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Abstrakt

Hnací silou odpev ovacích pochod , které probíhají v mikrostruktu e materiálu a 
ovliv ují jeho vlastnosti, je deforma ní energie vnesená do t lesa (p edchozími)
technologickými operacemi. Odpev ovací pochody se uplat ují p i výrob  i 
exploata ní degradaci. Monitorování jejich pr b hu umož uje zvýšit spolehlivost 
predikce zbytkové životnosti konstruk ních dílc . Mechanismy odpev ovacích
pochod  jsou v r zných materiálech odlišné. V p edkládaném p ísp vku referujeme o 
komplexní kinetické analýze odpev ovacích proces  ve t ech r zných ocelích. 

Abstract

The driving force of relaxation processes, taking place in materials´ microstructure 
and influencing thereby their mechanical behaviour, is the stored deformation energy 
introduced into the body by (previous) technological operations. The relaxation 
processes apply in both manufacture and service  degradation. Monitoring the course 
of relaxation processes allows to increase the reliability of the prediction of the 
residual service life of the constructional units. The mechanisms of the relaxation 
processes are diverse in different materials. In the present contribution, an account is 
given on a complex kinetic analysis of relaxation processes in three different steels. 

1. Úvod 

Odpev ovací pochody jsou sou ástí provozní degradace materiálu. Navenek se 
manifestují poklesem meze kluzu - sníženou odolností v i deformaci. Latentním 
konsekvencím odpev ování ve vnit ní struktu e materiálu se v tšinou v nuje malá 
pozornost. S tím, že snížená odolnost v i plastické deformaci bývá doprovázena 
zvýšením odolnosti v i lomu. Velká produkce a mobilita dislokací, které jsou 
p í inou poklesu meze kluzu, však mohou v ur itých p ípadech také zrychlit nukleaci 
a ší ení trhlin a tím lom uspíšit. Tím spíše, že procesy, které probíhají ve vnit ní 
struktu e materiálu b hem odpev ování, nemusí být nikterak p ímo aré. Což ilustruje 
následující citát z jednoho lánku, který byl publikován p ed mnoha lety v Nature [1]: 
"experiments (with pure aluminium) indicate that the particle-size a few weeks after 
rolling is about 3.6 µm and a few months afterwards is about 2.2 µm … it appears 
that the particle-size of the material decreases with the time after rolling". 
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Plošná rozhraní

Volbou zkušebního materiálu (austenitická ocel typu 18-8 a velmi m kká uhlíková 
ocel) jsme p edm tnou studii orientovali na ty odpev ovací procesy, které se týkají
plošných p ekážek v pohybu dislokací, tj. hranic zrn a mosaikových blok . Migrace 
hranic zrn byla monitorována sv telnou mikroskopií, mosaikovou strukturu jsme 
sledovali pomocí rtg. difrakce. 

Na rozdíl od tzv. metalografického zrna, ve kterém bývá mnoho r zných defekt  a 
nepravidelností, je struktura mosaikových blok  velmi dokonalá. Tak dokonalá, že 
rtg. zá ení difraktované od všech atom  daného bloku je p i vhodné orientaci 
primárního svazku použitého zá ení v i mosaikovému bloku ve fázi. Na plošném 
posi n  citlivém detektoru pak odpovídá každému mosaikovému bloku  jedna 
difrak ní stopa (reflexe). Z po tu reflexí nalézajících se na zvoleném úseku vybrané 
difrak ní linie [2] m žeme pak ur it jak jsou mosaikové bloky velké [3-5]. Proto se
také n kdy mosaikovým blok m íká "rentgenografická zrna". Vzhledem k
dokonalosti své struktury, klade mosaikový blok pohybu dislokací malý odpor.
Metalografické zrno má zpravidla mnohem mén  dokonalou strukturu než mosaikový
blok. Leckdy se íká, že zrno je složeno z n kolika mosaikových blok , jež jsou v i
sob  "mírn " disorientovány. To je však velmi povrchní a spíše zavád jící výklad. Ve 
skute nosti je to tak, že strukturní defekty (a te  máme na mysli zejména dislokace)
jsou v rámci zrna rozloženy nerovnom rn . Vytvá ejí jedno- až dvojrozm rné

Obr.1. Potenciálový profil procesní trajektorie odpevn ní;
W .....  potenciál; 

           PK ....  procesní koordináta odpevn ní;
           V  ...... výchozí (zpevn ný) stav materiálu;

  ...... aktivovaný komplex;
C  ...... cílový (odpevn ný) stav materiálu;

