě
68,8 % Cu a 2,90 % Sn,

Zvýšená leptatelnost hranic austenitických zrn tedy odpoví-
dá zvýšenému obsahu mědi a je jí možno využít k posouzení vlivu
základního obsahu mědi v materiálu a žíhacích podmínek na difúzi
tohoto prvku po hranicích austenitických zrn*

U všech vzorků byla stanovena průměrná hloubka vrstvy se
zvýšeným obsahem Cu a Sn* Z těchto měření byly stanoveny závis-
losti hloubky vrstvy na době žíhání - obr* 5 a na teplotě žíhání,
obr*6 •

Z experimentálních výsledků je zřejmé, že zvýšený obsah Ca
po hranicích zrn je zjistitelný po velmi krátké době žíhání v
oxidační atmosféře. Při teplotě 1000 CC již po 15 minutách žíhá-
ní jsou hranice obohaceny do hloubky cca 0.02 mm a to bez výraz-
né závislosti na základním obsahu Ca* V podstatě lze říci. že
vliv základního obsahu Cu je více významný při teplotě 900 ° C
a delšídh dobách žíhání* Při posuzování vlivu teploty, který pro
krátké časy žíhání reprezentuje obr*6 vidíme, že při teplotách

450



? lOO °C a vyšších nedochází k obohacování hranic mědl# Výjimku
^ ř í tavba C při 15ti minutovém žíhání.

Je tedy zřejmé, že v oxidační atmosféře při teplotách 900
až 1000 oc dochází v povrchových vrstvách k obohacení auateni-
tických hranic mědí a cínem* Rozsah obohaceného pásma závisí na
době výdrže na teplotě, přičemž v závislosti na základním obsahu
mědi existuje limitní doba, od které dochází ke zmenšováni této
vrstvy nebo tato vůbec nevzniká.
Závěr

Vzhledem k tomu, že v provozních podmínkách nelze využít
zjištěných závis lost í (to znamená potlačení tvorby obohacené
vrstvy), je nutné z a j i s t i t kval i tní výrobky redukovny limitová-
ním obsahu do-ppovodných prvků v materiálu. Pro podmínky redukov-
ny t r a t ě St 140 lze pokládat za nejvhodněší vztah (3) získaný
statistickým Šetřením na redukovně Riesse. Při dlouhodobém pro-
šetřování výskytu t r h l i n způsobených doprovodnými prvky na t rub-
kách v redukovně NHKG bylo z j i š těno s že došlo k trháni i p>ří
hodnotě součtu 0,32. Proto bylo doporučeno pro určování limitní-'
ho obsahu Cu a Sn používat upravený vztah (3) ve tvaru
Cu + 7,76 Sn <£ 0,31 %,
Literatura
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Tabulka 1-Chemický rozbor experimentálních taveb

Tävbf'.

A
B
C

OBSAH v nm.
Mn S i cu sn

0,09 0,30 0,25 0,029 0,019 0,16 0,023 0-0046 0,00052
0,12 0,40 0,30 0,021 0,017 0,22 0,021 0,0054 0,00049
0,11 0,32 0,32 0,021 0,018 0,39 0,028 0,0058 0,00056

Obr. 1. Vzorek C
po Žíhání
1000 oc/2 h.
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Obr. 2
Vzorek C
po žíhání
1OOO °C/4 hod,

Obro 3
Vzorek C
po žíhání
1000°C/30 min.
COMPO + lízu an«
CuKoC/ + SnLoCr

Obr, 4
Vzorek C
po žíhání
1000 °c/3C min.
COMPC + l i n . ar>,
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Ing. Luboš Hyspecký, Ing. Povel Sýkora, Ing. Zdeněk Černý
NHKG n«p. Ostrava-Kunčice

ZLEPŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ KONSTľ UKCNICH OCELÍ KOVY VZÁCNÝCH ZEMIN

Příznivý vliv kovů vzácných zemin (KVZ) na vlastnosti oceli
je vysvětlován jejich rafinačním účinkem, který způsobuje snížení
obsahu, aíry, plynů, nekovových vměstků v oceli a vede rovněž
ke zlepšení její chemické homogenity. Možnost snížení obsahu síry
v oceli je prokázána v řadě prací/l.2,3A Po přísadě KVZ do oceli
dochází nejdříve ke vzniku kysličníků KVZ, které jsou z termodyna-
mického hlediska stabilnější než sirníky KVZ. Teprve při velmi níz-
kém obsahu kyslíku v oceli vznikají sirníky. V důsledku toho jsou
komplexní vmžctky tvořeny kysličníkovým jádrem oboleným sirníky
KVZ. Z důvodu maximálního využití KVZ je důležité, aby byly tyto
přidávány dc dobře desoxidované oceli. Protože sirníky KVZ mají po-
měrně vysokcu měrnou hmotnost, je nutné po přísadě KVZ zajistit
dostatočnô dlouhou dobu odstání roztavené oceli Nejpříznivější pod-
mínky pro průběh odsíření jsou v tekuté oceli v rozmezí teplot
1540 ~ 1590 C. Stupeň odsíření závisí na množství přisazených KVZ.
Účinné odsíření probíhá po přísadě KVZ nad 0,1 %. Jak již bylo uve-
deno, afinita KVZ ke kyslíku je vyšší než k síře a množství 0,05
až 0,10 ,e KVZ se spotřebuje na vázání kyslíku. Stanovení optimální-
ho množíš tví přidávaných KVZ je podmínkou pro dosažení nejen výraz-
ného odsíření, ale i zlepšení dalších vlastností vývalků. Protože
o působení na tyto vlastnosti rozhoduje především zbytková koncentra-
ce KVZ, musí být pro jednotlivé případy tato hodnota stanovena expe-
rimentálně v návaznosti na druhu vyráběné oceli, způsobu legování,
stavu ocelové lázně a charakteru strusky. Pro hutnickou praxi se
podle druhu vyráběné oceli používá obvykle přísada KVZ v rozmezí
od 0,5 do 3 kg/t. Překročení kritického množství KfZ v oceli ve-
de naopak ke zhoršení řady vlastností, zejména kvality povrchu
vývalku.

Výrobe zkušebního materiálu

Zkušební materiál byl vyroben nalegováním oceli ČSN 11 483
KVZ v kokilách. Ve výrobních možnostech NHKG je to nej/hodnější
způsob, kdy ocel odpovídá nejlépe teoretickým podmínkám pro apli-
kaci KVZ. V této výrobní fázi je ocel dostatečně desoxldována,
mé odpovídající teplotu pro optimální využití KVZ a vměstky ma-
jí dostatečné časové údobí k vyplouvánl. Při výrobě zkušebního
materiálu byly přidávány 3 kg KVZ na t oceli u tavby A, 1,36 kg
u tavby B a 1,69 kg u tavby C. Ingoty legované KVZ i referenční
nelegované ingoty byly vyvélcovany bez jakýchkoliv zásahů do vý-
robní technologie do pásů o tlouštce 4 a 7 mnu Odběr zkušebního
materiálu byl prováděn tak, aby byly získány reprezentativní
vzorky charakterizující stav materiálu po šířce i výšce ingotů.

Provedené zkoušky a rozbory

Zkoušky materiálu byly prováděny tak, aby daly odpověd"
na následující pracovní otázkyí

1. Do jaké míry použité technologie přísady KVZ zajistí je-
jich rovnoměrné rozdělení v ingotu.
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2« Zda ovlivni tento způsob aplikace KVZ obaeh síry a plynů
v oceli*

3» Jaký má vliv přítomnost KVZ na mechanické v las tnost i .
4« Které prvky KVZ 3e vyskytují v materiálu a v jakém poměr-

ném zastoupení*
Chemické stanovení jednotlivých prvků KVZ byly prováděno ve spolu-
práci s LV.Ž Gliwice v J?LR a obsah lantanu byl stanoven radio-
nuklidovou rentgenofluorescenční analýzou v laboratoři ČSAV
v CstravS.
Dosažené výsledky

Pro charakteristiku rozdělení KVZ v ingotu byl zvolen obsah
Ce, jehož stanovení je z hlediska analytické náročnosti nej-
schůdnější. Provedené rozbory ukázaly, že rozdělení KVZ je
v celém objemu ingotů u všech zkoušených variant pravidelné.
Projevuje se pouze mírná tendence ke zvýšení obsahu Ge směrem
k hlavové části ingotu, jak je patrno z orientačních údajů
uvedených v tab. I .

Vzdálenost od paty
ingotu

6 %
49 *
92 %

Obsah Ce /%/
Tavba A

0,070
0,073
0,076

Tavba B
0,034
0,035
0,034

Tavba C
0,022
0,029
0,040

To b. 1. - Obsahy ceru v různých výškách ingotů zkušebních taveb

Rovnoměrnost rozdělení KVZ v ingotu potvrzuje rovněž výs le-
dek stanovení lantanu, k teré je uvedeno na obr. 1.

Přísada KVZ se projevi la ve všech případech výrazným sníže-
ním obsahu s í ry v o c e l i a p ř i zvýšeném obsahu KVZ u tavby A byl
z j i š t ě n i n i ž š í obsah kysl íku. Uvedené skutečnost i jsou dokumen-
továny v t a b . I I . v z á v i s l o s t i na obsahu c e r u . Vliv KVZ na obsah
a rozdělení s í ry je zvláště patrný na obr. 2, na kterém je uve-
den Baumannův o t i s k za studena tvarovaného U-profilu zhotoveného
z pásu s KVZ a o t i s k prof i lu zhotoveného z mater iá lu téže tavby
bez KVZ. Protože obsah S v p r o f i l u s KVZ byl 0,005 *, bylo t řeba
jeho okuje před fotografováním zvýrazni t .

Tavba
A
B
C

x/
0,016
0,011
0,018

% S
0,006
0,006
0,008

% N2

0,0072
0,0071
0,0067

% o 2
0,0018
0,0029
0,0045

% Ce
0,073
0,035
0,033

x/ - obsahy síry v referentním materiálu bez aplikace KVZ
Tab. I I . - Porovnání obsahu S, Ng, Op v závis lost i ne obsahu ceru

Z provedených zkoušek mechanických vlastnost í v podélném i
příčném směru lze udělat následující závěry. Přísadou KVZ nedošlo
k výraznější změno pevnostních v las tnost i . Zjištěné odchylky by-
ly v rámci obvyklého rozptylu hodnot. Pouze tažnost vykazovala
u materiálu s KVZ v průměru hodnoty o 3 % vyšší, stejně jako se
projevil jejich příznivý vliv na snížení anizotropie pásů.
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Provedené zkoušky hloubení dle Eriohsena vykazovaly u mate-
r i á l u obsahující KVZ výrazně lepá í v l a s t n o s t i - 17,6, oprot i hod-
noty 12,7 materiálu bez KVZ.

Jak prokázal metalografický rozbor mater iá lů s KVZ a bes n ich,
charakter s t ruktury je v obou případech ident ický . Nebyly zjlSltÔ-
ny žádné rozdí ly jak v uspořádání základní f e r i t i c k o - p e r l l t i e l c é
s t ruktury , iak ve v e l i k o s t i zrna. Také celkový obaah vměstků ee
vzájemně p ř í l i š n e l i š í . Rozdíly jsou především v konfiguraci
vměstků. U mater iá lů s KVZ nebyly prakticky nalezeny typické
s i rníkové vměstky, a le naopak se vyskytovaly ve značném rozsa-
hu komplexní oxisulf idy ceru a lantanu o různém s t u p n i d i sper-
s e . Nt> obr. 3 je zachycen pás komplexních vměstků umístěných
u povrchu p r o f i l u . Takovýto způsob vyloučení může způsobit v n ě -
kterých případech zhoršenou kval i tu povrchu vývalků.

Výsledky stanovení obsahů jednotl ivých prvků KVZ ve vzorcích
zkišebních taveb jsou uvedeny v t a b . I I I .

Tavba
A
D
C

% Ce
0,064
0,042
0,046

% La
0,034
0,028
0,018

% Nd
0,025
0,035
0,032

% Pr
0,016
0,016
0,016

Přídavek KVZ v kg/t
3,00
1,36
1,65

Tab. I I I . - Obsahy jednotl ivých prvků KVZ v tavbových vzorcích
Za KVZ se obvykle považuje 15 prvků periodické soustavy s po-

řadovým číslem 57-71. N e j č a s t ě j i se v současné době používají ja-
ko l e g u j í c í prvky cer, lantan,n«odyn a praseodyn, j e j i chž obsahy
byly stanoveny. Překvapující j e poměrně vysoký obsah neodynu.
ZíVvěr

V příspěvku jsou uvedeny výsledky získané při ověřování mož-
nosti použití KVZ pro zlepšení užitných vlastností pásových oce-
1: v NHKG.

