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 Abstrakt 

 Tato práce se zabývá vlivem rychlosti a intenzity ochlazování na STELMOR 

dopravníku na výslednou strukturu materiálu. Ocel označení 32CrB4 byla zpracovávána na 

kontidrátové trati (dále  KDT) v TŢ a.s. V této práci se popisovalo, proč bylo původní metodu 

potřeba nahradit metodou novou a jak se od sebe metody vzájemně lišily. Při tomto zkoumání 

byl nápomocen také přístroj, plastometr Gleeble, pro lepší přehled vlivu rychlostí ochlazování 

na výslednou strukturu, pomocí rozpadového ARA diagramu. 

 

Klíčová slova: Řízené ochlazování, dopravník STELMOR, rozpadový ARA digaram, 

mikrostruktura, šroubárenská ocel 32CrB4, dilatometrie 

 

 Abstract: 

 This paper examines the influence of the speed and intensity of the cooling conveyor 

STELMOR on the final structure of the material. Steel grade 32CrB4 was processed at 

Continuous rolling mill KDT in TŢ a.s. In this paper has been described why it was necessary 

to replace the old method for the new method and their basic differences. During that 

examination were also used the means of device plastometer GLEEBLE for a better view of 

the influence of cooling rate on the resulting structure, using the decay ARA diagram. 

 

Keywords: Controlledcooling, conveyor STELMOR, a decay ARA diagram, microstructure, 

screwsteel 32CrB4, dilatometry 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce, která zkoumá vlastnosti šroubárenské oceli 32CrB4 po řízeném 

ochlazování válcovaného drátu, je, co se týče experimentální fáze, prakticky rozdělena do 

dvou částí. 

V první části se práce zaměří na získání rozpadového diagramu ARA, který vznikl na 

Vysoké Škole Báňské, technické univerzitě Ostrava v laboratoři intenzivních procesů tváření 

materiálu, „Regionálního materiálově technologického výzkumného centra. Na ocelových 

vzorcích o daném sloţení se prováděla dilatometrie bez deformace, a to na špičkovém servo – 

hydraulickém zařízení nazvaném plastometr Gleeble 3800 se simulačním modulem 

Hydrawedge II, který je výrobkem renomované firmy Dynamic Systems Inc. (USA). Vzorky 

které byly zkoumány pomocí tohoto zařízení, byly předány na metalografické oddělení, kde 

se vyhodnocovala struktura daných vzorků. Následně se na nich provedly zkoušky tvrdosti. 

Konkrétně šlo o zkoušky tvrdosti podle Rockwella. 

Ve druhé části experimentální fáze se práce zaměří na řízené ochlazování svitku drátu 

po válcování, oceli 32CrB4, ve společnosti Třinecké Ţelezárny, a.s. Pokus na této oceli bude 

probíhat na trati nazvané „Kontidrátová trať“ neboli KDT. Konkrétně bude vyuţita pouze část 

z této tratě KDT a to STELMOR dopravník, který plní funkci řízeného ochlazování. 

Vzhledem k tomu, ţe se v tomto případě jedná o momentálně pouţívanou metodu, nebude tak 

ona konkrétně přiblíţena, pouze nastíněna v bodech, jelikoţ si firma hlídá své výrobní 

poznatky a nápady, kterým se říká „know how“. 
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2. Struktura a mechanické vlastnosti po řízeném válcování 

a řízeném ochlazování 

Výrobci jsou nuceni pří výrobě neustále inovovat výrobní sortiment a svým 

odběratelům nabízet výrobky, které šetří technologický proces ve druhovýrobě, a to buď jeho 

částečným vynecháním nebo zkrácením. K objevení progresivnějších technických řešení je 

však potřeba vědecké podpory od základního zjišťování materiálového výzkumu aţ po 

simulace technologických procesů, které probíhají pomocí počítačů a na laboratorních 

zařízeních. Současné válcovací tratě jsou schopny díky své vysoké úrovni technologických 

zařízení dosahovat vyšších uţitných vlastností vývalků a výrobků a to při niţších 

energetických a materiálových náročnostech. Díky teplotně řízenému tváření oceli nelze zcela 

vyjádřit spojení řízení mikrostruktury zároveň s geometrickými změnami tvářeného materiálu. 

Vzhledem k přesně definovaným mikrostrukturním charakteristikám materiálů, lze zjistit 

mechanicko – technologické vlastnosti vývalků uţ ve válcovaném stavu. Dochází k případům, 

kdy mohou být uţitné vlastnosti materiálu částečně nahrazeny finálním tepelným 

zpracováním [1]. 

2.1. Mikrostruktura a mechanické vlastnosti 

Mechanicko – technologické vlastnosti ocelí jsou závislé na mikrostrukturách. Tyto 

struktury vznikají během válcování a mohou být následně upravované tepelným zpracováním. 

Tradiční metody tepelného zpracování jsou však zatíţeny velkými náklady. Z tohoto důvodu 

vzniká tlak odběratelů na zdokonalení materiálových charakteristik uţ při řízeném válcování 

oceli [2]. 

Řízené válcování díky znalostem exaktních podmínek válcování a metalurgicko – 

fyzikálních procesů, kterými jsou kalení, zotavení, rekrystalizace a precipitace, dnes 

umoţňuje dosáhnout takových ocelí, jejichţ mechanické vlastnosti jsou srovnatelné nebo lepší 

neţ vlastnosti dosaţené procesy tepelného zpracování [2].  

Pro dosaţení vhodné mikrostruktury a mechanicko – technologických vlastností 

pomocí teplotně řízeného válcování, je potřeba se zabývat většinou  u dnes vyráběných jakostí 

ocelí. Proto je důleţité zaměřit se na vliv těch částí zařízení a chladících linek, které se 

podílejí na vytvoření kvalitativních vlastností konečného produktu. Aby bylo moţno celkově 
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porozumět procesům, probíhajícím během válcování drátu, je potřeba získat základní 

informace o typech mikrostruktury, diagramech rozpadu austenitu, uzdravovacích procesech, 

vlivu legujících prvků, tvorbě okují a povrchovému oduhličení [2]. 

Jelikoţ stále rostou poţadavky na kvalitu výrobků, je proto třeba vyvíjet stále nová 

technická řešení, která budou schopna tyto poţadavky uspokojit. K tomu je potřeba volit 

vhodné materiály a následně pak docílit toho, ţe vyrobené výrobky budou odpovídat 

definovaným vlastnostem z hlediska mikrostruktury. Pro legované oceli je důleţité, aby 

vykazovaly špičkové mechanické vlastnosti, především mez pevnosti v tahu, mez kluzu a 

kontrakci, k tomu je potřeba minimální rozptyl mechanických vlastností v jednom závitu 

drátu či jednom celém svitku. K zajištění efektivní struktury nákladů při výrobě drátu je 

potřeba kromě zajištění uvedených poţadavků zabezpečit, aby podstatný podíl výroby byl 

zpracován a zušlechtěn přímo během samotné výroby. Do oblasti těchto zpracovatelských 

technologií zahrnujeme: 

 řízené sníţení válcovací teploty, 

 rychlé vodní chlazení v hotovním bloku, 

 zbrzděný proces pro zpomalené chlazení závitů drátu [2]. 

Příkladem takovéhoto zpracování mohou být rozpadové ARA diagramy pro oceli s 1% 

chromu, u kterých dochází hlavně pak vlivem zpomaleného ochlazování po doválcování 

k tvorbě feriticko – perlitické mikrostruktury, která je bez tvrdších fází jakými jsou bainit či 

martenzit [3]. 