           Ez ...... energie vložená do materiálu zpevn ním;
           Ea ...... aktiva ní energie odpevn ní.
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formace, které od sebe odd lují objemové kompartmenty, jež mají velmi dokonalou 
strukturu - a to jsou práv  mosaikové bloky. Sv telným mikroskopem mosaikové
bloky nerozeznáme. Rentgenovou difrakcí se však dají dob e rozlišit - jejich reflexe 
jsou v i sob  posunuté. Hranice zrn bývají intensivn  dekorovány p ím sovými
atomy, vakancemi a dislokacemi. Proto jsou sv telným mikroskopem dob e vid t.
Pro pohyb dislokací nap í  rozhraním p edstavují hranice zrn v tší p ekážku než 
hranice mosaikových blok .

B hem odpev ování se hranice mosaikových blok  i hranice zrn p emis ují, ímž se
m ní podmínky pro pohyb dislokací. Rozhraní (zrn i mosaikových blok ) však 
p edstavují velkou skrumáž dislokací. Má-li se rozhraní pohnout, musí dojít k 
p eskupení dislokací a k redefinici mosaikových blok  (a zrn). Vzájemná interakce 
p eskupujících se dislokací ovlivní zp tn  plasticitu materiálu a m že vést ke vzniku 
zárode ných trhlin. Tento složitý komplex vzájemn  provázaných proces  pak
p edstavuje mikrostrukturní mechanismus fenomenologických projev  odpev ování.

Aktiva ní analýza 

Hnací silou odpev ovacích pochod  je energie Ez vložená do materiálu b hem jeho 
zpev ování. Má-li se však tento energetický zisk p echodem ze zpevn ného stavu V 
do odpevn ného stavu C realizovat, musí se struktura materiálu rekonfigurovat. K 
tomu je ovšem t eba další energie Ea (aktiva ní), která odpovídá tzv. aktivovanému 
komplexu , což je energeticky nejnáro n jší konfigurace na procesní trajektorii od 
zpevn ného do odpevn ného stavu (obr.1). Aktiva ní energie se erpá z 
energetického rezervoáru tepelného pohybu atom . Totiž z fluktuací této energie, 
jejichž pravd podobnost, exponenciáln  klesající s deklarovanou energií Ea a 
rostoucí s teplotou T, je vyjád ena Boltzmannovým faktorem 

RT

Ea

e

ím vyšší je teplota, tím v tší je pravd podobnost, že mezi pohybovými mody (ve 
spektru fonon ) mikrostruktury materiálu se vyskytne takový, jehož energie p evyšuje
pr m rnou energii tepelného pohybu zpevn ného materiálu o hodnotu Ea, která 
m že být p edána atom m struktury, aby zm nily svou konfiguraci tak, že dojde k
odpevn ní. Teplotní závislost rychlosti odpevn ní, totiž zm ny sledovaného 
parametru SV, který charakterizuje stav (strukturu) materiálu, tedy obsahuje aktiva ní
energii Ea jako parametr : 

RT

Ea

eSV

jenž ur íme regresní analýzou této závislosti [6,7] (viz grafickou konstrukci na obr.2). 

V naší studii jsme odpevn ní sledovali monitorováním teplotní závislosti meze kluzu
a dvou strukturních parametr : velikosti zrna a velikosti mosaikových blok . Energie 
vnesená do materiálu zpev ováním se totiž (mimo jiné) spot ebovala na vytvo ení
rozhraní mezi zrny a mosaikovými bloky. Zde se deponovala ve form
mezipovrchové energie, jež je b hem odpev ování odbourávána když se plocha 
rozhraní zmenšuje a zrna resp. mosaikové bloky zv tšují. Krom  toho dochází 
zpev ováním k celé ad  dalších strukturních zm n, jež ve svém globálu vytvá ejí
p ekážky pro pohyb dislokací. Tyto p ekážky p i odpev ování relaxují, ímž se
snižuje mez kluzu. 
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Obr.2. Výpo et aktiva ní energie Ea tepeln  aktivovaného procesu; 
            SV .... veli ina charakterizující stav materiálu; 
            T ...... absolutní teplota; 
            R ...... plynová konstanta. 

Každý proces má ur itou aktiva ní energii. ím je ta aktiva ní energie menší, tím
snáze (p i dané teplot  rychleji) ten proces probíhá. B hem odpev ování dochází k 
celé ad  proces . Tyto procesy mají r zné aktiva ní energie a jsou všeljak
propojeny paraleln  i seriov . S hlediska bezpe nosti provozování konstrukcí jsou 
nejd ležit jší ty procesy, které mají nízkou aktiva ní energii, protože probíhají rychle 
a pokud vyús ují v plastickou deformaci nebo lom, zkracují životnost konstrukce. 