Byl ověřen ne příliš rozšířený způsob nalegování KVZ do ko-
kil. Provedené zkoušky potvrdily, že i tímto způsobem je možno
využít příznivého vlivu KVZ na vlastnosti oceli, zejména na obsah
síry. Vždyt v podnicích bez sekundární metalurgie je snížení obsa-
hu síry v ocelí výrazným problémem při výrobě náročnějších jakostí.
Pro tvarování za studena není zanadbatelným přínosem i prokázané
snížení anisotropie mechanických vlastností.

Literatura
/I/ Olkette M.. Gatellier C : Revue de Mettalurgie, Dec 1981,

s. 961-973

/2/ Kepta M., Skála J.: Hutnické listy 1982, 6. 7
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Moskva, Metallurgija, 1970
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Bouliti metalografie pro řešeni provozních problémů v.vrobv odlitků
ze šedé litiny

Ing. Miroslav Hála, CSc, Ing. Jan Hučka, ŠKODA, k.p. Plzeň,
tfÚ a závod Hutě

1. Úvod

Šedá litina je nejpoužívanějším materiálem k výrobě odlitků*

Za své značné rozšíření vděčí tomu, že je to materiál nejdostupněj-

ší, technologicky nejjednodušší a ekonomicky nejvýhodnější. Avšak

šedá litina má také některé specifické užitné vlastnosti, které ji

zvýhodňují vůči jiným materiálům odlitků.

Velmi dobré zabíhavost šedé litiny umožňuje odlévat tenkostenné

a složité odlitkv, diky malému smrštění se u většiny odlitků nemusí

používat nélitkv. Licí teplota je vůči oceli nižší, takže se dají

používat dostupnější formovací hmoty, současně se získá hladší povrch

a větši přesnost rozměrů.

Vlivem vyloučeného lupínkového grafitu* který nepřenáší tahové

napětí, má šedé litina poměrně nízkou pevnost v tahu a malou plasti-

citu i houževnatost. Sglepši mechanické vlastnosti se dosahují při

jemném rovnoměrně rozloženém lupínkovém grafitu a perlitické základ-

ní kovové hmotě. Vůči jiným materiálům mé šedé litina největší cit-

livost na rychlost ochlazování. Tento vliv je tak značný, že odlitky

nesmí mít velké rozdíly tlouštěk stěn, vedle toho pro určitý rozsah

tlouštěk stěn musí být vhodně volen druh šedé litiny a tím i její

složení. Zmenšení citlivosti na rychlost ochlazování lze dosáhnout

očkováním nebo legováním některými prvky.

Při tavení v kuplovnách dochází ke kolísání chemického složení

litiny i při pečlivém druhování vsázky a pravidelném chodu kuplovny.

Vzhledem k nepřetržitému tavení a odpichu litiny je velmi nesnadné

dostatečně rychle analyzovat tekutý kov a v případě potřeby provést

úpravu chemického složení v pánvi, nejpoužívanější metody zjiäíují

chemické složení nebo jakost litiny nepřímo. JBOU dostatečně rychlé

avšak méně přesné a četnost odběru vzorků nestačí někdy zachytit od-

chylky chemického složení.

V následujícím textu jsou popsány příklady řešeni provozních

problémů při zajišlovéní požadované jskosti odlitků rozborem příčin

vzniku slévárenských vad Z8 účinného přispění metalografie.
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2» Vodítka ventilů

U jedné dávky odlitků vodítek o hmotnosti 0,20 kg z litiny

42 2415 byla reklamována ztížená obrobitelnosW Naměřené tvrdost byla

254 HB, metalografický rozbor /obr. 1/ ukázal strukturu přechodové

litiny s výskytem ledeburitického cementitu. Kontrola chemického slo-

žení litiav dala výsledky: 3,86 % C t 0,35 * Ba, 1,21 % Si, 0,10 % P,

0,08 % S, 0,15 % Cr. Stupeň eutektičnosti podle vztahu

s

c * 4.',23-0,3(si + P'J d a l n o d n o t u S c = 1, které odpovídá požadova-

nému druhu litiny. K výskytu cementitu přispěly 3 okolnosti:

a/ zvýšený obsah chrómu ze vsázky, který má nepříznivý účinek zerimé-

na u tenkostenných odlitků

V nízký obsežh manganu, nebol k vázání nepříznivého vlivu síry v še-
dé litině má být nejnižší obsah manganu Mn = 1,7.S + 0,35 >
tň. cca 0,5 % Mn

:/ vvsoký pomir C :. Si a tím nízký obsah křemíku,nebol podle Laplan-

cheova strukturního diagramu /obr. 2/ je zde možnost výskytu le-

de buritického cementitu i při vysoké hodnotě S c, zejméne u men-

ších tlouštěk stěn,

3» Těleso vzduchového válce

U tohoto odlitku o hmotnosti 25 kg z litiny CSN 42 2420 dochá-

zelo ke vzniku porušení souvislosti na vnitřním válcovém povrchu v

krajní přírubové části odlitku, a to v místech ehiadítek, vytvořených

v jádře pro dutinu válce. Vady měly charakter prasklin. Metalografic-

kým rozborem vedných míst byla zjištěna rozdílnost struktury od po-

vrchu ke středu stěny. Ka povrchu byla zjištěna přechodová litina s

ledeburitickým cementitem, která přecházela v oblast šedé litiny s

mezidendritickým grafitem ve feritické základní hmotě /obr, 3/ do

středové oblasti perlitické litiny s rovnoměrně rozloženým grafitem.

Příčinu vzniku prasklin spatřujeme v působení vnitřního pnutí, vyvo-

laného různými strukturami, které mají rozdílnou dilataci během

ochlazování. Zmenšením velikosti ehiadítek se podařilo potlačit

vznik prasklin.

4. žebrovaný válec kompresoru

W několika odlitků válců o hmotnosti 18 kg z litiny ČSN 42 2420

.odlitých z různých taveb se objevily po obrobení vady na vnitrním
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válcovém povrchu, Ghrakter vad ukaaoval ne vady typu ředin v kombi-

naci 3 bublinami. Chemický rozbor ani zkouška tvrdosti neukázaly

žádnou závislost, protože chemické složeni i tvrdost jednotlivých

odlitků se vzájemně dosti lišily. Metalografické zkoušky povrchu

v bezprostřední blízkosti vady ukésaly nekovové 5éstice na povrchu

vady, zejména při použití řádkovacího elektronového mikroskopu

/obr. 4/« Zvýšené koncentrace Ifn, Ca a Al na okraji vady, zjištěné

mikroanslyzetorem, naznačily přitomnost strusky, zejména vzniklé

rozpouštěním očkov&dla. Vniknutí této strusky do formy umožní za-

chyceni jejich drobných částic na povrchu jádra. Beakcí strusky s

tekutým kovem pak vznikly v odlitku dutiny, které je možno charak-

terizovat jako struskoplynové vady /I/,

5> Ob .-jímka stojanu vrtačky

Odlitek o hmotnosti 800 kg se odlévá z litiny CSN 42 2420. V

místě n&pojení boční části došlo k porušeni souvislosti, charakter

vady i t1eho poloha ukazovaly na vliv neizotermičnosti konstrukce.

Základní chemické složení :; 3,50 % C, 1,18 % lfa, 2,20 % Si, 0,20 %P,
0,10 % S ukázalo, že podle stupně eutektičnosti S c = 1 byla litina

natavena na spodní hranici pevnosti v tahu, odpovídající Brn cca

200 MPa. Tomu odpovídala i tvrdost 172 HB. Skutečně zjištěná pev-

nost byle však pouze 54,6 MPa.

Metalografický rozbor při běžném zvětšení ukázal lupínkový grafit

rovnoměrně rozložený a perlitickou základní kovovou hmotu. AŽ při

zvětšení 1000 x byl patrný boční nárůst grafitu na lupíncích a ost-

ré konce lupínkďVTakovy 'tvar grafitu je uváděn v souvislosti s

přítomností olova v litině /2/, a to již od 30 ppm. Způsobuje de-
gradaci mechanických vlastností iedé litiny, takže i při relativně

nízkých hodnotách vnitřních pnutí může dojit ke vzniku prasklin.

Později bylo zjištěno, že zákalkovou zkouškou kontrolované litina

se ukazovala jako měkčí, o nižší pevnosti, líikrolegovéním antimonem

do pánve se měla zajistit perlitická struktura ve všech průřezech

odlitku, ve shodě s požadovaným druhem litiny.

Dodstečná analýza ukázala 0,08 % Sb a 0,0024 % Pb, tj, použitý an-

timon obsahoval 3 % Pb. Strukturní účinek antimonu byl zajištěn,
avšak přítomnost olove podstatně zhoršila mechanické vlastnosti li-

tiny. Je možné, že při větái výšce tohoto odlitku mohlo dojít i k
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sedimentaci olovs. /3/, tůkže ve spodních částech odlitku se jeho

účinek projevil výrazněji. Na ssékl&dě této skutečnosti byly ověřeny

obsahy olova VP všech dodávkách antimonu a současně zpřísněny poža-

davky na čistotu dalších dodávek.

6. Licí desks

U tohoto odlitku o hmotnosti 4100 kg z kokilové /hematitové/

litiny doálo k porušení souvislosti v oblasti manipulačních otvorů

pro závesné čepy. Struktura v oblasti vadv je charakterizována odu-

hličením povrchu s postupující oxidací probíhající podél lupínků

grafitu do základního materiálu /obr. 6/. Průběh svédčí o tom, že

oxidace probíhala xia lomové ploée za velmi vysokých teplot po dlou-

hou dobu a k porušení souvislosti tedy došlo ve velmi krátkém údobí

po odlití, jde tedy o trhlinu za tepla, \F místě otvoru je kritický

průřez pro napětí vznikající po obvodě odlitku smršíováním ztuhlé

kůr;/, navíc se zvyšující následkem předsm__ršíovacího roztažení

/'•znikojící v oblasti eutektických teplot/ pod již ztuhlou povrcho-

vou vrstvou. Zvýšením rychlosti tuhnuti použitím chl&dítek v kritic-

kých místech došlo ke zvětšení tlouštky ztuhlé vrstvy a tím i ke

snížení napětí v kritickém místě pod hodnotu pevnosti při dané tep-

lotě. Tak byl potlačen vznik trhlin v místech otvorů.
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S RUKTUKNl ASPEKTY OVLIVŇUJÍCÍ VLASTNOSTI VERMIKULÁRNlCH

LXTIN PŘIPRAVENÍCH RŮZNÍM! TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY

1. ÚVOD

Grafitické litiny představují dno s převážnou část mate-
riálu, používaných na výrobu odlitku v našem národním hospo-
dářství, přičemž v celosvetovom měřítku je jejich podíl
nu shladbe slitin na odlitky ještě vyäší. Potreba maximálně
vjužívat kovovou substanci zvyšuje aktuálnost vývoje a
aplikaci litin vyšších užitných vlastností. Mezi základni
SDěry vývoje nových jakostních druhů grafitiokých litin
pe tří výzkum litin a přechodovými tvary grafitu. Dosažení
jt dnotlivých druhů přechodových tvarů grafitu jako převažu-
jícího typu ve struktuře řízeným metalurgickým procesem
není teoreticky ani prakticky zatím zvládnuto a jedinou
výjimkou je červíkovitý (vermikulární) grafit.

Litr'íia s červíkovit^m grafitem je nový druh grafitickó
litiny, a které se vhodne voleným druhem a množstvím modli-
fikátovn dosahuje vyloučení červíkovitoho grafitu zámerne,
jako •-aJvladnl formy grafitu ve struktuře. Dosažení vvlouče-
ní gra.itu v červíkovitém tvaru je v zásadě možné dvěma
způsoby:

a) modifikováním litiny přibližně eutektického složení
(s obsahem síry max. 0,025 /&) malým množstvím Mg v kombina-
ci s Ce (případně dalšími lantanoidy) nebo i bez Ce a
prvky působícími degenerative© na globulizační účinek hořči-
ku (Ti, Zr, a pod.);

b) modifikováním litiny (obdobného složení) komplexy ne-
separováných l&ntanoidů (KVZ).