2.2. Typy mikrostruktur 

Austenit: Je počátečním stavem válcovacího procesu a technického tepelného 

zpracování. Dále pak následují řízené ochlazovací periody, kdy dochází k rozpadu austenitu a 

vzniku v ocelích poţadované mikrostruktury a tudíţ i k dosaţení specifických vlastností [2]. 

Prvky jenţ stabilizují austenit, jakými jsou nikl a mangan (příp.: C, N, B, Cu, Co a Zn) 

dopomáhají k zachování stabilního austenitu i při niţších teplotách, coţ je u určitých jakostí 

ocelí vyţadováno [2]. 

K přeměně austenitické struktury dochází po ochlazení, např. u nízkolegovaných 

uhlíkových ocelí k tomu dochází pod teplotou Ac1, a to na mikrostrukturní sloţky feritu a 
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cementitu. Ovšem vyskytuje se i široká škála austenitických nerezavějících ocelí, jenţ 

poskytují austenitickou mikrostrukturu při pokojové teplotě [2]. 

Ferit: Jedná se o tuhý roztok uhlíku, který se nachází v krychlové, prostorově 

centrované mříţce Fe α, v níţ je uhlík rozpuštěn intersticiálně a to aţ do hmotnostního obsahu 

0,022 %, uhlík se nachází v meziatomových prostorách krystalové mříţky [2]. 

K jeho tvorbě dochází během difúzně řízené přeměny austenitu při teplotách pod Ac3. 

Prvky jenţ stabilizují ferit jsou např. tyto: Cr, Si, Al, P, Ti, Mo, W a Be [2]. 

Sekundární cementit (Fe3C):Jedná se o mikrostrukturu jenţ vzniká při austenitické 

přeměně v případě nadeuetektoidní slitiny ţelezo – uhlík (> 0,77 % C) při poklesu teploty pod 

Acm a nazývá se sekundární cementit [2]. 

Jeho zvýšená tvrdost často způsobuje díky současnému sníţení houţevnatosti, při 

odpovídajícím namáhání nebo napětí, vznik mikrotrhlin na lamelách cementitu [2]. 

Sekundární cementit má při vyšších ochlazovacích rychlostech povahu tvořit 

Widmannstättenovy jehlice. Podobně jako u feritu, dochází k tvorbě těchto jehlic přednostně 

na hranicích austenitických zrn. Z tohoto pohledu je důleţité, aby cementitické jehlice byly, 

ještě dříve neţ dojde k zakalení na martenzit, sbaleny (sferoidizovány) příslušným tepelným 

zpracováním (např.: ţíháním na měkko). Tímto procesem se minimalizuje vznik napětových 

trhlin [2]. 

Perlit: Během eutektoidní reakce a při dosaţení transformační teploty 723 °C se 

v rovnováţném stavu nacházející austenit rozpadá na mikrostrukturní sloţky ferit, jako tuhý 

roztok C v Fe α a sekundární cementit Fe3C. Této jemné lamelární mikrostruktuře se říká 

perlit [2]. 

Perlitické mikrostrukturální typy se zásadně charakterizují mazilamelární vzdáleností 

(střídání lamel feritu a cementitu) a ta se zmenšuje s klesající teplotou a rychlostí ochlazování.  

Dochází tak ke zjemnění lamel a zrna perlitu se zmenšují. To způsobí zvýšení pevnosti i 

tvrdosti mikrostruktury oceli [2]. 

Martenzit: K tvorbě martenzitické struktury dochází po rychlém ochlazení na nízké 

teploty. Martenzit se na rozdíl od feritu a perlitu tvoří z austenitu a to bez jakékoliv difúze 

atomů, proto tak uhlík zůstává v tuhém roztoku [2]. 
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Martenzit je z mikrostruktur jediný s nejvyšší tvrdostí. Tvorba martenzitu je závislá na 

tvaru ARA diagramu dané oceli a tím pádem zde mají vliv ty přísadové prvky, zejména pak 

uhlík, které posouvají ARA křivku doprava, k delším časům [2].   

Martenzitická struktura po kalení je poměrně nestabilní a jiţ při mírném ohřevu se 

mění. Zároveň je však křehká, proto je potřeba pro zachování velké tvrdosti martenzitu aby 

ocel absolvovala alespoň jedno tepelné zpracování např. popouštění, pro odstranění napětí, 

kterým dojde ke sníţení vnitřních pnutí [2]. 

Bainit: Mikrostruktura bainitu se tvoří částečně difúzí a částečně i bez ní. Jehlicovitý 

nebo deskovitý ferit s vyloučenými karbidy tvoří mikrostrukturu bainitu. Z hlediska 

mechanických vlastností nelegovaných ocelí je rozhodující, a je to stejné jako v případě 

perlitu nebo martenzitu, jaké velikosti zrn převaţují v transformované struktuře. Podobně jako 

mezilamelární vzdálenost perlitu a velikost lamel martenzitu, má i šířka pásku bainitu důleţitý 

význam [2]. 

Díky legujícím prvkům, kterými jsou např.: Cr, Mo a Mn, dochází k posuvu tvorby 

bainitu směrem k niţším teplotám a delším časům [2]. 

Důleţitost bainitické přeměny je obzvláště důleţitá v případě průběţného ochlazování 

společně s termomechanickým zpracováním nízkolegovaných ocelí [2].  
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3. Určení vlivu předchozí deformace na kinetiku fázových 

přeměn 

Při plastické deformaci má značný význam znalost teploty Ac3 a to jak pro řízení 

vývoje struktur, tak i pro energo – silové parametry a tvařitelnost oceli [4]. 

Kinetika fázových přeměn je především povaţována za funkci rychlosti ochlazování a 

výchozího stavu austenitu. Pokud fázovým přeměnám předchází plastická deformace, dochází 

ke zvyšování volné energie a termodynamické nestability austenitu, čímţ se urychluje rozpad 

austenitu na stabilní fáze za daných termodynamických podmínek [4].  

Během plastické deformace se zvyšuje volná entalpie austenitu (GA) následkem 

zvětšení poruch krystalografické mříţky. Při fázové přeměně austenitu na ferit dochází 

k uzdravování poruch. Rozpad zpevněného austenitu tak probíhá při vyšší teplotě (T1 > T0) 

[4]. 

3.1 Vliv deformace austenitu na jeho přeměnu a výslednou 

strukturu 

Pokud je austenit před přeměnou (nebo i během přeměny) deformován, má to vliv jak 

na průběh přeměny, tak na výslednou strukturu po přeměně a také její mechanické vlastnosti. 

Hlavní vliv na velikost těchto změn má stupeň deformace austenitu a teplota, při které je 

austenit deformován, tedy zda je hlavně deformován jako stabilní při teplotě nad A1 nebo jako 

metastabilní při teplotě pod A1. Uvedené změny při přeměně austenitu jsou vysvětlovány 

takto: 

 Díky deformaci austenitu se zvětší hustota dislokací, proto má výsledná struktura, 

která vznikla přeměnou větší hustotu poruch mříţky, a tím i vyšší odpor proti plastické 

deformaci. 

 Deformací austenitu se vyvolá precipitace velmi jemných karbidů, tím se i zvýší odpor 

proti plastické deformaci. 

