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1. Úvod 
 

Ocele bez interstícií (IF ocele) predstavujú jednu 
z hlavných skupín ocelí aplikovaných v automobilovom prie-
mysle. Tieto ocele vykazujú vysokú mieru tvárniteľnosti, 
ktorá je zabezpečená vyviazaním interstícií (uhlíka a dusíka) 
z tuhého roztoku do disperzných častíc pomocou titánu 
a nióbu. S ohľadom na svetový trend znižovania emisií sú 
výrobcovia automobilov nútení do výroby ľahších komponen-
tov s vyššou pevnosťou, ktoré zabezpečia zníženie hmotnosti 
automobilu a tým aj celkovú spotrebu paliva. Preto, jednou 
z možností zvyšovania pevnosti IF ocelí je využitie legúr, 
ktoré zabezpečujú spevňovanie mechanizmom tvorby substi-
tučného tuhého roztoku13. 

V tejto práci sú skúmané IF ocele, do ktorých boli prida-
né rôzne množstvá fosforu a mangánu. Práve fosfor patrí me-
dzi prvky, ktoré výrazne zvyšujú pevnostné vlastnosti rozto-
ku, pričom z cenového pohľadu je taktiež najefektívnejší. Na 
druhej strane je známy nepriaznivý vplyv fosforu na krehkosť 
ocelí, ktorá je spôsobená segregáciou fosfou na hraniciach 
zŕn. Tento efekt má za následok náchylnosť plechov na inter-
kryštalický lom počas sekundárnych lisovacích operácií 
s hlbokým ťahom alebo počas prevádzky. Preto na zvýšenie 
pevností IF pri zachovaní plastických vlastností ocelí je naj-
vhodnejšie nájsť optimálny pomer legujúcich prvkov2,4,5. 
 
 
2. Experimentálny materiál a metodika 
 

Pre experimenty boli pripravené tri druhy ocelí v pre-
vádzkovom toku zloženého z valcovania za tepla, valcovania 

za studena a laboratórného žíhania na zariadení Hot Dip Pro-
cess Simulator. Teplotné priebehy a parametre valcovania 
jednotlivých operácií sú zaznamenané v tabuľke I. Chemické 
zloženie skúmaných ocelí a ich označenie je uvedené 
v tabuľke II. 

Analýza disperných fáz v oceliach bola študovaná pomo-
cou metodiky extrakčných replík v transmisnom elektróno-
vom mikroskope JEOL JEM 2000 FX s použitím EDX analy-
zátora Link 860. Vzorky boli mechanicky brúsené a leštené. 
Výbrusy boli elektrolyticky leptané v elektrolyte HClO4 + 
CH3CH2OH (v pomere 1 : 10) pri konštantnom napätí 15 V. 
Na naleptaný povrch bola naparená uhlíková vrstva, ktorá 
bola následné odleptaná z povrchu v  rovnakom elektrolyte. 

Lomové plochy vzoriek, ako aj analýza metolagrafic-
kých výbrusov boli pozorované v rastrovacom elektrónovom 
mikroskope JEOL JSM 7000 F s použitím EDX analyzátora 
firmy Oxford Instruments. 

Mikrotvrdosť HV 0,01 bola meraná na metalografických 
výbrusoch chemicky leštených v roztoku (100 g l1) kyselina 
šťavelová, H2O2 a H2O v pomere 7:1:20, prístrojom Hane-
mann. 
 
 
3. Výsledky a diskusia 
 

Pre stanovenie vhodnej teploty žíhania IF ocelí 
v prevádzkových podmienkách boli vykonané experimentálne 
žíhania, z ktorých bol vypočítaný podiel rekryštalizovaných 
zŕn (obr. 1) podľa vzorca: 

 
kde Rp0,20 – hodnota medze klzu neprežíhaneho materiálu, 
Rp0,21 – hodnota medze klzu 100 % prežíhaneho materiálu, 
Rp0,2X – hodnota medze klzu X % prežíhaného materiálu 

Z kinetiky rekryštalizácie bola stanovená teplota žíhania 
na 850 °C, pri ktorej došlo k úplnej rekryštalizácii ocelí. 