Matrice litiny s červíkovitým grafitem se vyznačuje
vysokým podílem feritu. Maximální podíl feritu v litém sta-
vu je cca 94 ý>, přičemž ovšem litiny s podílem feritu nad
85 5» vykazují zvýSenou plasticitu v porovnání se Šedou li-
tinou. Litiny s červíkovitým grafitem svými mechanickými
vlastnostmi vyplňují oblast mesi šedou a tvárnou litinou*
Mechanické vlastnosti těchto litin jsou funkcí struktury
matrice. Litiny s převažujícím množstvím perlitu mají sice
nižší tažnost, ale proti tomu relativné vysokou mez R_ 0,2*
U litin s vyšSím obsahem feritu se tyto vlastnosti mění
opačně, přičemž se v technické praxi využiji výhodně jejich
vyšší tažnost a houževnatost. Litiny 3 ôarvíkovitým gra-
fitem mají výhodné slévárenské vlastnosti, které zůstávají
na. úrovni jakostních šedých litin (s lupínkovým graf i tea)
a jsou tedy vhodné pro výrobu odlitků, pro něž nevyhovuje
šedá litina svými mechanickými a tvárná litina svými
slévárenskými vlastnostmi*
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V odborné literature se všeobecně konstatuje, že macha-'
nitko vlastnosti litin 8 čorvíkovitým grafit ess se při stej-
not pomeru forltu a perlitu v matrici ne li ä í bez ohledu
na použitý postup výroby [1 ] [ 2j . Např. pro feritioíco-per-
1x1Lokou litinu (s cca 85 > feritu) lze skutečně uvažovat
pet.iost cca 420 MPa, tažnost oca 3 jí při tvrdosti I60 HB
bas ohledu jaavtechnologii, ale v hodnotách rázové houževna-
tosti se běžně zjišťují podstatné rozdíly* Litiny připravené*
močifikováním KVZ mají obvykle podstatně vys*ší rázovou hou-
že\natost než litiny upravované kombinací Mg+Ti.

Cílom práce bylo podrobněji metalograficky a mikrofrokto-
era^iclcy prostudovat rozdíly mezi litinami js Červíkovi tým
eraritem podle způsobu výroby a objasnit příčiny rozdílné
houževnatos ti.

2. ZKOUŠKY BÁZOVÉ HOUŽEVNATOSTI

Experimentální tavby byly taveny ve středněfrekvenční
indukční peci o hmotnosti 100 kgvtekutého kovu. Z každé tavby
byly odlévány zkušební tyče průměr 30 mm, z nichž byly odebrá-
ny zkušební vzorky ze spodní části tyče. Pro studium porušo-
vání, při rázovém namáhání byly vyfrézovány zkušební vzorky
10 Í 10 x 55 mm podle ČSN 42 0362 bez vrubu.

Základní údaje o ohem. složení, struktuře a mechaniokých
vlastnostech porovnávaných litin jsou uvedeny v tab.1,
U tavby A byl použit modifikátor na bázi KVZ fy. TCV (97,3 /»
noseparovanýoh lantanoidů), zatím co u tavby B modifikátor
na bázi Mg+Ti zn. OMT (i, 89 1» Mg; 7,76 £ Ti; 0,26 £ Ce;
56,4 $> Si, zb. Pe). Ostatní suroviny a technologioké para-
metry byly totožné.

Tab.1

Označení tavby

Chemický
rozbor / £ /

Modifikátor

Množství
ookovadla / £ /

Hodnocení
mikros tniktury

Mechanické
vlastnosti

C
Si
Mn
S
P

Druh
Množství /Jí/

FeS175

GraJTit
Ferit /+/
Brn /M2&/
HB
KG / J c o T V

A

3,74
2,92
0,24
0,014
0,03

TCV
0,10

0 , 5

III
90

450
16O
44

B

3,62
3,00
0,22
0,012
0,02

OMT
1 , 2

0 , 5

III
90

450
170
13



• Zřejmý rozdíl vjaodnotáoh pásové houževnatost^ byl moti-
vací pro stanovení prechodové krivky, jako podrobnejší Infor-
mace o chování materiálu při rázovém namáháni.vPro přesné
určeni teplot, při kterých byly zkoušky prováděny byly expe-
rimentálne sestrojeny cejchovací křivky závislosti teploty
a času, potřebného k uloženi vzorku na opery kladiva a
na jeho spuátení [3] [/• ] • Získané přechodové křivky jsou
Grafioky znázorněny v obr.1.

(M
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Mg*Ti (TAVBA-B)

i t

-190 -130 -70 -10 0 50 110 170 230

•c
3. METALOGRAFICKÁ A MIKROÍ-TUKTOGRAFICEX POZOROVÁNÍ

Mikrostruktura je dokumentována na obr.2. V obou přípa-
dech jde o feriticko-perlitiokou litinu s jemným červíkovi-
tým grafitem. Na souboru obr.3 jsou uvedeny charakteristické
snímky z lomových ploch.

Z uvedených závislostí rázové houževnatosti na teplote
(obr.1) vyplývá, že tyto křivky lze rozdělit do tří oblastí:
křehké, tranzitní a houževnaté. Tomuto rozdelení odpovídají
Jak dosahované hodnoty^rázové houževnatosti, tak mikromeoha-
nismy uplatí ujioi se při porušováni feritu v těohto oblas-
tech.

Porušováni v křehké oblasti:

Křehká oblast, která pro obe litiny začíná při - 130 °C
Je charakteristická nízkými hodnotami rázové houževnatosti,
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které sa pohybují okolo 5 Jom"v. K porušování feritu v křeh-
ké oblasti dooházi v zásadě dvěma mechanismy: transkrysta-
liokým křehkým Štěpením a říčkovou kre«bou na fasetáoh
(obr*3a) a interkrystallokym křehkým porušováním*

Porušování v tranzitní oblasti:

V tranzitní oblasti je změna KG = f(T) podstatně rych-
le j áí pro tavbu A než pro tavbu B a uplatňují se tyto mlkro-
meohanismy porušování: transkrystalioké tvárné porušení
s jamkovou morfologií, transkrystalioké tvárná porušení a
transkrystalické štěpení (obr.3b).

Poruáováni v houževnaté oblasti:

V houževnaté oblasti se rozdíl mezi jednotlivými liti-
nami projevuje v hodnotách rázové houževnatosti a v teplotě,
při které je lom ještě zcela houževnatý* Uplatňuje se zde
přirozeně tvárne porušení, charakteristické důlkovou morfo-
logii (obr.3c,d).

Zásadní rozdíl je v max.dosahované hodnotě rázové hou-
ževnatosti, která je u litiny B téměř Štyrikrát nižší*
Na základě podrobnějšího studia lze připsat tento jev vlivu
titanových vměstků. Na obr.4 je dokumentován výskyt vměstkú

ve feritlcké části matrioe tavby B. Vměstky sevběžně vysky-
tují i v perlitu. Podle mikroanalýzy částic převažují kar-
bidy titanu, výjimečná £viz obr.5) i sulfidy titanu*
Ostrohranné titanové vmestky působí jako iniciátory poruše-
ni matrice* Na obr*6 je faseta spojitého štěpení perlitu
s částicí karbidu titanu*

4. ZÁVĚR

U litin s červíkovitým grafitem jsou dosahovány vyšší
hodnoty rázové houževnatosti při použití modifikátoru
na bázi KVZ. Modifikátory na bázi Mg+Ti snižuji rázovou
houževnatost v důsledku tvorby titanovýoh vměstků. Titanové
vměstky způsobují skřehnutí feritické matrioe• Tuto skuteč-
nost je nutné brát do úvahy při praktioké aplikaci těchto
litin. Je předpoklady že nejvhodnější oblasti použiti budou
odlitky pracující v podmínkách zvýšených teplot a při poža-
davcích zvýšenévtepelné vodivosti. Použití modifikátoru
typu Mg+Ti je přitom ekonomicky dostupnější.

Nejrozšířenější oblasti aplikace litiny s červíkovitým
grafitem Jsou odlitky spalovaoioh motorů [5j • Na katedře
mechanické technologie vSDS vvŽiline byly v rámci výzkumu
dosaženy pozitivní výsledky při ověřováni odlitků hlav
válců motorů PA k (hmotnost odlitku oca 50 kg), odlitků
klikových skříní Tatra 815 (**50 V~)l víko spojky MFZ 420
(50 kg) a bydraulickýoh prvků [6 J .

467



JUETĽRATURA
Stefaneaou,D.M.-Loper,C.R.: Gieaaerel-Praxin, 1981,
5, s.1-17.
Siase»er,G.-Thury,W.-Hummer,R.-NeohtelbergerfE»:
Gieaoerei-Rundaohau, Ij?, 1972, 6, a»59»
Konečná,R.: Strukturní faktory a mikroneohaniany
poruSování litin a přechodovými tvary grantu, KDP,
Žilina, 1985.
Koiiečná,R.-Habashi,M.-Skoóov8ký, P.: Etude, par esaai
de oho c de la rupture ďvme fonte a graphite
vermioulaire, Fonderie-fondeur ďaujourďhui, 19&5*
Nechtelberger,E» etc.: 49-th international foundry
congress, Chicago, 1982.

[k]

M
Bechný,L.: Eine neue Gusseiaensorte fftr die Herstellung
von Fahrzeugteilen* In. Koloquiuuaammelbuch, Dreaden,
1984, 30.

Ca Ti Ti Fe Fe

Energie keV

Obr.5 řiikroanalýza vměatku C (z obr .k)
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Obr.2 Milcroatrulctura e:xp©r:uncriiáj..ttí>;ft tavab, l e p t . 1 % Ni-
fcal, zv. 100x

Obr.'* Vměatlcy v m a t r i c tavby B, RJDM, 5r.v. ;:OOOx

Obr.6 vji9Blek i - . , . .•<-.'• ...i zv

i > • > ' *



a) tavba Ľ, - i80°Cř zv.500x b) tavba B, + 20 °C, zv.500x

c) tavba B, + 80 °C, zv.1500x d) tavba A, + 20 °C, asv.500x

Obr.3 Mikromocnanismy porušováni u sledovaných taveb
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OCHRAKA GRAFITOV/CH ELEKTROD PLAZMOVĚ HASE SE MOU VRSTVOU Al-Si

V ocelářských obloukových pecích hutních provozů jsou ja-
ko elektrody používány grafitové tyče dovážené ze zahraničí.
V agresivním prostředí pece povrch těchto elektrod prudce oxy-
čuje i na nefunkčních plochách a je proto přirozenou snahou ,
tyto plochy chránit. Nejčastěji používaným povlakovým materiá-
lem je hliník, nebo jeho slitiny, nanášený na povrch různými
způsoby. Tato práce se zabývá ochranným povlakem z prášku hli-
níku s křemíkem, naneseným pomocí vodou stabilizovaného plaz-
mového hořáku.

Byly sledovány vzorky vrstev nanesených na grafitové elek-
trody o průměru 350 až 600mm na stříkácím pracovišti v Železár-
nách Bílá Cerekev v Hrádku u Rokycan. Vzorky byly odebírány
bud sloupnutím nanesené vrstvy nebo opatrným odříznutím vrstvy
3 podložní částí grafitu elektrody. Použitý nástřikový materi-
11 byl mechanickou směsí přibližná 10% křemíku o zrnitosti 70
až 120 p m a hliníku o zrnitosti 90 až 160 [ÍBQ. Svar zra hliníku
byl elipsoidální, typický pro ztuhlé kapky. Křemíková zrna by-
la nepravidelná ostrohranná po drcení* Povrch elektrod byl před
nástřikem povlaku zdrsněn příčnými vruby o hloubce asi 0f4mnw
Po nanesení dvou vrstev o tloušťce každá okolo O,2mm vznikl
povlak o celkové tlouštce asi 0,4mm v místě vrubu úměrně vyšší.
Vzhled takovéto vrstvy je patrný z obr. 1. Hanesený povlak vel-
mi dobře kopíruje povrch grafitové elektrody (obr. 2) i když
ojediněle bylo možné pozorovat na rozhraní grafit-vrstva póry.
Vlastní povlak vykazuje poměrně vysokou porozitu, která není
v celém objemu povlaku rovnoměrně rozložena. Výsledný povlak
je rozdělen vyšší porozitou na dvě vrstvy, tak jak byly postup-
ně nanášeny (obr. 1). Převážná většina pórů obklopuje částice
pouze částečně nataveného křemíku, jehož objemový podíl ve
struktuře vratvy je asi 3%. Přítomnost křemíku byla zachycena
i na rentgenovém difrakčním záznamu. Rtg mikroanalyzátor potvr-
dil existenci těchto křemíkových částic, jakož i měření jejich
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mikrotvrdosti zatížením m a u hliníkových částic 0t2H jak je
patrné z obr. 3. Vedle pórů, částic křemíku a částic pout* hli-
níkových, byly pozorovány ve struktuře částice složené s llSi
outektika (obr* 4)*