 Deformací austenitu dojde ke zmenšení velikosti jeho částic, a tak i po finální přeměně 

jsou částice struktury menší a odpor proti plastické deformaci větší. 
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 Zmenšením částic struktury dochází ke zmenšení pnutí na hranici austenitických zrn, 

tím se také zmenšuje pravděpodobnost předčasných lomů vzniklých ze zárodků trhlin 

na hranicích zrn. 

 K přeměně γ na α dochází v podmínkách určité orientace defektů krystalografické 

mříţky daných plasticitou deformací austenitu. Přeměna můţe probíhat po rovinách 

kluzu, které jsou dány zónami maximální deformace mříţky. Například u drátu se po 

deformaci objevuje hustá síť zárodků, které jsou orientovány k jeho podélné ose [5]. 
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4. Sestavení ARA diagramu oceli 32CrB4 

4.1 Diagramy ARA 

Diagramy čas – teplota – transformace (TTT), neboli česky diagramy rozpadu 

austenitu, vykazují příslušné mikrostruktury pomocí mnoţiny procesů technického tepelného 

zpracování, tedy zkombinování procesů ohřevu, při kterém vzniká austenit a ochlazování, kdy 

dochází k přeměně austenitu. Na chování a dobu transformace a také i na mikrostrukturu dané 

jakosti oceli mají velký vliv různé faktory, mezi které patří chemické sloţení, velikost zrna, 

válcovací proces a velikost materiálu tedy i jeho profil [2]. 

Tyto diagramy mají velký význam pro válcované oceli na drátových a jemných 

profilových tratích, obzvláště pak diagramy anizotermického rozpadu austenitu se pouţívají 

k předurčení vývoje mikrostruktury a tím také i mechanických vlastností kaţdé jakosti oceli 

[2]. 

Oproti diagramům izotermického rozpadu austenitu – IRA, které jsou platné jen pro ty 

postupy tepelného zpracování, při kterých dochází k rozpadu austenitu při konstantní teplotě, 

mají diagramy anizotermického rozpadu austenitu – ARA mnohem širší pouţití a proto je lze 

pouţít pro posouzení všech pochodů tepelného zpracování, kdy se austenit přeměňuje při 

plynulém ochlazování [5]. 

V těchto diagramech se přeměna austenitu sleduje při plynulém ochlazování. 

V diagramech jsou zakresleny ochlazovací křivky. Za počátek procesů se bere okamţik, kdy 

dochází k poklesu teploty při ochlazování pod 860°C, díky tomu jsou vzájemně porovnatelné 

diagramy různých ocelí s různou austenitizační teplotou (viz obr. č.1) [5]. 
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Obr. č. 1: Příkladový ARA diagram náhodné oceli (14 140) [6]. 

 

Z ARA diagramů je moţno vyčíst především polohu bodů přeměny Ac1 a Ac3 u 

podeutektoidních ocelí a Ac1p a Ac1k u ocelí nadeutektoidních. Tyto body se stanovují pro 

různé ochlazovací rychlosti. Z polohy těchto bodů přeměny je moţno určit správnou teplotu 

austenitizace při normalizačním ţíhání a kalení, dále při ţíhání na měkko a nejvyšší moţnou 

popouštěcí teplotu [5]. 

Na závislosti teploty a rychlosti ochlazování je dobře vidět, jak s postupně se 

zvětšující rychlostí chladnutí, dojde k dřívějšímu dosaţení bodu Ac1. Čím delší doba 

ochlazování, tím bude struktura hrubší. Proto je nezbytná správná volba rychlosti 

ochlazování, aby bylo dosaţeno jemné a poţadované struktury. Poté co dojde k překročení 

horní kritické rychlosti ochlazování, zůstává přechlazený austenit zachován aţ po teplotu Ms, 

při které dochází k jeho bezdifúzní přeměně na martenzit. Dochází-li k ochlazení oceli touto 

nebo vyšší rychlostí, vzniká z austenitu pouze martenzit. Podíly martenzitu ve struktuře 

zakalené oceli lze ovšem zjistit i při niţších rychlostech ochlazováním, neţ je kritická [7]. 

Informace, které ARA diagramy obsahují, můţou ulehčit technologovi válcovny výběr 

různé válcovací technologie [2]. 

Z rozsahu oblasti austenitu, které se v diagramech označují písmenem A, jde určit 

teplotu, v níţ se ocel pro různé ochlazovací rychlosti nachází v austenitickém stavu. To je 
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důleţité především pro správnou technologii rovnání před kalením nebo kalení v rovnacích 

lisech [5]. 

Z rozsahu oblasti feritu, které se v diagramech označují písmenem F, lze stanovit 

teplotu počátku a konce samostatného vylučování této fáze, zároveň je moţno stanovit i 

ochlazovací rychlost, při níţ se tato fáze jiţ nevylučuje [5].  

Z rozsahu oblasti perlitu, který se v diagramech označuje písmenem P, je moţno 

stanovit teplotu počátku a hlavně ukončení rozpadu austenitu na perlit. Horní část této 

vyznačené oblasti je důleţitá pro ţíhání na měkko s pomalým ochlazováním, jelikoţ nám 

určuje teplotu, do níţ má smysl ocel pomalu ochlazovat. Naopak dolní část je důleţitá při 

normalizačním ţíhání a je moţno z ní určit nejen potřebnou ochlazovací rychlost k dosaţení 

lamelární perlitické struktury s poţadovanou pevností, ale také rozmezí teplot, ve kterých se 

má tato rychlost dodrţet [5]. 

Z oblasti vzniku přechodových struktur bainitu, který se v diagramech označuje 

písmenem B, z nich lze vyčíst důleţité údaje potřebné pro kalení a zušlechťování. Bainit je u 

konstrukčních ocelí vhodnou výchozí strukturou, která se následně popouští. A není důleţité, 

jestli se vyskytuje samotný, nebo společně s martenzitem. Ne úplně vhodný je jemný 

lamelární perlit, nepřípustný je ferit. Bainit je vhodnou strukturou, pokud je potřeba 

dosáhnout velmi dobré mechanické vlastnosti u některých pruţinových ocelí. V praxi 

vyhovuje, kdyţ nástroje, u kterých není poţadována vysoká tvrdost, jsou zakaleny na bainit 

[5]. 

Z oblasti martenzitu, ten je v diagramech označován písmenem M, je ohraničena 

polohou bodu Ms, která se nemění s rychlostí ochlazování. Ke změnám teploty počátku 

martenzitické přeměny pod oblastmi bainitu nebo perlitu dochází změnou chemického sloţení 

zbytkového austenitu, která je způsobena vznikem těchto struktur. Znalost polohy bodu Ms je 

důleţitá pro řadu způsobů kalení, ale její význam je mnohem širší. Díky této teplotě lze např. 

určit správný postup protivločkového ţíhání [5]. 

Při výskytu martenzitu a zbytkového austenitu v ochlazené oceli, se v diagramech 

tento zbytkový austenit označuje písmeny ZA současně s uvedením přibliţného mnoţství 

v procentech [5]. 

V diagramech jsou různé rychlosti plynulého ochlazování naznačeny tenkými čarami. 

V místech, kde se tyto čáry protínají s čarami ohraničujícími oblast vzniku jednotlivých 
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struktur, se uvádí mnoţství takto vzniklé fáze v procentech. Výsledná tvrdost struktury, která 

vznikla při dané rychlosti ochlazování, se uvádí v dolní části diagramu [5]. 