Mechanické vlastnosti ocelí (obr. 2) po kontinuálnom 
žíhaní pri teplote 850 °C boli hodnotené zo statickej skúšky 
v ťahu. Namerané hodnoty poukázali, že s rastúcim obsahom 
fosforu a mangánu v oceliach rastie medza klzu o 80 MPa 
a taktiež medza pevnosti o 30 MPa, pričom ťažnosť materiálu 
sa takmer nemení a kolíše pri hodnote 34 %. 
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VPLYV FOSFORU NA LOKÁLNE MECHANICKÉ VLASTNOSTI  
A VÝVOJ ŠTRUKTÚRY IF OCELÍ 

Tabuľka I 
Parametre procesu výroby ocelí 

Valcovanie 
za tepla 

[°C] 

Teplota 
zvinovania 

[°C] 

Úber 
za studena 

[%] 

Teplota 
žíhania 

[°C] 
940 640 74 600900 

Tabuľka II 
Chemické zloženie ocelí 

Oceľ Obsah [hm. ppm] 

 C Mn Si P S Ti Nb N 

10 50 6640 100 1020 50 330 410 50 
11 41 5340 100 660 60 300 390 64 
12 51 2730 110 500 51 360 380 42 
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Vzhľadom na pozitívny vplyv fosforu a mangánu na 
zvýšenie pevnostných vlastností popri zachovaní ťažnosti boli 
ocele podrobené TEM analýze disperzných fáz. Vo všetkých 
oceliach boli nájdené častice TiN,  MnS, NbC, TiC, (Ti+Nb)C 
a častice na báze Ti a S, ktoré sú zdokumentované na obr. 3. 
(Bližšia charakterizácia častíc bola zdokumentovaná v práci6.) 
Výskyt jednotlivých typov častíc odpovedal obsahu prítom-
nosti mangánu v oceliach, pričom najvyšší počet MnS častíc 
bol v oceli 11, s čím súvisí aj najvyšší podiel síry v tejto oceli. 
Výskyt častíc na báze Ti a S klesal so zvyšujúcim sa obsahom 
Mn v oceliach. Napriek vysokému obsahu fosoru neboli časti-
ce typu FeTiP a Fe(Ti+Nb)P v oceliach identifikované. Neprí-
tomnosť fosfidických častíc môže byť pripísaná vysokej tep-
lote žíhania, pri ktorej nedochádza k ich precipitácii, resp. pri 
teplote žíhania 850 °C je rozpustnosť fosforu v tuhom roztoku 
vyššia ako koncentrácia, ktorú obsahovali skúmané ocele. 
Podobnú skutočnosť precipitácie fosfidických častíc v IF 
oceliach potvrdili autori prác5,7, ktorí identifikovali vyprecipi-
tované fosfidické častice hlavne v blízkosti oblasti hraníc zŕn 
v oceliach žíhaných pri teplote 700 °C. Avšak po žíhaní pri 

800 °C ocele neobsahovali fosfidické častice2.  
Z dôvodu absencie fosfidických častíc vo všetkých skú-

maných oceliach a taktiež z dôvodu, že fosfor patrí medzi 
povrchovo aktívne prvky v oceliach, bol vykonaný experi-
ment, pri ktorom boli rázom zlomené vzorky ochladené 

Obr. 1. Závislosť podielu rekryštalizovaných zŕn v oceliach od 
zvolenej teploty žíhania 

Obr. 2. Mechanické vlastnosti skúmaných IF ocelí v závislosti od 
obsahu fosforu v oceliach 

Obr. 3. TEM fotografie disperzných fáz extrahovaných z ocelí: a) 
TiN, b) MnS, c) (Ti+Nb)C, d) častica na báze Ti a S, e) karbidy NbC 
a TiC 

Obr. 4. SEM fotografia lomovej plochy ocele 10 
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v tekutom dusíku. SEM pozorovania lomových plôch jednot-
livých typov ocelí sú zdokumentované na obr. 46. Lomové 
plochy ocelí charakterizujú prevažne transkryštalické štiepne 
fazety,  avšak na lomových plochách je možné zo snímkov 
pozorovať oblasti interkryštalického štiepného porušenia. 
Všetky druhy ocelí mali oblasti interkryštalického štiepenia 
rozložené po celej lomovej ploche a podiel interkryštalického 
štiepenia sa zvyšoval s rastúcim obsahom fosforu v oceliach, 
pričom výskyt oblastí interkryštalického štiepenia sa sústre-

ďoval v stredovej oblasti hrúbky vzoriek. 
Keďže v stredovej oblasti hrúbky vzoriek bol pozorova-

ný zvýšený výskyt interkryštalického štiepenia, boli vyhoto-
vené metalografické výbrusy v rovine kolmej na smer valco-
vania ocelí. Na mikroštruktúrach zdokumentovaných na 
obr. 7 je vidieť zvýraznenie stredovej oblasti leptaním, ktoré 
je v oceli 12 nepozorovateľné a naopak v oceli 10 výrazné. 