Při modelování provozních podmínek byla měněna vzdálenost
podavače prášku od čela hořáku* Ukázalo se, že uvedené směny
v parametrech nanášení silně ovlivňují podíl částic pouze hli-
níkových nebo pouze křemíkových a částic e A IS i eutektikem,
včetně podílu přítomných pórů* Závislost naměřených podílů na
vzdálenosti čela hořáku od podložky a vzdálenosti podavače
prášku od čala hořáku je vidět na obr. 5. Šipky v tomto grafu
naznačuji přibližný směr růstu příslušného podílu. Z grafu je
patrné, že

- podíl neroztaveného křemíku je tím větší, čím menší je
vzdálenost hořáku i vzdálenost podavače

- rodil A1S1 eutektika je tím větší, čím menší je vzdá-
lenost podavače a čím větší je vzdálenost hořáku

• největší porozita je ve vzorku při použití větší vzdá-
lenosti podavače a menší vzdálenosti hořáku

- nejnižší porozita byla pozorována ve vrstvě nanesené
B nejmenší vzdáleností podavače i hořáku*

Uvážíme-li, že rozdíl v teplotách tavení křemíku (141O°C)
a hliníku (b6O°C) je vysoký a že oba tyto prvky jsou podávány
ve formě mechanické směsi, i když křemík má volenu menší zrni-
tost než hliník, není přítomnost 20% neroztaveného křemíku
překvapující* Rozpustnost křemíku v hliníku je nízká ( maz*
577°C/l,65hm%), naopak hliník se v křemíku nerozpouští růbeo -
a oba prvky vytvářejí eutektikum s eutekíickým bodem 577°C/
ll,7hm% Si. Eutektická teplota je výrazně nižší než teploty
dosahované v proudu plazmatu. Při sledování struktury se uká-
zalo, že obsah křemíku a hliníku v částicích s eutektikem je
rozdílný* Rozdíl je zřejmě způsoben vzájemnou reakcí různě
velkých nebo různě odtavených částic prášku během pobytu při
vysoké teplotě* Ke vzniku eutektika dochází buď již během le-
tu v proudu plazmatu, kde složité dynamické podmínky mohou
dovolit v tak krátké době vzájemné rozpouštění roztaveného
hliníku a křemíku, nebo až při dopadu na grafitovou podložku
nebo na předchozí dopadlé částice. Rovnoosý tvar částic
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* eutektikera (obr. 6) nabízí vysvětlení pomooí varianty "ea le-
tu", kdy v posledních fázích letu již stuhlá část primárních
zrn křemíku nedovolí výraznou deformaci po dopadu. Ba druhé
straně však dokonalé spojení zřejmě dvou částic s euttktikem
obsahujících růzaé množství obou složek na tomtéž obrázku nabí-
zí variantu vzniku eutektika po dopadu před stuhnutím. Při
současném stavu poznání dějů probíhajících během nanášení (po-
pie proudu plazmatu, interakce práěku s proudem plazmatu apod)
nelze rozhodnout, která varianta je pravděpodobnější. Výsledky
modelování raprodukovatelnosti technologie nanášení ukazují, že
nejvíce eutektika vzniká u menších vzdáleností podavače od če-
la hořáku a spíše větší vzdálenosti hořáku od podložky, zatím-
co neroztaveného křemíku je nejvíce u vzorků vrstev nanesených,
při malé vzdálenosti jak podavače, tak i hořáku.

Porozita nástřiku je průměrem porozity jednotlivých na
střídaných vrstev a nezahrnuje nespojltost mezi těmito vrstva-
mi, Největší porozita byla naměřena u vrstev nanášených při
velké vzdálenosti podavače a malé vzdálenosti hořáku. Nejnižší
porozitu měla vrstva obsahující největší množství neroztavené-
ho křemíku, což je v rozporu s pozorováním jiných autorů / I / i
našeho, že v okolí neroztavených částic je potenciálním místem
pro vznik pórů vzhledem k tvarové nepřizpůsobivosti jak vlast-
ních tuhých částic, tak částic roztavených nebo "měkkých" na
ně dopadajících. <?e možné usuzovat, že vysoká porozita je způ-
sobena vstupem práškových částic do pomalejších a chladnějších
vrstev proudu plazmatu v případě vzdálení podavače a zkrácení
času k dosažení netavení nebo silném změkčení částic v důsled-
ku krátké vzdálenosti hořáku od podložky. Této úvaze vyhovuje
i zvýšený podíl eutektika při vnášení prášku do oblasti vyš-
ších teplot a prodloužení času po roztavení a i a rozpuštění a
AI. Tato úvaha však nevysvětluje proč je podíl neroztaveného
křemíku vy6oký při vnášení prášku do oblasti vysokých teplot
i rychlostí. Na druhé straně neroztavení křemíku při přiblí-
žení hořáku by tuto úvahu rovněž potvrzovalo*

Uvnitř částic hliníku je možné pozorovat hranice větěího
počtu zrn, což naznačuje, že rychlost ochlazení je tak vysoká,
že vyvolá vznik většího množství krystalizačních zárodků v roz-
tavených částicích. Rovněž z položení a ze sloupsovitého tvavu

4 73



era by bylo nožné usu*ovát na smiř tuhnutí*

Z dosavadních moření a provozních aledování ae tatím sdá,
že nedokonalá přilnavost není na závadu vlastní funkoe náatři-
kut chránit grafitovou elektrodu před atmosférickými a teplot"
nimi podmínkami, které panují v ocelářakýoh pecíoh při provosu.

/I/ Ápelían, D. - Paliwal, M. - Smith, R. W. - Schill ing,
W. F.i International Metala Reviews, 26 (1983) 271
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Vladimír Novák, RNBr.Ing.Karel Voleník CSc.
Státní výzkumný ústav ochrany materiálu G.V.Akimova Praha 9
Ing. Peter Palkovič
Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie, Nové Mesto n*.Váhom

METALOGilAFICKÉ* HODNOCENÍ OCELÍ POVRCHOVĚ LEGOVANÝCH POMOCÍ

LASEROVÉHO ZÁŘENÍ __J

K nejrůznějším typům kovových povlaků, které se používají
v protikorozní ochraně ocelí přistupují v současné době i po-
vlaky, při jejichž vytváření se využiv* laserového záření. Lze
přec'po vládat, že z hlediska protikorozní ochrany bude mít vý-
znam oředevšín povrchové legovaní např. nelegovaných ocelí /!/,
/2/, i když je zatím v praxi využíváno daleko méně než jiné la-
serové technologie, např. řezání, svařování nebo povrchové te-
pelné zpracování.

V d isavacních experimentech v rámci současné práce byla
věnované hlavní pozornost povrchovému legování ocele ČSN
41 1373 pouze jedním prvkem, a to bučí chromém nebo niklem.
Bylo vyzkoušeno několik způsobů nanášení těchto legujících prv-
ků na povrch přeá laserovým ozařováním. Při vlastním ozařování
kontinuilníni Č0 o - laserem ELA 001 A, vyvinutém ve Výskumném
ústavu mechanizácie a automatizácie, byla použita série hod-
not -arametru ozařování tak, že v kombinaci s různými způsoby
nanášení legujících prvků byl připraven větší počet povrchově
legovaných vzorků s velmi rozdílnými vlastnostmi nalegované
oblasti. Pro hodnocení vzorků byly použity především metalogra-
fické metody. Cílem byla identifikace struktur vyskytujících
se jak v povrchová nalegované oblasti, tak i v přilehlé tepel-
ně ovlivněné oblasti základního materiálu, dále určení tlouší-
ky, posouzení rovnoměrnosti a fázového složení povrchové lego-
vané vrstvy.

Jako příklad byly vybrány dva vzorky ocele 41 1373, které
byly obroušeny na magnetické brusce a na jeden z nich byla na-
nesena vretva práškového chrómu, přičemž jako pojivo sloužilo
vodní sklo. Vzorky byly pak ozářeny laserem, a to oba při stej-
ných ozařovacích podmínkách. Jeden ze vzorků byl tedy povrcho-
vě legován chromeni, kdežto u druhého došlo pouze k přetavení
povrchové obírati. Císařování se provádělo tím způsobem, že sva-
zek Volni,;/ k povrchu í-.klkcvel povrch konstantní rychlostí tak,
že sousední řádky se částečně překrývaly. Metalografické výbrus
sy oak byly připraveny z řezů kolmých k povrchu i ke směru
řádkování. Rozbor rnikrostruktury byl proveden na světelném me-
talografickém r.ikroskoou.

'o'

Nejprve se zmíníme o výsledcích získaných studiem nelego-
vnnéhc vzorku, u kterého byla -ouze přetavena povrchová vrstva
ocele /vzorek A/, ľ'ikrostruktura základního materiálu je tvo-
řena feritem a Ismolárnía: perlitem. Po zpracování laserem došlo
v povrchovo vrstvě ke strukturním -přeměnám, které jsou doku-
mentovány nrt raikrosnícicích č.1 - 4. Na snímcích č.1 a 2 je zachy-
cena celá natavená vrstva, zss&hující do hloubky kolem 0,5 mm,
i ijrilehlá oblast základního materiálu. Detailní záběry vyskytu-
jících se struktur jsou ne mikrosníncích c.3 a 4 při zv.1 000 x.
Převažuje zde f^riticlro-niartensitická ;r:ikrostruktura. Lruhotr.ým
ohřevem při vytváření -̂juseôního řádku došlo k riznénu stupni
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penu?, t ?>r. .í marten ritu, což je nejvýrazněji pstrno v místech tma-
vých :ik:,iých rovnob ených vroužki' /obr.1,2/, kde vznikl sorbit
/obr.3/. Vzôálonost Uchto proužků odpovídá rozteči řádku vy-
tvářených laserovým oaprs kem. 7 poměrně úzk i tepelní' ovlivněné
oblasti /kolem 50" ,un:/" prechodu natavené zóny do základního ma-
teriálu jsou v zúklsc:n.Ĺ ŕeritické .struktuře v místech původní-
ho lr.raclíirního perlitu ostrůvky popurtčného martensitu, marten-
situ s troostitei:i a samostatného troo^titu, případně i částeč-
ně si eroir] is ováného perlitu /ohv.i/.

viikrcstruktura vz.-rku 3, lede byla laserem vytvořena legova-
ná vrstvioka, JG dokumentováno na snímcích č.5 - 8. Tlouěíka
vrstvy ne nepravidelná /od 0,3 do 0,5 mm/ £; ,'ak je patrno na pře-
hledovém snímku č.'j/le.,:ováná oblast je zde r.enaleptaná, bílá/,
příčný řez vrstvou p.e skládá z í-ady z části se překrývajících
vrchlíků* Mikrostruktura vrstvy oopovídú kalitelné chromové oceli
/obr. 6,7/. Je tvořena martens item, malým množstvím í'eritu a jem-
nými karbidy, tvořícími místy shluky nebo pruhy. V průřezu vrči-
vou je struktura nehomogenní, od styku se^základním materiálem
směrem k povrchu lze odlišit vrstevnaté zóny s odlišnou morfolo-
gií martensitu. Blíže ke styku je martensit jemnější s hust*
vyloučenými jehlicemi, směrem k povrchu jsou jehlice hrubší ..
menší hustotou. Karbidy se vyskytují zejména v místech tPielrr1:."
ovlivnění struktury následujícím řádkem. Zcela při povrchu jsou
ojedinělé oblasti zcela ŕeritické /na mikrosnímku bílé/. V pri-
lohlém tepelně ovlivněném základním materiálu je kromě feritu
malé množství popuštěného martensitu těsně u styku a zejména v
sedle mezi dvěma vrchlíky, jinak převažují ostrůvky přechodového
jemného perlitu /troostit/. Tato tepelně ovlivněná oblast je stej-
ně jako u vz. A tvořena feritem a lamelárním perlitem.

Na energeticky disperzním rtg makroanalyzatoru TRACOR TN 2000
byla u legovaných vzorku prováděna lokální elementární analýze
legované oblasti. Měřehí se provádělo v bodech, ležících v přímce
kolmé k povrchu vzorku, a to nejprve 20/Um pod povrchem s ••?.> v
bodech vzdálených od sebe po 50,um. Výsledky naměřená na vz.B
jsou zane eny v tabulce:

hloubka p d
povrchem , /um/

20
73
120
170
220
270
320
370
420
470
520
570

měření
v ose vrchlíku
koncentrace /hm.%/
Cr

14,6
11 ,7
13,3
13,2
11,7
18,0
12,8
4,7
8,5
5,9
4,0
0,2

Si

0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
0̂ 5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,4
0,4

měření j
v sedle mezi vrchlíky '
koncentrace /hm.%/

Cr
14,8
15,9
H,7
17,9 "
9,1
8,0
1 .1
0,2

Si

0,6
0,5
0,5
0,5
0 4
0,4
0,2
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Z výsleokä je vidět, že v tlouříkove homogenní části nalegované
oblasti se až na lokální fluktuace pohybuje koncentrace chrómu
kolem jakési střední hodnoty a teprve ve vlastních vrchlících
výraznčji klesá. V sedle mezi vrchlíky začíná pokles koncentrace
ohromu o něco dříve. Křemík z vodního skla vstupuje do povrcho-
vě legované oblasti jen v nepatrné míře.