V diagramu ARA má na tvar a polohou křivek vliv kromě chemického sloţení a 

velikosti zrna i výška austenitizační teploty. Proto se k diagramu sestrojenému při ochlazování 

ze správné austenitizační teploty, uvádí pro stejnou ocel i diagram sestrojený z teploty 

podstatně vyšší. První typ diagramu se pouţívá při stanovení správné technologie pochodů 

tepelného zpracování, normalizační ţíhání, kalení a ţíhání na měkko. Druhý typ diagramu je 

zajímavý z hlediska technologie tváření, především ochlazování z dokovací nebo doválcovací 

teploty, k potlačení tvorby karbidického síťoví, zabránění vzniku vloček nebo trhlin. Oceli, 

které je výhodné ţíhat pomalým ochlazováním z nízké austenitizační teploty, k nim je 

důleţitý i ARA diagram sestrojený z nízké austenitizační teploty. Takovéto případy nebývají 

zcela běţné, patří k nim převáţně oceli nadeutektoidní a ledeburitické. U diagramů 

s podstatně vyšší austenitizační teplotou je pouţití příloţek méně přesné, proto je lepší 

dosahované rychlosti pro dané případy změřit přímo v provoze [5]. 

Diagramy ARA obsahují kromě křivek začátků a konců příslušných přeměn také 

průběhy křivek ochlazování, které byly pouţity při konstrukci diagramu. V případě přeměn 

austenitu se jedná o exotermické pochody, to znamená, ţe křivky ochlazování mohou za 

vhodných ochlazovacích podmínek vykazovat příslušné anomálie. U jednotlivých oblastí 

přeměn (např. perlitické a bainitické) můţe docházet k překrývání nebo mohou být zcela 

odděleny. Velmi pomalé ochlazování začíná přeměnou těsně pod teplotou Ac3 tvorbou feritu, 

na tu po dosaţení teploty Ac1 navazuje perlitická přeměna. Směs hrubého perlitu a feritu tvoří 

výslednou strukturu. Přeměny při rychlejším ochlazování začínají i končí při niţších teplotách 

a tím se sniţuje podíl feritu. Austenit se při určité rychlosti ochlazování přemění v perlit jen 

z části a při niţších teplotách v oblasti bainitické přeměny se rozpadá na bainit. Při růstu 

rychlosti ochlazování roste podíl bainitu a klesá teplota začátku jeho přeměny. Podíl 

austenitu, který postupně vzrůstá, zůstává zachován aţ do oblasti martenzitické přeměny a při 

teplotě Ms dojde k jeho přeměně na martenzit [7]. 

Je nutné sledovat diagramy ARA ve směru jednotlivých křivek ochlazování. Jaký je 

průběh fázových přeměn a také výsledná struktura pro určitou rychlost ochlazování se určí 

z dané křivky ochlazování a to podle jejího průběhu přes oblasti fázových přeměn diagramu. 

Průběh ochlazování bývá vyjadřován ať uţ jako skutečná závislost teploty a času, nebo se 

křivky korigují tak, ţe počátkem časové stupnice se stane okamţik přechodu teplotou Ac3 [8]. 
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Tento druhý způsob je fyzikálně správnější, jelikoţ austenit začíná být nestabilní aţ v tomto 

okamţiku a průběh ochlazování nad Ac3 nemá podstatný vliv na kinetiku přeměn. U tohoto 

způsobu je ovšem nevýhodou menší názornost a komplikovanější práce s diagramem. Co se 

týče rozdílů ve způsobu zobrazování jsou u obou malé [7]. 

4.2 Martenzitická přeměna 

Pokud je austenit přechlazen aţ do oblasti tak nízkých teplot, při kterých jiţ není 

moţná účinná difúze nejen přísadových prvků, ale také uhlíku, dochází k bezdifúzní přeměně 

na martenzit. Při této přeměně, která probíhá v rozmezí teplot Ms a Mf, je produktem 

nerovnováţný , silně přesycený tuhý roztok uhlíku v ţeleze α, který je nazýván martenzit. 

Aby došlo ke vzniku této metastabilní fáze, která je hlavní strukturní sloţkou zakalených 

ocelí, je potřeba ochlazovat austenitizovanou ocel pod teplotou Ms, a to v čase kratším, neţ je 

doba potřebná pro zahájení perlitické nebo bainitické přeměny. Minimální rychlost, při které 

ještě nedochází k difúzním přeměnám austenitu a dochází k jeho bezdifúzní přeměně na 

martenzit, je označována jako kritická rychlost kalení. Tato hodnota je závislá na sloţení a 

struktuře austenitu, u uhlíkových ocelí dosahuje hodnoty aţ 1000 °C ∙ s
-1 

[7].  

Při přeměně na martenzit nedochází během přeměny k difúzi a to z důvodu, ţe austenit 

je podchlazen tak, ţe difúze uhlíku téměř úplně ustává. Uhlík zůstává rozpuštěn ve vzniklém 

martenzitu a zapříčiní tetragonální deformaci jeho mříţky. K deformaci nedochází jen u 

elementárních buněk obsahujících uhlík, ale prakticky téměř u všech ostatních, jelikoţ jsou 

jejich působením také tetragonálně protaţeny [5]. 

Při martenzitické přeměně v ocelích, jde o zvláštní případ bezdifúzní (střihové) 

přeměny, během které vzniká nová fáze uspořádanými přesuny skupin atomů z uzlových bodů 

původní fáze do uzlů mříţky nové fáze tak, ţe relativní změny poloh sousedních atomů jsou 

menší neţ meziatomová vzdálenost. K martenzitické přeměně slitin ţeleza můţe docházet jak 

v intersticiálních (C, N), tak i v substitučních roztocích (Ni, Mn, Cr) a při vhodných 

podmínkách i v čistém ţeleze [9]. Základem martenzitické přeměny je polymorfní přeměna 

ţeleza γ → α a v přítomnosti uhlíku jsou specifické rysy, které jsou dány výrazným rozdílem 

jeho rozpustnosti v obou modifikacích ţeleza i značnou tvrdostí martenzitu [7]. 
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Začátek martenzitické přeměny je při teplotě označované Ms, konec přeměny je při 

teplotě podstatně niţší, označované Mf. Při stoupajícím obsahu uhlíku se sniţuje poloha bodu 

Ms i Mf (viz obr. č.2) [5]. 

 

Obr. č. 2: Poloha bodů Ms a Mf v závislosti teploty na obsahu uhlíku [5]. 

  

Polohu bodů Ms a Mf ovlivňuje také velikost zrna, výše kalící (austenitizační) teploty a 

obsah slitinových prvků. Vliv slitinových prvků je moţno kvantitativně vyjádřit ve vzorcích, 

pro přibliţné stanovení bodu Ms výpočtem. Přesnost tímto způsobem vypočítaných teplot, ve 

většině případů praktického pouţití zcela postačí. Dva následující vzorce je moţno pouţít pro 

uhlíkové a nelegované oceli za podmínek, ţe došlo k rozpuštění všech karbidů v austenitu [5].   