2. Experiment 

M ili jsme velikost zrn (sv telnou mikroskopií), velikost mosaikových blok  (rtg. 
difrakcí) a mez kluzu po žíhání p i teplot  1100°C resp. 1150°C a 1300°C t í r zných
materiál : austenitické oceli AISI 304 (0,06C; 1,7Mn; 9,1Ni; 18,3Cr), behanitu 
(0,005C) a m kké uhlíkové oceli St37 (0,09C; 0,32Mn; 0,16Si). Výsledky m ení jsou 
uvedeny v tabulce 1. 

Na základ  toho jsme pro tyto materiály a uvedený interval teplot žíhání vypo ítali
aktiva ní energie tepeln  aktivovaného r stu zrn a mosaikových blok  a poklesu
meze kluzu. Vypo tené hodnoty aktiva ních energií jsou uvedeny v tabulce 2. M ení
se provád lo za pokojové teploty a vypo tené hodnoty aktiva ní energie tedy
charakterizují ú inek teplotní aktivace na komplexní proces, ke kterému ve 
zpevn ném materiálu dochází b hem odpev ovacího žíhání a následného ochlazení 
na pokojovou teplotu. 
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MATERIÁL 
TEPLOTA
ŽÍHÁNÍ [°C] 

VELIKOST ZRNA 
[mm]

VELIKOST
MOSAIKOVÉHO 
BLOKU [mm] 

Rp0,2

[MPa]

1100 50,5 71 217
AISI 304 

1300 56 104 206

1150 82 54 177
Behanit

1300 131 60 158

1100 37 44 234
St 37 

1300 68,5 43 184

Tab.1. Zm na velikosti zrn, mosaikových blok  a meze kluzu zkoumaných materiál
v závislosti na teplot  jejich žíhání 

MATERIÁL ZRNA
MOSAIKOVÉ 

BLOKY
Rp0,2

AISI 304 8,7 31,5 4,3

Behanit 52,0 11,7 12,7

St 37 51,2 0 20,0

Tab.2. Aktiva ní energie [kJ/mol] tepeln  aktivovaného r stu zrn a mosaikových 
blok  a poklesu meze kluzu v intervalu žíhacích teplot 1100°C - 1300°C. 

3. Diskuse 

Z výsledk  získaných popsaným experimentem plyne: 

a) aktiva ní energie r stu zrn a r stu mosaikových blok  v tomtéž materiálu se 
velmi liší; 

b) v austenitické oceli je aktiva ní energie r stu zrn v tší než aktiva ní energie 
r stu mosaikových blok , u behanitu a m kké uhlíkové oceli je tomu naopak; 

c) aktiva ní energie r stu zrn je v r zných materiálech r zná;

d) stejn  tak aktiva ní energie r stu mosaikových blok  je v r zných materiálech 
hodn  odlišná; 

e) aktiva ní energie poklesu meze kluzu se v daném materiálu blíží aktiva ní 
energii toho z proces  r stu zrn a r stu mosaikových blok , který má menší aktiva ní 
energii;
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f) v daném materiálu má menší aktiva ní energii r st t ch strukturních bun k
(zrn nebo mosaikových blok ), které jsou menší; což je v souladu s Herringovým 
zákonem, podle kterého mají menší strukturní bu ky v tší chemický potenciál [8]; 

g) ze záv r  ad e) a f) plyne, že aktiva ní energie (resp.rychlost) poklesu meze 
kluzu je blízká aktiva ní energii (resp. rychlosti) r stu t ch strukturních bun k (zrn 
nebo mosaikových blok ), které jsou menší. 

4. Záv r

1. B hem odpev ování dochází ve vnit ní struktu e materiálu k proces m, které 
jsou mnohem rychlejší než pokles meze kluzu a mohou výrazn  zkrátit životnost 
p íslušného strojního dílce. 

2. P i monitorování t chto proces  je vhodné kombinovat mikroskopii s rtg. 
difrakcí.

3. Výsledky provedených experiment  (je nutno pokládat za p edb žné, protože 
vycházejí jen z malého souboru vzork , nicmén ) nazna ují, že odpev ovací
procesy jsou tím rychlejší, ím je struktura dispersn jší. 

Pod kování 

Experimentální práce byly provád ny v rámci ešení výzkumného zám ru MSM 
6198910015 (MŠMT R).
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