Jak nazn&čil předložený příklad, přinášejí metalografické
metody cenné poznatky o povrchově legovaných vrstvách na oceli.
Lze od nich očekávat, že přispějí k vypracování průsjyslově vy-
užitelné technologie povrchového legování.

Literatura:

/I/ Draper, C.W.: Journal of Metals 34, č.6, 1982, s. 24-32
/2/ Draper, C.W.; Ewing C.A.: Journal of Materials Science,

19, 1984, s.3815-3825
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Ing. Jan Hakl, CSc.ř Ing. Jiří Jíudrman, CSc, Ing. Badovan
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Praha, MOTORLET n.p. Prahax

APLIKACE METALOGRAFIE PŔI OPTIMALIZACI PROCESU PÁJENI

1. Vymezeni problému
Pájení je klacTcká technologie nerozebíratelného epojová-

ní, která je ji S dlouhou dobu široce využívána v řadě průmyslo-
vých odvětví. V oblasti Ni žárupevných slitin je však nyní pá-
jení zařazováno mezi technologie progresivní, nebot umožňuje
překonávat obtíže při svařování a je výrobně velmi efektivní.
U moderních konstrukcí leteckých turbin je pájení užíváno při
výrobě a opravách dutých lopatek se složitou konfigurací, chla-
zených statorů, spalovacích komor a dalších dílců žárové oblas-
ti turbiny. Jedná se vesměs o dílce, které jsou během provozu
teplotně a mechanicky vysocp namáhány.

Při pájení Ni žárupevných slitin se obvykle používá pá-
jek s teplotou tavení nad 800 C. Od dříve užívaných pájek na
bázi Pt a Pd se upouští a přechází se na práškové pájky systé-
mu Ni-Cr-Fi-B, které bývají legovány ještě dalšími prvky, jako
W, Mo, Co, C ap. Tepelný proces se realizuje prakticky výhradně
ve vakuových pecích nebo pecích s inertní atmosférou, aby sa
zabránilo oxidaci reaktivních legůr v základním materiálu i páj-
ce. T.-rba pájeného spoje spočívá v ohřevu pájky nad teplotu
tavení (přičemž základní materiál zůstává v tuhém stavu), výdr-
ži na teplotě nájení a následném ochlazení. Úspěch pájeni je v
širším pohledu závislý na základním materiálu, materiálu pájky,
její smáčivosti a jejím aplikovaném množství, geoaetrii a čisto-
tě spojovaných ploch, teplotě a době pájeni, přípedně i M dal-
ších faktorech, jako je hloubka vakua při pájení, zatížení spo-
jovaných ploch, parametry následného tepelného zpracování ap.
Při tomto nrocesu dochází k řadě metalurgických reakcí, s nichž
nejdůležitější je vzájemná difiíze prvků pájky a základního ma-
teriálu, tvorba intermetalických fází y ose spoje a přechodové
oblasti, izotermální tuhnutí ap. V závislosti na teplotě a době
teplotní expozice maže též docházet v základním materiálu ke
změnám struktury^ nepříznivě ovlivňující* vlastnosti. Vzhledea
k tomu, že stupen zvládnutí procesu se přímo odráží v konstruk-
ční a technologické úrovni turbin, jsou informace o pájení Ni
slitin v literatuře značně sporadické a každý výrobce ja v pod-
statě získává vlastním vývojem.

Pro daný typ t>ájky, základního materiálu a výrobního zaří-
zení jsou stěžejními technologickými parametry mezera spoje* do-
ba a teplota pájení a následného tepelného zpracováni. Tyto pa
rametry se obvykle zjišiují na vzorcích s přesně vyrobenými a
odstupňovanými mezerami spoje při různých tepelných procesech,
a to ve vztahu k užitným vlastnostem. Je zřejmé, že tento pos-
tup je ekonomicky i kapacitně velmi náročný. Jak ukážeme, k u-
rychlení prací může významně přispět metalografie. Místo sad
vzorků B odstupňovanými mezerami lze použít vzorků klínových,
spojitě modelujících řadu mezer. Zhodnocením struktur se pak
získá rozsáhlý soubor informací o vztahu mezi technologickými
parametry a strukturou spoje. Vlastni odzkoušeni mechanických
vlastností je pak možno provést na omezeném počtu vzorků pro
vybrané struktury, resp. parametry tepelného procesu.
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Cílen předložen-* práce je upozornit na tento přístup a
ilustrovat jej souborem experimentů, modelujících spojování čás-
tí z Ni Sárupevné slitiny pomocí pěti typů práškových pájek při
třech tepelných procesech, lišících se teplotou pájeni.
2. Experiment

Klínové vzorky byly vyrobeny z Ni slitiny EI-437 B (typ
Ni-2OCr-2,6Ti-O,8Al-^) ve formě plechu ti. 1,5 mm. Nejprve byly
vyrobeny destičky o rozměrech ca 25 x 30 a 25 x 35 mm, kt«ré
představovaly spodní a vrchní čáat vzorku. Destičky byly na jed-
né krstži straně spojeny bodovými svary a na druhé rozehnuty o
ca 1 mm, takže mezi nimi vznikla klínová mezera. Po vakuovém vy-
žlhání byly vzorky připraveny k experimentům. Klínová mezera pak
byla vyplněna oéjkou. K experimentům byly použity pájky Nicro-
braz 160 (Ki-1lCr-3,5Si-2,25B-3,5Fe-O,5C), 170 (Ni-12Cr~3,5Si-
2,5B-3,5Fe-O,^5C-16W), 171 (Ni-1OCr-3,5Si-2,5B-3,5Fe-O,4C-12W),
LC (M-15Cr-4,5£i-3B-3Fe) a Dewrance Metals CM-60 (Ni-19Cr-10Si-
0,15C). Tepelný proces pájení byl provedpn v žíhací odporové
peci při vakuu řádu 1 Pa při teplotách 1150, 1175 a 1200 C, a
to vždy po konstantní dobu 30 min. Doplňkové žíhání po pájení
nebylo provedeno. Je tedy zřejmé, že u zvolené serie pájek expe-
rimsiit smiřoval k nalezení souvislosti mezi strukturou spoje, me-
zerou a teplotou pájení při konstantní době pájení u jednot..áho
spojovaného materiálu.
3. Metodika hodnocení

to spájení byly vzorky v polovině rozděleny podélným řezem
a k pozorování připraveny běžnými metalografickými technikami.
Výbrusy byly leptány činidlem 92 HC1 + 5 H2S0. + 3 HNO-> a pozo-
rovány na světelném mikroskopu při zvětšení 2Ô0 a 500 x.

První fází metalografického studia bylo kvalitativní posou-
zení morfologických charakteristik struktur jednotlivých pájených
et>ojů. Bylo konstatováno, 2e pro jednotlivé pájky se charakter
struktur u různých teplot pájení ani mezer spoje morfologicky ne-
lišil. Zvolené režimy pájení vedly ve všech případech k tvorbě
heterogenních struktur spoje. Rozdíly však byly v množství pri-
márně vyloučených fází. Kvalitativní hodnocení ovšem neumožni-
lo objektivně zhodnotit strukturní zmčfny ve vztahu k mezeře spo-
je a teplotě pájení. Proto jsme přistoupili k druhé fázi metalo-
grafického studia, jejímž cílem bylo změny kvantifikovat a na-
lézt vnitřní souvislosti.

Pro obecné charakterizování dané heterogenní struktury ve r .
vazbě na mezeru spoje a teplotu pájení byl jako kvantitativní
ukazatel zvolen objemový podíl primárně vyloučených fází. K je-
ho zjištění bylo použito následujícího postupu. Na matnici mi-
kroskopu byla v ose spoje Měřena po krocích 0,5 mm šířka mezery
spoje a bodovou analýzoui vyhodnocován objemový podíl primárně
vyloučených táží. Pro celou šíři spoje byla vždy určována prů-
měrná hodnota. Za šířku spoje byla považována šířka oblasti vý-
skytu vyloučených fází. Měření bylo provedeno tak, že po obou
stranách těchto fází byla vedene pomyslná tečna a při jednotli-
vých krocích měřena šířka této oblasti ve směru kolmém na svis-
lou osu spoje. Přesnost měřeni byla 0,05 mm. Bodová analýza
byla provedena na úsečkách 150 mm v 16 bodech, vzdálených 10
••. Počet úseček byl dán šířkou spoje. Pofiet položených bodů
byl omezen šířkou mezery spoje, takže naměřené hodnoty objemo-
vých podílů měly relativně značný rozptyl.
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4. Výsledky
Namířené hodnoty objemových podílů V v závislosti na mt*t-

ře spoje e jsou pro jednotlivé typy pájek uvedeny v /I/. Expe-
rimentální body jsou nro oájku 160 graficky rprecovány na obr.1.
Odtud je zřejmé, že v ranci provedeného experimentu je možno xá-
visloat V = V(s) považovat v prvním přiblíženi za lineárni. U
ostatních pájek: byla závislost obdobná. Naměřená data byla pro-
to iietodou nejmenších čtverců zpracována pomoci závislosti

V = A e, (1)
kde V je objemový podíl primárních fází )

A je regresní parametr (%/am),
a je mez?ra spoje (am).
Ljištěné hodnoty parametru A jsou pro všechny sledované

riájky shrnuty v tab. I. Parametr A je silně teplotně závislý,
jak je názorně patrno z obr. 2, kde jsou s využitia hodnot z
tab. 1 znázorněny pravděpodobné průběhy této veličiny pro všechny
sledované pájky.

Odečtením hodnot A z obr. 2 tedy můžeme pro různé pájky se-
stavit závislost V = V(s) pro řadu teplot pájení. Jako příklad
je na obr. 3 znázorněna tato závislost pro několik vybraných
teplot v případě pájky 160.

5. Zhodne cení poznatků
PO T sáný způsob hodnocení pájených spojů při aplikaci klí-

nových ^zorků a kvantitativní metalografie je podle našeho ná-
zoru • • /odnl a má řadu předností. ̂ y\xiívÁ poznatku, že optimál-
ní vlastnosti je možno očekávat u spoje, jehož chemické slože-
ni & struktura jsou stejné jako u základního materiálu. Toho
lze při aplikaci běžných oostupů a pájek těžko dosáhnout a je
nutno ve spoji připustit jieté heterogenity chemického složeni
a struktury, čím ovšem budou tyto heterogenity menil, tím lep-
ší budou užitné vlastnosti spoje. Toho lze dosáhnout u dané kom-
binace pájka - základní materiál zmenšením mezery spoje (tedy
množstvím pájky) a dále změnami teploty a doby tepelného proce-
su (tj. vlastního pájení, případně i následného tepelného zpra-
cování).

Z technologických a ekonomických důvodů se mezery pohybuji
v jistých mezích, přičemž minimální rozměr mezery závisí na za-
bíhavosti pájky. Pro ověření únosnosti pájených spojů je tedy
nutno ověřit rozsáhlou škálu technologických podmínek ve vztahu
k vlastnostem. V uvedené metodice jsou technologické podmínky-,
vyjádřeny kvantitativním strukturním parametrem, což umožňuje
snadno odhadovat důsledky zněn výrobních podalnek. Připuetime-
li kupř. objemový podíl heterogenních fází 30 %, lze na základě
provedených experimentů určit optimální kombinace velikosti me-
zery spoje a teploty a doby tepelného procesu. V návaznosti na
tyto experiaenty je oviem nutno ještě zjistit užitné vlastnosti
spojů, fiozssh těchto zkoušek se diky použitému postupu značně
redukuje a v podstatě je sledována již pouze závislost mezi
strukturou a vlastnostmi.

Literatura:
/I/ HAKL,J.-KADLEC,J.-KUDBMAN,J.-SlíHKOVSKÍ,E.: Studium vybra-
ných mechanických vlastností pájených spojů Ni slitiny LVN-10.
Výzk. zpráva SVÚM-Praha, Z-86-5459.
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Tab. 1

Pájka

160
170
171
LC
CM-60

Vypočtené hodnoty

1i5O°C./O,5h

653,4
257,8
263,1
349,3
541,4

parametru A ze vztahu (1)

Parametry pájení
1i75°C/O,5h

A <*/**)
237,3
213,1
1b7,4
329,1
274,4

12OO°C/O,5h

222,6
147,3
169,4
273,4
175,0

20
s [mm .10**3

Obr. 1 Závislost mezi objemovým podílem V primárních fází a
mezerou spoje s pro pájku Nicrobraz 160.