Ms = 495 ∙ (1 – 0,64 ∙ % C) ∙ (1 – 0,09 ∙ % Mn) ∙ (1 – 0,33 ∙ % Si) ∙ (1 – 0,045 ∙ % Ni) ∙ (1 – 

0,07 ∙ % Cr) ∙ (1 – 0,03 ∙ % Mo) ∙ (1 – 0,018 ∙ % W) ∙ (1 – 0,12 ∙ % Co)   [°C]    (1) 

Ms = 561 – (474 ∙ % C) – (33 ∙ % Mn) – (17 ∙ % Cr) – (17 ∙ % Ni) – (21 ∙ % Mo) – (11 ∙ % W) 

– (11 ∙ % Si) + (27 ∙ % Nb) – (44 ∙ % V) – (19 ∙ % Ti)  [°C]                          (2) 
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S klesající teplotou je průběh martenzitické přeměny nejdříve pomalý, poté velmi 

rychlý a nakonec velmi pomalý. Pokud má ocel vyšší obsah uhlíku, martenzitická přeměna se 

ukončuje pod pokojovou teplotou [5]. 

Při bainitické přeměně dochází k nárůstu jehlic, které vznikly na počátku přeměny, 

kdeţto při martenzitické přeměně se při sniţování teploty tvoří jehlice nové. Tím jsou jehlice 

martenzitu podstatně jemnější neţ bainitické jehlice. U nadeutektoidních ocelí se kromě 

nerozpuštěných karbidů tvoří také velmi jemný martenzit zvaný hardenit. Mimořádný význam 

při přeměně austenitu na martenzit mají dislokace, a to nejen jejich počet, velikost a tvar, ale 

také moţnost jejich pohybu. Zárodkem pro vznikající martenzit můţou být oblasti s velkým 

vnitřním pnutím nebo oblasti, jejichţ uspořádání je blízké uspořádání feritu. K takovémuto 

uspořádání struktury můţe dojít buď náhodným rozdělením atomů v mříţce, nebo nakupením 

poruch mříţky (vakance, dislokace, intersticiály) [5].  

Největší oblasti se strukturou blíţící se feritu, jsou vrstevnaté chyby, vznikající 

následkem pnutí, které byly způsobeny objemovými změnami při ochlazování. Z těchto 

zárodků dochází ke vzniku jednotlivých jehlic martenzitu smykem, ten je usnadněn 

nebrzděným pohybem dislokací. Sníţení pohybu dislokací v rovině skluzu způsobují napětí 

nutná k přesmyknutí mříţky. Pokud na mříţku nepůsobí velká vnější pnutí, mohou se 

martenzitické jehlice vytvořit ze zárodků jen díky pohybujícím se dislokacím. Velký význam 

má pohyb dislokací, především při vzniku jehlic martenzitu z vrstevnatých chyb, které jsou 

vţdy ohraničeny dislokacemi [5]. 

Tvorba martenzitu je velmi rychlá, proto dislokace, které umoţňují jeho tvorbu, musí 

mít moţnost rychlého pohybu. Všechny vlivy, kvůli kterým je omezen pohyb dislokací, tak 

mají nepříznivý vliv na martenzitickou přeměnu. Pokud dojde k přerušení ochlazování mezi 

teplotami Ms a Mf, dojde k zastavení martenzitické přeměny a zbylý nepřeměněný austenit se 

stabilizuje, a to v důsledku toho, ţe kolem dislokací se hromadí atomy uhlíku, tím dochází k 

brzdění těchto dislokací při dalším pohybu. Jestliţe má martenzitická přeměna při dalším 

ochlazování dále pokračovat, musí nejdříve dojít k vytvoření nových zárodků s novými 

dislokacemi. Z toho důvodu dochází k pokračování martenzitické přeměny aţ při niţší 

teplotě, neţ při které předtím došlo k jejímu přerušení [5]. 

Atomy uhlíku se hromadí kolem dislokací difúzně, proto je hromadění tím větší, čím 

déle trvalo přerušení ochlazení. Čím hlouběji pod začátkem martenzitické přeměny, tedy Ms, 

se nachází teplota, při níţ bylo ochlazování přerušeno, tím je méně pravděpodobný vznik 
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nových zárodků a tím i další přeměny zbylého austenitu. Při určité době i teplotě přerušeného 

ochlazování, můţe dojít k téměř úplnému zastavení přeměny austenitu, a ten tak zůstane 

zachován jako zbytkový austenit. I nad teplotou Ms dochází k hromadění atomů uhlíku kolem 

dislokací, jelikoţ však nad bodem Ms je menší hustota dislokací, nemají tyto atomy uhlíku tak 

velký vliv na průběh martenzitické přeměny, která následuje po sníţení teploty pod Ms [5]. 

4.3 Chemické složení a strukturní stav 

Významnou roli při transformaci oceli hraje chemické sloţení.  

Zkoumaná ocel 32CrB4 (1.7076), která je také označována podle norem „EN 10263 – 

4 : 2001“, o které se rovněţ říká, ţe je to slitina speciální oceli, se zároveň řadí mezi legované 

oceli. Mez pevnosti Rm této oceli bývá v rozmezí 530 – 700 MPa [10, 11]. 

Chemické sloţení dané oceli dle norem je uvedeno v následující tabulce (tab. č.2). 

Tab. č.  1: Chemické sloţení oceli32CrB4, vyjádřené v hmotnostních procentech [10]. 

Ocel 32CrB4 

Prvek % Prvek % 

C 0,30 – 0,34 Cr 0,90 – 1,20 

Mn 0,60 – 0,90 Cu  max. 0,25 

Si ≤ 0,30 P max. 0,025 

P max. 0,025 S max. 0,025 

 

Vlastnosti kovů a slitin jsou závislé především na poloze jednotlivých prvků 

v periodické soustavě. Fyzikální vlastnost, určující polohu prvku v periodické soustavě a stav 

elektronových obálek, je velikost vazebních sil. Při jejich rostoucí velikosti se úměrně zvyšují 

pevnostní vlastnosti kovů a slitin. Při pohledu na závislost tvrdosti kovu na teplotě tavení, 

která je úměrná velikosti vazebných sil, je patrné, ţe s rostoucí teplotou se sniţují i vazebné 

síly, a tím i tvrdost kovů. Úměrně se sniţují plastické vlastnosti [4]. 

Vlastnosti oceli lze významně ovlivňovat přísadou legujících prvků, které mají vliv 

nejen na změnu transformačního chování oceli, ale také na vlastnosti jakými jsou např. 
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tvrdost, mez kluzu, pevnost v tahu, houţevnatost a rovněţ také elektrické a tepelné vlastnosti, 

odolnost proti opotřebení, korozi apod. [2]. 

4.3.1 Legury 

Výraznější vliv na vlastnosti dané oceli mají především, jak z názvu vyplývá Cr a B a 

pak dále jsou důleţité především C, Mn, Si, P, S, Ni, Al, Mo, Ti, Nb a N. Vliv těchto legur 

bude popsán níţe [4]. 

Chrom  

Je feritotvorným prvkem, za teplot 1150 °C uzavírá γ – oblast při obsahu asi 12 % Cr. 

Neomezené tuhé roztoky tvoří se ţelezem, posouvá teplotu Ac1 k vyšším hodnotám. Strukturní 

stav chromových ocelí je výrazně ovlivňován obsahem uhlíku a dusíku (viz obr. č. 3). Obsah 

chromu, uhlíku a dusíku určuje zda se v oblasti teplot tvářeníbudou vyskytovat buď ve stavu 

austenitickém (zhruba 10% Cr), dvoufázovém α + γ (11 aţ 17 % Cr) a feritickém (nad 17% 

Cr) [4].  