EDX analýza naleptaných výbrusov ocelí 10 a 11 (obr. 8 
a 9) poukázala, že v stredových oblastiach sa nachádza zvýše-
né množstvo fosforu, ktoré po kvantitatívnej analýze dosaho-
valo vyššie hodnoty (tab. III, IV) ako sa nachádza v zložení 
ocelí. V oblasti obohatenej fosforom je možné taktiež pozoro-
vať zvýšenú hustotu disperzných častíc. TEM analýzou častíc  
extrahovaných v uhlíkových replikách bola pozorovaná vyššia 
početnosť častíc TiC, TiNbC a NbC. Napriek vysokému obsa-
hu fosforu v tejto oblasti,  fosfidické častice neboli nájdené. 

Obr. 5. SEM fotografia lomovej plochy ocele 11 

Obr. 6. SEM fotografia lomovej plochy ocele 12 

Obr. 7. Mikroštruktúry ocelí v kolmej rovine na smer valcovania 
(63) 

Oceľ 10 Oceľ 11 Oceľ 12 

Obr. 8. Detail stredovej analýzy 

Tabuľka III 
Kvantitatívne vyhodnotenie EDX analýzy z obr. 8 

Element Spectrum 51 Spectrum 52 
[hm. %] [hm. %] 

P 0,34 0 
Mn 0,79 0,86 
Fe 98,88 99,14 

Obr. 9.  
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Na metalografických výbrusoch bola meraná mikrotvr-
dosť HV 0,01 po hrúbke materiálu (obr. 1012) s cieľom 
zistenia zmeny mechanických vlastností v závislosti od zme-
ny rozloženia fosforu v materiále. Namerané hodnoty pouka-
zujú na zvýšenie tvdosti ocele 10 a tiež miernejšie zvýšenie 
tvrdosti ocele 11 v stredovej oblasti plechu. Okrem ovplyvne-
nia stredovej oblasti došlo u ocelí 10 a 11 k celkovému mier-
nemu nárastu tvrdosti matrice oproti oceli 12. 
 
 
4. Závery 
 

Z výsledkov experimentov možno usudzovať, že fosfor 
v oceli má priaznivý vplyv na pevnostné vlastnosti, ktoré sa 
prejavili nárastom medze klzu, medze pevnosti a taktiež mier-
nym nárastom tvrdosti matrice, pričom ťažnosť materiálu bola 
zachovaná. Analýzou precipitátov bolo zistené, že fosfor ostal 
v tuhom roztoku a neprecipitoval vo forme fosfidických čas-
tíc. Avšak, EDX analýza a hodnoty mikrotvrdosti oceľových 
plechov preukázali na zvýšenie fosforu v stredovej oblasti 
hrúbky plechu a ovplyvnenie stredovej oblasti ocelí so zvýše-
ním obsahu fosforu v oceliach. Efekt stredovej segregácie 
pravdepodobne súvisí s nízkym rozdeľovacím koeficientom 
fosforu, ktorý počas tuhnutia ocele pri kontinálnom liatí ostá-
va v oblastiach, ktoré kryštalizujú ako posledné.  
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M. Vojtkob (a U. S. Steel Košice, Slovakia, b Department of 
materials Science, Technical University of Košice, Faculty of 
Metallurgy, Slovakia): Influence of Phosphorus on Local 
Mechanical Properties and Structure Evolution of IF 
Steels  

 
Three interstitial free steels stabilized by Ti and Nb, with 

different content of phosphorus, have been studied. The mini-
mal deifferences in precipitation behavior and no phosphides 
particles in steels processed by continuous annealing at 850 °C 
were observed. The finer mechanical properties and the simi-
lar drawability with higher content of phosporus have been 
measured.  

Tabuľka IV 
Kvantitatívne vyhodnotenie EDX analýzy z obr. 9 

Element Spectrum 25 Spectrum 28 
[hm. %] [hm. %] 

P 0,34 0 
Mn 0,50 0,36 
Fe 99,16 99,64 

Obr. 10. Mikrotvrdosť HV 0,01 vzorky 10 

Obr. 11. Mikrotvrdosť HV 0,01 vzorky 11 

Obr. 12. Mikrotvrdosť HV 0,01 vzorky 12 