485



'I

Of

O
O
Q.

600

400

200

.AY ^

171 /^^"^^*£^5a*
-—« « 1 •

.160

.CM 60

1150 1170 1190
teplota [*C]
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Obr. 3 Vliv teploty pájeni na změnu závislosti V - V<s)
pro pájku Nicrobraz 160
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Ing. Luboš Mre'iz, C „Se. » Ing. Roman Minárik, VŮZ Bratislavo

ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI SPOJOV ZHOTOVENÍCH TECHNOLÓGIOU TRECIEHO

ZV/RANIA

Technológia trecieho zvárania patr.1 medzi progresívne, eko-
nomicky i ekologicky veľmi výhodné metody spájania kovových ma-
teriálov. Používa sa úspešne na zváranie takých, materiálov, kto-
ré by si vyžadovali pri aplikácii in«j technologie špeciálne
opatrenia napr.: predhrev, dohrev a pod. Tento spôsob je veľmi
výhodný pre výrobu dielcov s nižším prevádzkovým zaťažením, kedy
se nevyžadujú dalšie technologické opatrenia po zváraní. Pri nut-
nosti dalšieho spracovania je táto technológia efektívna najmä
u rozmerovo vhodných zvarkoch. V poslednom čase trecie zváranie
čoraz viac preniká i do technologických postupov zváranie konš-
trukcií. Táto aplikácia si však vyžaduje, aby zvarové spoje svo-
jimi vlastnosťami vyhovovali požiadavkám súčasných noriem. Sle-
dované sú najmä pevnostné charakteristiky a vrubová húževnatosť
jednotlivých oblastí zvarových spojov.

V poslednom období sa v literatúre objavili publikácie zao-
berajúce sa touto problematikou £"\, 2 7. Vdaka programu riešenia
úloh výskumu vo VIÍZ /3", 4 7 sme mali mocnosť konfrontovať ti sto
poznatky na spojoch zhotovených trecím zvárania s priamym pohonom.

iletodika a výsledky riešenia

Pre hodnotenie vlastností spojov zhotovených technológiou
trecieho zvárania sme použili spoje z dvoch ocelí 11 523 chemic-
kého zloženia, podľa tab. č. 1. Jedna z ocelí bola dodaná v sta-
ve po valcovaní za tepla a druhá v stave po deformácii za studena
za účelom zvýšenia pevnosti. Zvarky boli zhotovené z rotačných
telies priemeru 0 130 mm s hrúbkou steny 9 mm. Zvarok si vyžiadal
úpravu zvarového spoja, ktorá celkove mala vplyv na jeho morfoló-
giu (obr. 1). Zo spoja boli pripravené vzorky pre skúšku ťahom,
ohybom a vrubovéj húževnatosti. Na skúšky ťahom sme použili plo-
ché tyče prierezu 8 x 16 mm s meranou dĺžkou 80 mm so zvěrovým
spojom v strede meranej dĺžky. Na skúšku ohybom sme použili tyče
prierezu 4 x 20 resp. 5 x 20 mm dĺžky 200 mm so zvarom v strede
dĺžky tyče. Ohyb sme robili trnom priemeru 3 x hrúbka vzorky,
t.j. 12 resp. 15 mm. Pre skúšku vrubovej húževnatosti sme pripra-
vili vzorky s vrubom ISO - V podľa ČSN 42 0381 hrúbky 5 mm, orien-
tovanej v smere hrúbky stengf rúr a ostrým vrubom hĺbky 2 mm
umiestneným v hrubozrnnej zone teplom ovplyvnenej oblasti (TOO)
zvarového spoja. Pri skúške sme zisťovali úroveň KCV pri teplo-
tách +20 °C a +50 °C. Výsledky sme porovnávali s hodnotou KCV
vzoriek od odobratých zo základného materiálu za studena spevne-
nej ocele. Celkovú analýzu sme doplnili štruktúrnym a fraktogra-
fickým rozborom.

Zvarové spoje boli zhotovené na trecej zváračke DH 500-H,
vyrobenej v IM (predtým GTI) Budapešť pohonom vretena nydromo-
torom (priamy pohon) a s hydraulicky vyvodzovanou osovou silou,
zváracie parametre boli nasledovné:

otáčky vretena /"min ~1 7 950
trecí tlak /iflPa 7 " 70
kovací tlak /"MPä* 7 110
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třecí čas £"s 7 7
kovací čas j/sJ7 2 5
zváraný prierez" /"mm _7 2965

Pevnostné skúšky ukázali vcelku vyhovujúce výsledky.U šies-
tich zo siedmych skúšobných telies došlo k ich lomu mimo oblasť
zveru s priemernou R = 616 MPa. Iba jedna vzarke sa porušila v
spoji pri R - 361 MPa (tab. ô. 2). ZreteJhú "slabinu* zvarových
spojov (ZS)uodhalili skúšky ohybom.Zo siedmych odskúšaných vzo-
riek vydržala ohyb 180 iba^jedna vzorka. U ostatných sme zisti-
li uhol ohybu v rozmedzí 30° - 135°.

Príčiny lomu zvarových spojov sme analyzovali pomocou sve-
telného a rastrovecieho elektronového mikroskopu, štruktúru v
oblasti spojov dokumentuje obr. 5. 2. V rovine spojenia (stred
obrázku) sa nachádza úzky pás, charakterom štruktúry pripomína-
júci zvarový kov. Štruktúra je tu tvorená feritom vylúčeným po
hraniciach pôvodných austenitických zrn a jemným acikulárnym fe-
ritom. Po oboch stranách tohoto pásu sa vyskytuje hrubozrnná
martenziticko-bainitická štruktúra. Zvláštnosťou tejto oblasti
je výrazná deformácia okolia zvaru (za tepla), ktorá viedla ku
zmene orientácie sírnikových inklúzií (obr. 3í. Z pôvodného
smeru rovnobežného s osou rúry sa v oblasti zvaru stáčajú do
roviny ruvnobežnej s rovinou spojenia, t.j. kolmo na os rúry.
Fraktografickým rozborom povrchu vzoriek zo skúšky ohybom sme
zistiM, že prevažná časť plochy lomu má charakter dutinového
mechanizmu tvárneho porušovania (obr. č. 4) s veľmi malými jamka-
mi. Loicálne sme pozorovali i ostrovy tvárneho porušovania svojím
charakterom pripomínajúce lomy v smere hrúbky plechov. Na obráz-
ku pritom púta pozornosť výrazný r,ozdiel vo veTkosti jamiek (du-
tín) jednotlivých oblastí. Morfológia štruktúry a povrchu lomu
v strede zvaru nasvedčuje tomu, že v tejto oblasti sa nachádza
pásmo, ktoré bolo v priebehu zvárania natavené.

Výsledky skúšok vrubovej húževnatosti základného materiálu
(ZM) a TOO sú zhrnuté v tab. S..4. Vidieť, že hodnoty KCV ZM a
TOO sú blízke. PKÍ teplote +20 °C je KCV vyššia u základného ma-
teriálu (67 Jem , resp.258 Jem ) a pri teplote +50 °C sú vyš-
šie zasa v TOO (102 Jem" resp. 71 Jem" ). Zásadný a směrodatný
rozdiel je však v charaktere povrchu lomu jednotlivých vzoriek.
Vzorky základného materiálu vykazovali pri oboch skúšobných tep-
lotách 100 % tvárneho lomu. Naproti tomu vzorky s vrubom v TOO
obsahovali pri teplote +20 C niečo nad 50 % tvárneho lomu. Po-
vrch lomu vzoriek bol tvorený štiepnymi fazetami transkryštálo-
vého štiepneho porušenia a čiastočne, okrem lomu s jamkovou
morfológiou tvárneho porušenia, i malými oblasťami "velkých11 ja-
miek tvárneho porušenia odpovedajúcich lomu plechov v smere hrúb-
ky.

Diskusia
Rozborom vlastností, štruktúry a spôsobu porušovania spojov

zhotovených trecím zváraním sme získali niektoré dôležité poznat-
ky o ich charakteristikách. Skúšky ohybom ukázali, že ich plasti-
cita je ovplyvňovaná jednak prítomnosťou netaveného (zvarového)
kovu v rovine spojenia a jednak usporiadaním sírnikových inklú-
zií v oblasti zvaru. Tieto miesta boli lokalitami porušenia pri
tejto skúške. Oba faktory možno označiť i za príčinu poruSania
spoja pri ťahovej skúške. Skúška vrubovej húževnatosti potvrdila
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nepriaznivý vplyv usporiadania sírnikov. Druhým dôležitým fak-
torom a hľadiska tejto charakteristiky je štruktúrny stav TOO,
t.j. jej štruktúrne zloženie a veľkosť pôvodného austeniiické-
ho zrna. Na základe podrobnej analýzy v /~8T 7 možno prednostný
vplyv pripísať veľkosti pôvodného austeriltického zrna.

Výsledky analýzy sd vo všeobecnosti v zhode so závermi
práce v / 1, 2y. Ich autori tiež konštatujú, že KCV podobných
zvarových spojov je daná štruktúrnym zložením a množstvom redis-
tribuovaných sírnikov. Z tohoto pohľadu podľa /"2 7 na vlastnos-
ti spojov (KCV) priaznivo pôsobí zníženie obsahu uhlíka, mangá-
nu i síry. V oboch citovaných prácach sa s.účasne uvádza, že na
zlepšenie KCV je potrebné upraviť technológiu zvárania. Výhod-
nejšie je použiť tzv. orbitálny pohyb zváraných dielcov voči se-
be namiesto rotačného s priamym pohonom alebo zotrvačníkového.
Zlepšenie KCV vysvetľujú autori /""i, 2 7 zmenou toku systému
kov - Inklúzia pri zváraní. Pri cTrbitáTnom pohybe sa predpokladá
radiáli y tok a pri oboch äalších špirálový tok. Podľa naSich &-
nelýz predpokladáme, že úprava technologie pôsobí na přítomnoav
a distribúciu zvyškov kovu nataveného pri zváraní.

Záver

V príspevku sme popísali skúsenosti s hodnotením vlastnos-
tí spojov zhotovených trecím zváraním z pohľadu požiadaviek n-
spoje zváraných konštrukcií. Výsledky ukázali, že aplikácia tej-
Lo technologie pre zváranie konštrukčných ocelí si vyžaduje jej
špecifickú úpravu v závislosti od požiadaviek na zvarky.
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Text k obrázkom:

obr. 1. Makroštruktúra analyzovaného zvarového spoja (zv. 1x).
obr. 2. Mikroštruktúra zvarového spoja v oblasti spojenia

(zv. 2OOx).
obr. 3. Usporiadanie sírnikových inklúzií v oblasti zvaru

(zv. 50x).
obr. 4. Charakter povrchu lomu vzorky zo skúšky ohybom (zv.ôOCu',

489



Tabuľka 5. 1. Chemické zloženie

11 523.1
11 523 spevnená

C Mn Si P S

0,174 1,47 0,45 0,019 0,0172
0,171 1,27 0,39 0,015 0,0148

Tabuľka S. 2. Mechanické vlastnosti zvěrových spojov

Vzorka

2 ^
615, 615
620, 626
615 606
361

Miesto lomu

mimo zvaru
n
n

vo zvare

Tabuľka č. 3. Výsledky skúšky ohybom

Vzorka

1
2
3
2»
4
6
8

Uhol ohybu

130
135
130
T 80
84
30
85

Miesto lomu

vo zvare
W

n

bez trhliny
vo zvare

H

Tabuľka č

Oblast

ZM

. 4. Skúšky vrubovéj húževnatosti

T

°C
20

50

KCV £" Jcm"f7

63 í 100)
65 (100)
73 (100)

64 (100)
78 (100)

Oblasť

TOO

T
°C
20

50

KCV ^Tcm"2_7

50 ( 50)
50 ( 50)
75 ( 60)

87 (100)
117 (100)

Pozn.: V zátvorke je uvedený podiel tvárneho lomu na povrchu
" rozlomených vzoriek.
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obr. 3 obr. 4

491



In§, Jindřich Douda, GSc.t Ing. Miroslav Kneifl, CSc.,
Statní výzkumný ustav materiálu Praha

STRUKTURNÍ JE VY.. PŘI SVAŘOVANÍ VYHJCHEM

Úvod. Sp̂ oje trubek a trubkovnic (kolektorů) patří k nej-
exponovaněji ím lokalitám parogenerátorů WER. Spojení je reali-
zováno tavném svarem mezi kolektorem a koncem trubky. Vnikání
korozního média do spáry mezi trubkou a kolektorem, které sni*
žuje životnost spoje z hlediska koroze, je výrobcem omezováno
dotěsněním trubky v otvoru kolektoru. Jedním ze sledovaných
technologických postupů je dotěsnění výbuchem spolu s výbucho-
vým svařením trubky a kolektoru. V provozu může být dotesněni
spoje trubka - kolektor porušeno při havarijním stavu, kdy je
ce^ý aystém namáhán velkými tepelnými diletacerai. V laboratořích
SVU¥ Praha jaou proto ve spolupráci s výrobcem, koncernem „
Vítkovice, hledány příčiny a objasňován mechanizmus rozvolňování
§pojú př,i zatěžování teplotními cykly pomocí zkoušek tepelné
únavy. Část zkušebního vzorku s tavným a výbuchovým svarem je
zachycena na obr. 1«

V tomto příspěvku si všímáme některých strukturních jevů,
které jsou nro sledované spoje trubek"a kolektorů dotěsnované
či svařované výbuchem charakteristické. Vlastního výbuchového
spojení trubky a kolektoru je docilováno tlakovou vlnou, vyvo-
lanou iniciací nálože uvnitř trubky v předpokládaném místě
výbucľ ového spoj ení.