V systému Fe-Cr-C vznikají karbidy typu Cr23C6 a Cr7C6. Tvařitelnost v oblasti 

spodních teplot tváření nepříznivě ovlivňuje vylučování karbidů chromu [4]. 

Chrom tvoří s dusíkem nitridy, případně karbonitridy. Nejvyšší parciální tlak nutný 

pro vznik nitridů je u ţeleza a postupně klesá v takovémto pořadí: Cr-V-Al-Ti-Zr. U prvků, 

které mají parciální tlak niţší neţ je u Fe a Cr, je zapotřebí provést stabilizaci oceli, především 

dusíku na stabilnější nitridy. Např. disociace nitridů začíná při teplotě 900 °C, nitridu vanadu 

při teplotě 1100 °C. Chrom podporuje rozpustnost dusíku v ţeleze, značně závisící na 

strukturním stavu oceli. U fázových přeměn γ → α se prudce sniţuje rozpustnost dusíku 

v oceli. V austenitických CrNi-ocelích je rozpustnost dusíku poměrně vysoká, aţ 0,5 % při 

teplotě 1200 °C. Značný vliv na tvařitelnost má u dvoufázových Cr ocelí obsah 

intersticiálních prvků, hlavně C a N [4]. 
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Obr. č. 3: Diagram Fe – Cr [4]. 

 

Se sírou vytváří chrom sulfidy, které mají vysokou teplotu tavení a jsou při tváření za 

tepla v tuhém stavu. Jelikoţ se převáţně vyskytují v globulitickém tvaru, nemají výrazný vliv 

na tvařitelnost [4]. 

V tuhém roztoku chrom zpevňuje základní strukturu, zvyšuje aktivační energii a 

sniţuje rekrystalizační schopnost, především u vysokolegovaných ocelí austenitického typu. 

U ocelí, které mají feritickou základní strukturu, převládá difuzní schopnost, která je dána 

feritickou strukturou [4]. 

Chrom patří mezi nejrozšířenější legující prvky v oceli. Převáţně je pouţíván s dalšími 

přísadami, kterými jsou například nikl, molybden, vanad a další [4]. 

 Nejčastější výskyty Cr v ocelích: 

 do 5 aţ 6 % Cr – konstrukční oceli, 
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 od 5 do 12 % Cr – speciální oceli, například vodíkuvzdorné, 

 nad 12 % Cr – korozivzdorné [4]. 

Chrom sniţuje tvařitelnost a zvyšuje deformační odpory za tepla, především 

zbrzďováním kinetiky uzdravovacích procesů a dynamickými precipitačními procesy. 

Tvařitelnost chromových ocelí je závislá na strukturním stavu. Během tváření v austenitickém 

strukturním stavu dochází k postupnému sniţování tvařitelnosti se stoupajícím obsahem 

chromu. Jelikoţ se oblast výskytu austenitu zuţuje, sniţuje se tak teplotní interval optimální 

tvařitelnosti. Nejniţší tvařitelnosti dosahují chromové oceli v oblasti dvoufázových struktur, 

tj. při 11 aţ 17 % obsahu chromu v závislosti na obsahu C a N. Tvařitelnost se zvyšuje ve 

feritické struktuře, která má obsah chromu okolo 17 aţ 18 %. K postupnému poklesu 

tvařitelnosti dochází při vyšších obsazích chromu, zároveň se ztěţují celkové podmínky 

tváření [4]. 

Chrom zvyšuje deformační odpory především v oblastech zbrzděné kinetiky 

uzdravovacích procesů, tedy při teplotách pod 1100 °C. Výrazněji se tento jev projevuje u 

ocelí s austenitickou strukturou, při teplotách niţších neţ 900 aţ 850 °C a u ocelí s feritickou 

strukturou při teplotách niţších neţ 750 aţ 700 °C [4]. 

Chrom sniţuje tepelnou vodivost a při nevhodném postupu ochlazování a ohřevu se 

zvyšuje nebezpečí tvorby trhlin z tepelných pnutí. Napomáhá vzniku pevně ukotvených okují, 

které jsou obohacené o Cr2O3 [4].  

Bor 

Při obsahu boru zhruba 9 % vzniká v systému Fe-B borid Fe2B, při obsahu zhruba 16 

hmot.% FeB. Rozpustnost boru v Fe-γ je při 1149 °C 0,021 hmot. %, při teplotě 906 °C klesá 

aţ na 0,0021 hmot. %. Vyšší rozpustnost v Fe-α je za teploty 906 °C, a to 0,0082 hmot. %, 

s klesající teplotou prudce klesá (viz obr. č. 4) [4]. 
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Obr. č. 4: Diagram Fe – B ze strany Fe [4]. 

 

V Fe-α se bor rozpouští intersticiálně, kdeţto v Fe-γ substitučně. Bor má menší 

atomový poloměr neţ Fe, za to větší neţ C a N (B ~ 1,0 ∙ 10
-8

 cm, N ~ 0,9 ∙ 10
-8

 cm, C ~ 0,85 

∙ 10
-8 

cm, Fe ~ 1,3 ∙ 10 
-8

 cm). V Fe je menší rozpustnost boru neţ C a N, tím se vylučuje 

přednostně na místech s větší koncentrací poruch jako např.: hranice zrn, hranice bloků, 

kluzné roviny, hranice fází apod. Na těchto místech vytváří silně absorpční vrstvu, tím i malé 

obsahy boru jsou účinné. Difuzní součinitel D je podobný jako uhlíku v austenitu [4]. 

Aktivační energie se blíţí aktivační energii difuze uhlíku v Fe-γ. Jelikoţ se vyskytuje 

bor především na hranicích zrn, brzdí tak difuzi substitučních prvků. Proto se sniţuje rychlost 

tvorby precipitátů na hranicích zrn a zpomaluje vytvrzování a křehnutí za vyšších teplot. Bor 

vyplňuje na hranicích vakantní místa, zároveň zpevňuje hranice zrn a zpomaluje pokles 

pevnosti hranic zrn při stoupající teplotě [4]. 

 Pouţití boru v ocelích: 

 v nízkolegovaných ocelích zvyšuje prokalitelnost, 

 ve vysokolegovaných ocelích zlepšuje tvařitelnost za tepla. 
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 Obsahy boru v ocelích: 

 mikrolegované oceli   0,0001 aţ 0,01 % 

 nízkolegované oceli   0,01 aţ 0,2 % 

 vysokolegované oceli   nad 0,2 % [4]. 

Pro zlepšení tvařitelnosti u vysokolegovaných ocelí je maximální přísada 0,005 %. 

Pouţití vyššího obsahu boru v oceli, způsobuje na hranicích zrn vyloučení borem obohacené 

fáze s niţšími teplotami tavení, které prudce sniţují soudrţnost hranic zrn. Optimální přísada 

boru: 0,002 aţ 0,003 %. Některé zahraniční prameny uvádí obsahy v rozmezí od 0,001 do 

0,005 % [4]. 

Bor se ve vysokolegovaných ocelích vyskytuje v oblasti teplot 800 aţ 1000 °C 

především na hranicích zrn. Při zvýšení teploty se postupně začíná objevovat i uvnitř zrna. Při 

vysokých teplotách, nad 1200 °C se zrovnoměrní jeho výskyt v matrici, ovšem zároveň se 

mohou tvořit místní segregace [4].  