Experimentální výsledky. Jedním z typických,strukturních
znaků spoje je plastická deformace povrchových zon spojovaných
materiálů* Tato deformace, která je,na struktuře dobre patrná,
je vyvolána jednak technologickými úpravami před §vařováním,
jednak vlastním výbuchem-*„Vlivem technologických uprav na stupen
deformace v otvorech kolektorů jsme se podrobně zabývali v práci
/1/. Zde byly rentgenografickými a metalografickými rozbory
prokázány značné rozdíly ve stupni deformace v závislosti na
technologii. Vzhled mikrostruktury ocelí jakosti 10GN2MFA,
ze.-které 3sou vyráběny kolektory, bylo při nejméně šetrném
obrábění (metoda BTA) možno charakterizovat v silně tvářené
povrchové oblasti mizením hranic zrn a rozhraní mezi fázemi.
Mikrostruktura tak místy nabývá vzhledu amorfní látky - obr, 2.

Vlastní výbuch působí další plastickou deformaci materiálu
na stykových plochách. Přitom dochází k charakteristickému zvlně-
ní stykové plochy trubky a kolektoru. Tvar a velikost vln jsou
závislé na vzájemné poloze uvažovaných míst plochy rozhraní a
centra výbuchu - obr. 3.

Dalším strukturním jevem na výbuchově svařovaném rozhraní
trubka - kolektor je výskyt tenké vrstvy, jejíž vzhled je na
obr. 4. Tato vrstvička vzniká v povrchové oblasti austenitického
materiálu trubky promícháním obou materiálů. V okamžiku výbuchu
vznikne při proběhnutí rázové vlay na styku obou kovů vlivem
adiabatického ohřevu vysoká teplota. Dochází k natavení tenké
povrchové vrstvičky při tlaku dosahujícím řádově desítek MPa,
takže nastává pronášení jednotiivých„prvků v "atomárním" stavu.
Následující ochlazení vrstvy o tlouštce cca 20M vedením tepla
do obcu okolních materiálů je extrémně rychlé/Tím se vytvářejí
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podmínky pro vznik slitiny v amorfním stavu, tzv. kovového
skla. Podat^exaktní důkaz o tom, že se jedna skutečně o kovové
sklo je značně obtížné. V současné době hledáme cesty pro bliž-
ší prozkoumaní těchto mezivrstw. Přesto, že důkaz o prítomnosti
kovového skla v mezivrstvě nebyl zatím podán, můžeme uvážit
případné důsledky jeho existence na rozhraní studovaných'spojů.
Je to předevuím přednostní porušování v této oblasti dané znaS-
nou „křehkosisi amorfní mezivrstvy, lokalizací plastické deformace
do úzkých pásů a sníženou koherencí na rozhraní amorfní - krysta-
lická látka.

Shrnutí. Jak už bylo uvedeno, dochází vlivem technologických
uj>rav před výbuchem i vlivem vlastního výbuchu k tváření povrcho-
vých zon materiálu kolektoru i trubky. V některých spojích byly
zjištěny již popsané amorfní mezivrstvy. Při zkouškách tepelné
únavy ai trhlina "vybírá" oblasti, kde má zkoušený spoj nejmenší
únosnost. Tam, kde se nevyskytuje amorfní mezivratva kopíruje
často trhlina přechod mezi deformovanou a nedeformovanou zónou
materiálu kolektoru - obr. 5, obr. 6, V místech výskytu mezi-
vrst-ry prochází trhlina prakticky vždy touto mezivrstvou - obr, 7.

Literatura.

1. Douda, J.,
gneifl, lil.,
Čermák, M.: .Metalografické a rentgenografické studium spojů

trubky - kolektor u parogenerátorů TVER,
Sborník přednášek II. konference "Přínos metalo-
grafie pro řešení výrobních problémů",
Karlovy Vary 1985; Část I., s. 174.

Obr. 1 Zkušební vzorek
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Obr. 2 ;.íikrostruktura povrchové oblasti 500x.

-,

Obr. 3 Styková olocha lOOOx.

494



Obr. 4 I.Iezivrstva na stykové ploše 2000x«

Obr. 5 Proběh trhliny 10G0X.
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Obr. 6 Průběh trhliny

•• .* 'J

r "

Obr. 7 Průběh trhliny lOOOx.
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METALOGRAFICKÉ A FRAKTOGRAFICKÉ STUDIUM VZNIKU VÍTRŽl

Výtrž představuje typický druh lomu při extrémně rychlých
procesech zatěžování, kdy vlastní silové působení je realizová-
no vlnou napětí, resp. napětovým pulsem /1/. Napěiové pulsy
pak ovlivňují chování zatíženého tělesa dvojím způsobem* V pgvé
radě vyvolávají vysoké rychlosti deformace i , řádově až 10*
8~', čímž jsou výrazně ovlivněny mechanické vlastnosti /I/. Sou-
časně dochází k odlišnému vývoji napjatosti ve srovnání s ekvi-
valentním statickým, či jiným konvenčním způsobem zatěžováni
/2A Lom ve formě tzv, výtrže je pak, alespoň v převážné Části
dosavadních prací /3/, spojován s tímto druhým efektem. Z toho-
to hlediska je odvození většiny kriterií vzniku výtrže založeno
na výpoř^u šíření vlny napětí v zatíženém tělese, kdy materiál
je nahrazován představou kontinua jehol vlastnosti popisuj* jen
několik málo parametrů.

I když tento postup umožňuje reěeni určitých problémů, vis
nex . /4/, je jeho použití značně omezené, neboi zanedbává řadu
zoi*m reálné struktury materiálu při šíření Tiny napěti. Omezl-
me-li jen změny spojené s hodnotou mechanických vlastností, jsou
s šířením napětového pulsu spojeny tyto procesy /1/:

a. plastická deformace
b. fázové přeměny
c. nukleace a růst tvárných kavit
d. nukleace a šíření štěpných aikrotrhlin
e. heterogenní smyky (adiabatické pásy)

Jak ukazuje příklad uvedený v /3/, mohou v průběhu ilřenl vlny
nastat prakticky veškerá zmíniná procesy.

Je zřejmé, že pro kvantitativní popis téehto změn z hledis-
ka jejich úlohy při vzniku lomu je nezbytné nahradit současný
přístup studiem struktury takto zatěžovaných materiálů, s cílem
identifikace v\Livu základních fyzikálně metalurgických faktorů
ovlivňujících uvažovaný lomový proces.

Daná prác* obsahuje jistá shrnutí výsledku těchto studil
provedených na našem pracovišti od r. 1963 /5A S ohledem na
možný rozsah práce je hlavní pozornost věnována mědi zatěžova-
né výbuchem.

Experimentální postup
Zatěžování bylo provedeno způsobem znázorněným na obr. 1•

Vzorek válcového tvaru je umístěn v kontaktu s výbušninou, kdy
amplituda napětového pulsu je miněna bud typem výbušniny, nebo
velikostí mesivrstvy FMMA /§/• Prc vlastní výzkum byla použita
polykrystalická měä o dvojí výchozí čistotě. V prvém případě,
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ozn* A, měl materiál složení: 0,33 Zn, 0,006 Fe (Ha. %) a stopy
Si a Pb. V druhém případě ozn. B Šlo o Sistil materiál (99,9 Cu)
• příměsí Ag (0,097 %) a stopami Fe a AI,

Vzorky ozn* A byly zatěžovány napětovým pulses o velikosti
amplitudy p e (6; 15) GFa, v případě materiálu B bylo dosaženo
detonačnlch tlaků až 50 GPa. Na zatížených vsorclch byl proveden
metalografický výzkum osového řezu a dále fraktografický výskum
lomových ploch výtrží. Cílem prací byla identifikace iniciátorů
lomového poškození a dále určení charakteru lomu, který je pro
daný materiál tvárný a to v širokém rozsahu teplot a rychlosti
defonrace.

Experimentální výsledky a rieriich diskuse
Na obr* 2 je uveden snímek osového řezu výbuchově zatížené-

ho vzorku, který ukazuje charakteristický typ lomu - výtrže. Po-
loha tohoto losu se u materiálu A nemění s intenzitou zatíženi*
V jeho okolí lze pozorovat rozsáhlý systém Jcavit, který, jak zná-
zorňuje snímek na obr* 3 vznikají na hranicích srn* Výsledný lom
má tvárný interkrystelický charakter, jak dokumentuje snímek na
obr* 4, ocíkud rovněž vyplývá dominantní úloha vměstků při vzniku
kavit. Pane výsledky, podrobněji analyzované v /6/, ukazuji na
význam znalosti výchozí distribuce vměstků* Porovnání s distribu-
cí po zatížení vede k závěru, že iniciátorem kavit je ~80 %
těchto vměstkůi nezávisle na velikosti amplitudy napělového pulsu*

Celkově je možné konstatovat, Se v případě materiálu A platí,
alespoň kvalitativně stávající modely tvárného porušení při zatí-
žení napětovým pulsem /7/«

Zcela odlišná situace nastává v případě materiálu B zatíže-
ného napětovým pulsem o amplitudě 50 GPa. Daný materiál se nepo-
rušuje způsobem znázorněným na obr. 2, nýbrž dochází mimo vzniku
výtrže i k fragmenteci. Na lomové ploše pak pozorujeme jak typic-
ky tvárný lom (via obr* 4), tak kvazištěpný lom zachycený na obr*
5* Ukazuje se, že pro tento materiál existuje další možný mecha-
nismus vzniku lomu znázorněný na obr* 6* V případě ad a dochází
na hranicích zrn k tvorbě mikrotrhliny v důsledku růstu mikrokavit.
Pro vysoká napětí a pravděpodobně též pro krátké doby tvráni za-
tíženi pak dochází k smyku mezi mikrotrhlinami (viz 6b). I když
tento model vyžaduje další ověření, lze konstatovat, že plně po-
pisuje pozorovaný charakter lomové plochy výtrže, viz podrobněji
v /8/. Celkově lze konstatovat, že vznik lomu (výtrže) je v zása-
dě dvoustupňový proces* V prvé etapě dochází ke vzniku tvárných
mikrotrhlin růstem mikrokavit* Druhé stadium je dáno účinností
dvou procesů. Jednak dochází k otupení mikrotrhliny a následkem
k tvorbě makrokavity a jednak v důsledku smyku k tvorbě makrotrh-
liny. Je zřejmé, že růst napěti vede k růstu počtu mikrotrhlin
a k poklesu pravděpodobnosti jejich otupení* V tomto případě do-
chází ke vzniku kvazištěpného porušení v tom smyslu, že morfolo-
gie lomové plochy je dána rozměrem mikrotrhlin (rozměr zrna),
zetímco plastická deformace je lokalizována jen na mikrokavity

Je zřejmé, že přechod od tvárného ke kvazištěpnému poruše-
ní je zřejmě závislé na rozměru zrna. Současně je daný přechod
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spojen s poklesem absorbované energie, což do jisté míry vysvět-
luje následnou fragmentaci*

Z uvedeného stručného popisu,je podrobněji uveden x /&/, vy-
plývá značný význam fraktografického a metalografického výskumu
pro řešeni dané problematiky. Dosažené výsledky totiž v plném
rozsahu vyvrací stávajíc! predstavy obsažené v modelech typu NAG-
-FRAG /9/i které berou do úvahy jen značný počet vznikajících
mikrokavit, což umožňuje použiti statistického přiblíženi* Igno-
rováni dalších procesů pak vede k zavedeni řady fenomenologických
parametrů, které je nutno určit náročnými iteračnímivprocesy*Pcstup založený na výše sminěných výzkumech tak umožňuje exaktněj-
ší fyzikální popis, kdy je možné přesněji definovat význam jednot-
livých materiálových charakteristik* Jejich stanoveni bude nápl-
ní dalších prací.
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Obr. 1
Schema metody zatěžo-
vání materiálu pomoci
výbušniny

-HA PŘÍTLAČNÁ
ČESKA
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Obr. 2
Snímek osového ŕesu vzor-
ku satlitného výbušninou
o detonačním tlaku 7 OFa.
Zvětšeno 0,75x« A-

Obr. 3
Snímek kavity vsniklé
na hranici srn v okolí
vytrie. Detonační tlak
7 QPa. ZvětSeno 500x.

Obr. 4
Snímek lomové plochy.
DetonaSnl tlak 12 GPa.
ZvitSeno 500x.
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Obr* 5 Snínek lomové plochy. DetonaSnl tlak 45 GPa.
Zvě;šeno lOOOx.

Obr* 6 Schema vzniku zdánlivého štěpného porušení
a) tahové mikrotrhliny tvořené růstem kavit

a omezené rozměřen zrna
b) zdánlivý křehký lom tvořený smykem mezi

mikrotrhlinami
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ELBKTRQNOMIKRQSKOPICKř ROZBOR STRIEBORNÍCH KATALYZÁTOROV

U Resume
Základným predpokladom prú optimalizáciu katalytických vlas-

tností striebra je znalosť fyzikálno-chemických vlastností uplat~
ňovaných sa * katalýze od podmienok jeho elftktrokry Itali sacie*
V rámci tejto práce sa morfológia častíc striebra a star jeho poTr
chu charakterizujú pomocou elektrónovej a optickej mikroskopie*
Výsledky analýz sú hodnotené vo vzťahu k technologickým podmien-
kat: ilektrokryštalisácie a katalytickým vlastnostiam striebra v
proe^e oxidačnej dehydrogenácie metanolu na formaldehyd*
2. Úvod

Vlastnosti katalyzátorov používaných v heterogénnych kata-,
lyžovaných reakciách, medzi ktorá patrí aj reakcia oxidačnej de-*
hydroganáci* metanolu na striebre, sú ovplyvňované nielen cheaio-
kými vlastnosťami hmoty, ale aj fyzikálnymi vlastnosťami• Sú to
najmä granulome trilke zloženia /1?2«3/j morfológia častíc /A*5$C-j7,8,9/j otvorená pórovitosť a distribúcia pórov podľa veľkosti,
ktoré nvpckon ovplyvňujú stav povrchu, topografiu koordinsa&aa ne-
nasytných povrchových atómov, tzv* aktívnych miest /1O/ meoha-
nickt' •< do určitej miery aj tepelnú odolnosť a tiež charakter sta*
ciona ii#j vrstyy katalyzátora* Tieto vlastnosti v prípade striebra
sa dajú meniť úSelovo riadenou elektrokryStalizáciou* V n»p* Chem-
ko v Strážskom v#laboratorných podmienkach pri rôznych prúdovýchhustotách na katóde a konštantných optimálnych koncentračných pod*
mienok elektrokryštalizácie získali častice striebra rôzneho «ra-
nulometrického zloženia* Katalytickú aktivitu katalyzátora pri*
praveného z týchto častíc striebra overovali v proceue oxidačnej
ddhydrogenácie metanolu na formaldehyd*

Strieborný katalyasátor pripravený pri rôznych prúdových hus-
totách 100,400,700 A*or2 a skelet strieborného katalyzátora pou-
žitého v procese dehydrogenácie metanolu sa podrobili metalogra-
fické j analýze, stanoveniu otvorenej pórovitosti a distribúcie
pórov podľa veľkosti ortuťovou porozimetriou /11/« Použili sa
Častice striebra dvoch frakcií 0,8-1,6 ma a 1,6-2.8 vi* Uvedený
výskum sa realizoval aj na vzorke strieborného katalyzátora vy^
robeného v n*p* Safina pri prúdovej hustote na katóde 300 A«,m~*-
& to pred a po katalýze*
3* Elektronomikroskopický rozbor katalyzátorov striebra

Na Štúdium tvaru častíc striebra a morfológie ich povrchu
sa použil optický mikroskop Neophot 2 a elektronový rastrovací
mi£roakop BS 300 TESLA Brno* Z uskutočneného metalografického roz-
boru vyplýva, že všetky častice striebra vyrobené elektrokryäta-*
lizáciou majú dendritický charakter* Pri prúdovej hustote 100 A»m"
sa získali častice striebra* u ktorých denárity majú prevažne
globulitioký tvar (obr*1 )• Dendrity sú väčšinou málo vyvinuté,
prípadne vôbec nerozvinuté s nepravidelným tvarom častíc* Zrýôe-
nim prúdovej hustoty na 400 A*a*"^ dochádza pri elektrokryôtalizá-
cii k tvorbet rozvinutejších dendritov (obr.2). To znamená, žedendrity majú rozvinutý globulitický tvar a popri nich vznikajú
aj bohato Členené ihlicovité dendrity* Len veľmi ojedinelé sa
vyskytujú častice striebra nepravidelného tvaru* Pri prúdovej
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nustote 700 A*nTw vznikajú dendrity velmi čltnité lhli co vitého
eh»s*akteru (obr«3)« V mnohých prípadoch sa rast dendritu upred-
nostňuje len v jednom smere.

Tú latii smenu tvaru Static striebra s rastom prúdovej hus*
toty možno sledovať u oboch skúmaných frakciách* U hrubšej frak-
cie 1,6 - 2,tí mm 331 táto sraena ešte výraznejšia, najmä So sa tý-
ka rozvoja a členitost:?, dfvjadritov*

Analýza častíc striebra, ktoré boli vyrobené v n«p* Safina
ukázala, že ich charakter je dendiitický. V procese elektrolý-
zy vznikajú dendrity rozvinuté v tvare veľkých globúl, ale aj den-
drity málo rozvinuté s malými glob\ílkami, prípadne s jemným ne-
pravidelným povrchom (obr»4)*
4* Rozbor vlastností striebra v závislosti na podmienkach elek-

trokryštelizácie
Z uskutočneného výskumu vlastností častíc striebra sa zisti-

lo, že podmienky alektrokryštalizácie striebra a jeho granulomet-
ria vplývajú na morfológiu Častíc striebra a tým na jeho eypné
vlastnosti s pórovitosť. Velkosť častíc striebra ovplyvňuje jehev
sypné vlastnosti. Jemnejšie frakcie majú vyššie hodnoty sypných
hmotnosti ako hrubšie* Najlepšia sypná hmotnosť sa dosiahla u
frakcie striebra 0,8 - 1,6 on pri prúdovej hustote 400 A«sr*«
Výsledky metalografidcej analysy potvrdili, že pri alokiŕola.. :*-
tali^ácii prúdovou hustotou 400 A,nT2 sa vyrobili častice strie--*
br©, ktorých rozvinuté dendrity majú globulitický, psä;-.ÍÉÍIÔ iftajL-
ccvxtý optimálny tvar. Už nie sú to velké nerozvinuté globulky,
f s. •..< sa získali pri prúdovej hustote 100 A*wd a ani ve£mi jemné
r. zvinutá ihlicovité dendrity, ktoré sa obdržali pri 700 A.sr%
čo sa zvlášť prejavilo u jemnejšej frakcie striebra. Výsledky me-
talografickej analýzy tvaru častíc striebra beli potvrdené rozbo-
rom morfologie povrebu častíc striebra na elektronovom rastrova-
com mikroskope* So zvyšovaním prúdovej hustoty pri elektrokryš-
talisácii striebra dochádza k rastu jemných rozvinutých dendri-
tov. ktorých globulitický charakter prechádza pozvolme v ihlico-
vity8 a to u oboch sledovaných frakcií striebra* Tieto výsledkydobre súhlasia s nameranými hodnotami porovitostif Zvyšovanímprúdovej hustoty sa otvorená pórovitosť častíc striebra mierne
zvyšuje, čo je dané zodpovedajúcou zmenou charakteru tvaru den-
dritických častíc striebra a to u oboch skúmaných monofrakcií*

Proces pre výrobu formaldehydu z metanolu je uskutočňova-
ný vedením zmesí metanolu a vzduchu cez vyhriaty vo v&ÔSine prí-
padov nepohyblivý katalyzátor pri približne atmosférickém tlaku
a skrápáním ochladených konverzných plynov vodou za vsnlku vod-
ného roztoku formaldehydu, ktorý je komerčným produktom • Z pre-
hľadu svetovej produkcie formaldehydu je snáme, Že väčšina vy-
robeného formaldehydu sa produkuj* výrobným postupom používajú-
cim strieborný katalyzátor. Preto veľmi dOletitý bel rozber vlas-
tností strieborného katalyzátora po katalýze* Aktivita katalyzá-
tora je silne ovplyvňovaná uložením katalytického ldžka jeho••&&*,
nuloice tri okou skladbou a morfológiou povrchu častíc striebra*
Tieto faktory podstatne ovplyvňujú priepustnosť plynnej zmegi v
katalytickom lôžku* Znalosť a možnosť regulácie otvorenej por«w
vitoati katalyzátora umožňuje riadiť rýchlosť prúdenia plynnej
zmesi v katalyzátore* V prevádzke v n*p. Chemko sa použi*™: otriem
borný katalyzátor, ktorý má 3 vrstvy rôznej granulometrio v po-
mere 1:1:1 /12/« Na elektronovom rastrov*com mikroskope boli sle-
dované všetky tri vrstvy (obr*5,627)« Vrchnú vrstvu tvorí najjem-nejšia frakcia 0,4 - 0,7 mm (obr.5), strednú frakcia 0,7-1 m
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a spodnú vrstvu frakcia nad 1 M I (oor«7)» Povroh ftastic
« jo sauhliSoný grafitom, ktorý jo vodXajlia sploťina vani-

rých T n*p* Choako go 7,8
y. Závor

Z doilohautýefe yýolodkov na eávor aoiao konitatovat* io
rlobra vyrobontf oloktrokryštalistfoioa T n Qtako ••

d o i l u t ý e y ý l o o oiatovat* o iaoti
30 strlobra vyrobontf oloktrokryštalistfoioa T»n«p* Qtoako •• svoji-
r t fy«ik41nymi vlastnostanl a tvaroa vyrovnajú striotaniy ktoré* ta
v .?ába v Saflno* Castieo sú donäriticktf a charaktor ioh tvaru* 81o»
úitosť ich povrofau sa dadú riadiť podsdonkaai oloktrokryitalisáeio*
ľo výslodku tioto tvarovo a granuloaotrické* vlastnosti ovplyvňujú

l t ť katalyzátora a joho povrchovú aktivitu*
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Zosnaa obráskov:
0br*1 Castioo striobra vyroboná oloktrokryStalisáoiou pri prúdo-*

voj hustoto 100 A.«-2 ( a- frakcia 0,8-1.6 sa. b - frakoia
1,6-2,8 au).

Obr*2 Castieo striobra vyrábané oloktrokryitalisácicu pri prúdo*
vt/j hustoto 400 A»aT* (a - frakoia 0,8-1,6 aa. b - frakcia
1,6-2,8 »•).

0br«3 Častica striobra vyroboná aloktrokryitalieáoiou pri prúdo-
voj hustoto 700 A.ar^ (a - frakoia 0,8-1,6 asi, b « frakcia
1,6-2,8 a«).

0br«4 Castioo striobra vyroboná v n*p» Safina»
Obr.5-7 Strioborný katalysátor po použití pri výrobo foraaldohydu

pripravoný v n*p* Choalko
obr*5 - vrchná vrstva
obr«6 - strodná vrstva
obr*7 - spodná vrstva
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Obr. J

b)

100 A. m"
frakcia 0,8-1,6mm
frakcia 1,6-2,8am

Obr,2 400 A,»"2

a) frakcia 0,8-1,6 um
b) frakcia 1,6-2,8 mm

-2 Obr.4 Ca*tic« striebra vy-
robené v n.p. SsďinaObr, 3 700 A, us

n) frakcia C,8-1,6 au
b) frakcia 1,6-2,8 am

Obr,1-3 častice striebra vyrobené elektrokryítalizáciou pri
rôznych prúdových hustotách
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Obr. 5
vrchná,
vrstva

130xa v.

Obr. 6
stredné
vrstva
JÍV, 130x

>br. 7
spodná
vrstva
av. 13Ox

Obr, 5-7
Strieborný katalyzátor po použití pri výrobe
formaldehydu pripravený v n, p, Cheinko,
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