Mikrolegování borem do 0,001 % se vytěsňují v austenitických ocelích na hranicích 

zrn karbidy, při obsazích 0,001 aţ 0,003 % dochází k mírnému zjemňování zrna jak 

v austenitických, tak i v uhlíkových ocelích [4]. 

Příznivý vliv boru na tvařitelnost se projevuje také při vyšších obsazích síry jejím 

vytěsňováním z okolí hranic zrn. S kyslíkem tvoří bor oxid B2O, který se vyznačuje vysokou 

teplotou tavení, čímţ přispívá ke sníţení náchylnosti oceli k lámavosti za tepla. Jelikoţ má 

bor vysokou afinitu ke kyslíku, přidává se proto do oceli aţ po dezoxidaci hliníkem [4]. 

Zlepšení tvařitelnosti oceli pomocí boru v rozmezí od 0,001 do 0,003 % se projevuje 

v oblasti teplot 900 aţ 1200 °C aţ 50 % zvýšením ve srovnání s austenitickou ocelí bez boru 

[4].   

Tvařitelnost austenitických ocelí s přísadou boru se zlepšuje se zvětšující se 

deformační rychlostí [9]. 

Za vyšších teplot působí bor negativně na přehřátí a podporuje růst zrn. Nad teplotou 

1200 °C má bor negativní vliv na tvařitelnost [4]. 
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Uhlík 

Uhlík se v ţeleze rozpouští interstiticky a jeho rozpustnost je závislá od modifikace 

ţeleza (teploty). Jako silně austenitotvorný prvek působí v tuhém roztoku, pokud je jeho 

obsah nad mezí rozpustnosti váţe se na karbidy, případně karbonitridy. Maximální obsah 

uhlíku v běţných ocelích, které jsou zpracovávány válcováním je 1,3 %. Pokud oceli v litém 

stavu obsahují více procent uhlíku, zpracovávají se zpravidla kováním. 

Na podmínkách tváření za tepla se vliv uhlíku projevuje hlavně: 

a) výrazným ovlivněním teplot solidu, 

b) ovlivněním strukturního stavu, 

c) typem a vlastnostmi vznikajících karbidů, 

d) ovlivněním difuzí aktivovaných dějů, především uzdravovacích a růstu zrn [4]. 

 

ad a)  Teploty solidu – ts, k jejich sniţování dochází u ocelí, které mají obsah uhlíku od 0,05 

do 1,2 %, a to ze zhruba 1 450 °C na 1 200 °C. Před tvářením jsou přípustné horní teploty 

ohřevu v závislosti na obsahu uhlíku okolo 200 aţ 150 °C pod teplotami solidu. Z čehoţ 

vyplývá, ţe dochází k jejich poklesu z 1 300 °C u nízkouhlíkových ocelí aţ na 1 050 °C, 

případně 1 150 °C a to u ocelí s obsahem uhlíku nad 1,0 %. 

ad b) Postup tuhnutí výrazně ovlivňuje licí strukturu. Při změně rozpustnosti některých prvků, 

hlavně síry, dochází při fázové změně ke zvýšené koncentraci nečistot na hranicích 

primárních zrn. Při teplotě 1 490 °C, nazývané taky jako teplota peritektická, dochází 

k tuhnutí přímo z taveniny Feδ na Feγ. Jelikoţ takto dochází ke vzniku austenitu za nejvyšších 

teplot, dojde zde také s největší pravděpodobností ke zhrubnutí licí struktury. Teplotní 

interval, který je zvětšený mezi teplotami solidu a likvidu podporuje segregační jevy u 

výšeuhlíkových ocelí.  

ad c) V systému Fe – C dochází ke vzniku karbidů typu Fe3C, neboli cementitu, případně za 

přítomnosti dalších karbidotvorných prvků směsné karbidy nebo stabilní monokarbidy. 

ad d) Difuzní procesy v uhlíkových ocelích – Při stoupajícím obsahu uhlíku v ţeleze dochází 

k postupnému sniţování aktivační energie samodifúze ţeleza. Se stoupajícím obsahem uhlíku 

dochází k úměrnému sniţování teploty růstu austenitických zrn. Austenitická zrna, u ocelí, 

které mají obsah uhlíku do 0,25 %, rostou při ohřevu do teploty 1 300 °C a to postupně, bez 

výrazné kritické teploty růstu zrna [4]. 
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Mangan 

Pro legování ocelí, bývá mangan v obsazích do 25 aţ 30 %, při těchto hodnotách je 

úplně rozpustný v ţeleze. Jedná se o austenitotvorný prvek. Jeho vlivem dochází ke zvyšování 

teploty bodu A4 a zároveň ke sniţování bodů A3 a A1. Pomalejší průběh fázových přeměn γ 

→ α oproti přeměnám probíhajícím u uhlíkových ocelí, je způsoben tím, ţe mangan sniţuje 

teploty přeměn a difuzní schopnosti [4]. 

Mangan nemá příliš velkou afinitu ke kyslíku, zhruba průměrnou má k síře a v karbidu 

Fe3C můţe docházet k jeho nahrazování Fe (podobná velikost atomů) [4]. 

Na výrobní proces má takovéto vlivy: 

 má dezoxidační účinky, 

 následkem vyšší afinity k síře neţ ţelezo, přecházejí sulfidy FeS na sulfidy MnS, 

popřípadě MnS ∙ FeS s vyššími teplotami tavení, coţ sniţuje sklon ke křehkosti za tepla, 

 sniţuje tepelnou vodivost, 

 zvyšuje šíření při tváření za tepla, 

 zvyšuje sklon k likvacím, vzniklé likvační Mn – pásy podporují anizotropii 

mechanických vlastností, popřípadě můţe vzniklá zákalná struktura působit potíţe při 

řezání [4]. 

Mangan má rozhodující vliv na tvařitelnost ocelí za tepla v tom, ţe odstraňuje 

křehkost za tepla. Díky dostatečnému obsahu manganu v oceli, dojde k přechodu většiny síry 

z FeS, která má teplotu tavení 1 190 °C na MnS s teplotou tavení 1 620 °C. Čistý sulfid MnS 

se v oceli zpravidla nevyskytuje, ale je zde přítomen jako komplexní sulfidy MnS ∙ FeS (tuhý 

roztok FeS v MnS) a to s různým poměrem obou sulfidů [4]. 

Křemík 

Tvařitelnost křemíkových ocelí, které obsahují Si do 6-ti %, je závislá hlavně na 

strukturním stavu, jeţ bývá kromě křemíku ovlivněn také velmi silně obsahem uhlíku, 

popřípadě dalších příměsí, kterými můţou být Mn, Ni, Al a další [4]. 

Křemík uzavírá v čistých slitinách Fe – Si oblast s homogenním austenitem, a to při 

teplotě 1 150 °C aţ 1 175 °C, a při obsahu kolem 2,0 %. K posuvu této hranice dochází 

vlivem uhlíku, a to jiţ při jeho malých obsazích [4]. 
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Nejméně příznivý strukturní stav pro tvařitelnost je při obsazích Si kolem 2,5 %. 

Sloučeniny typu FeSi a Fe2Si vznikají nejčastěji v systému Fe – Si. Vlivem křemíku dochází 

ke sníţení rozpustnosti uhlíku v austenitu a také k posunu eutektoidní přeměny k niţším 

obsahům uhlíku [4]. 

Pokud je křemík rozpuštěn v austenitu, tak dochází k postupnému sniţování 

tvařitelnosti, to se projevuje zejména při obsazích křemíku na 1,0 %. Dochází nejen ke sníţení 

tvařitelnosti v celém průběhu teplot tváření, ale zároveň se posouvá také oblast zvýšení 

plastických vlastností a to zhruba o 100 °C výše [4]. 

Fosfor 

Fosfor je silně feritotvorný prvek. V systému Fe – P dochází díky němu k uzavírání γ 

– oblasti při teplotě 1 150 °C a to jiţ při obsahu 0,25 % P, dvoufázová oblast γ + α se za této 

teploty vyskytuje do obsahu 0,48 % P, homogenní α – oblast nad 0,48 % P. V oblasti Feα je 

rozpustnost fosforu při teplotě 1 050 °C 2,8 % a s klesající teplotou se rychle sniţuje. 

Rozpustnost fosforu při teplotách pod 800 °C není přesně známá, kdeţto za normálních teplot 

je jeho rozpustnost v Feα niţší, neţ bývají obvyklé obsahy fosforu v oceli. V Feα je 

rozpustnost fosforu podstatně niţší a při přechodu γ → α nedochází k vylučování fosfidů Fe3P 

a Fe2P, ale ke vzniku feritu s vyšší koncentrací fosforu [4]. 

Je-li fosfor v oblasti teplot tváření v tuhém roztoku, nemá podstatný vliv na 

tvařitelnost, pří tváření ocelí za tepla. Jeho vliv na tvařitelnost za studena se projevuje 

především zvýšenou náchylností ke křehkosti. Dochází rovněţ k uplatňování vysokého 

zpevňujícího vlivu fosforu, který je rozpuštěn v tuhém roztoku (feritu) [4]. 

Síra 

Vlivem síry dochází v oceli k výraznému ztíţení podmínek tváření za tepla i za 

studena a zároveň ke sníţení uţitných vlastností finálních výrobků, jako jsou houţevnatost a 

plasticita oceli. Dle světových norem jsou přípustné obsahy síry v oceli 0,020 aţ 0,045 %, ve 

skutečnosti jsou obsahy síry podstatně niţší [4].  

Síra se jako legující prvek vyuţívá především pro výrobu automatových ocelí 

s obsahem S do 0,35 % [4]. 
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Systém Fe – S registruje dva druhy sulfidů, a to FeS a FeS2. Při pouţití běţných 

obsahů síry se v ocelích vyskytuje pouze FeS, který obsahuje více síry neţ napovídá 

stechiometrický poměr FeS, jelikoţ nedochází k obsazení všech míst ţeleza v mříţce. Teplota 

tavení sulfidu FeS je 1 190 °C, eutektikum, které vytváří se ţelezem má teplotu tavení 988 °C, 

a za přítomnosti kyslíku (FeO) dochází k dalšímu sniţování této teploty [4]. 

Dvě teplotní oblasti křehkosti můţe způsobit síra v oceli, které se nazývají lámavosti, 

a to: 

 lámavost za bílého ţáru, výskyt u teplot nad 1 200 °C. Vzniká vlivem natavování FeS 

a sírou obohacených hranic zrn. Dochází k tomu především v litém stavu. 

 Lámavost za červeného ţáru, výskyt při teplotách 800 aţ 1 000 °C. Tuto lámavost 

způsobuje vylučování sulfidů, po hranicích zrn a tím oslabení hranic zrn. Přítomnost 

kyslíku v oceli, tuto citlivost k lámavosti za červeného ţáru zesiluje [4]. 

Nikl 

Podobně jako mangan působí nikl na strukturní stav tím, ţe rozšiřuje oblast austenitu a 

sniţuje teploty bodů A3 a A1. Se ţelezem vytváří jako jeden z mála prvků neomezené tuhé 

roztoky [4]. 

V intervalu tvářecích teplot se oceli na bázi niklu nacházejí  v austenitickém stavu. 

Základní mříţka je vzhledem k příbuznosti mříţky niklu a austenitu, substitučně rozpuštěným 

niklem ovlivněna jen málo. A z toho důvodu nemá nikl tak podstatný vliv na plastické 

vlastnosti a deformační odpor oceli. To ovšem platí jen tehdy, nevzniká-li lámavost za tepla, 

která je způsobena sulfidy Ni, popřípadě eutektiky na bázi NiS [4].  

Poměrně vysokých plastických vlastností obsahují niklové oceli do teplot, pří kterých 

začíná křehkost za tepla, tedy kolem  1 225 aţ 1 250 °C. Vliv obsahu niklu se výrazněji 

neuplatňuje do teplot kolem 1 100 °C, kdy dochází ke zvyšování těchto vlastností se 

stoupající teplotou poměrně pomalu. K rychlému zvyšování plastických vlastností dochází za 

vyšších teplot. Nejvyšších hodnot se dosáhne při obsazích niklu v rozmezí kolem  2,0 aţ 3,0 

%.  Pokud obsah niklu překročí 5 %, dochází k postupnému poklesu plastických vlastností 

[4]. 

Ačkoliv u zkoušek tvařitelnosti není viditelný nepříznivý vliv niklu na tvařitelnost, 

skutečná technologická tvařitelnost niklových ocelí je přesto značně sníţená [4].  
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Hliník 

Hliník i přes to, ţe má kubickou plošně centrovanou mříţku, působí v systému Fe – Al 

jako silně feritotvorný prvek. 1,0 % Al zcela uzavírá za teploty  1 150 °C oblast austenitu. 

Hliník do obsahu 30 % a do teploty 1 300 °C je rozpuštěn v ţeleze, při vyšších obsazích 

dochází ke vzniku intermetalických sloučenin typu: FeAl2, FeAl5, FeAl3. Hliník způsobuje 

sníţení rozpustnosti uhlíku v Feγ. V oceli se hliník buď rozpustí nebo je vázán na kyslík 

(Al2O3), dusík (AlN), popřípadě za jeho vyšších obsahů na sulfidy. Podmínky rozpuštění a 

vylučování  AlN mají rozhodující vliv na velikost zrna a tvařitelnost za tepla [4]. 

Hliník se při výrobě pouţívá jako dezoxidační prvek nebo jako legující prvek [4]. 

Molybden 

Molybden má podstatně silnější feritotvorný účinek neţ chrom. V systému Fe – Mo 

dochází k uzavírání austenitické oblasti při obsahu molybdenu 2,0 %. Nízkouhlíkové oceli 

mají tuto hranici posunutou aţ ke 3,0 % Mo [4]. 

Menší afinita molybdenu ke kyslíku neţ jakou má ţelezo, způsobuje při výrobě oceli, 

ţe málo vyhořívá (aţ 90 % výtěţek). Má velkou afinitu k síře, podobně jako nikl. Sulfid 

MoS2, který vzniká se vyznačuje teplotou tavení 1 185 °C. Eutektika, která obsahují MoS2, 

tvoří nízkotající síťoví po hranicích zrn. Toto nebezpečí se objevuje především u jádrových 

částí, při zvýšené koncentraci síry a molybdenu. To se projevuje škodlivě především u 

těţkých výkovků a při výrobě kosým válcováním, u kterého jsou zvýšené poţadavky na 

plastické vlastnosti jádrových částí [4]. 

Přísadou molybdenu dochází vţdy ke zhoršení podmínek tváření oceli za tepla: 

 sniţují se plastické vlastnosti a zuţuje se oblast teplot tváření, 

 zvyšují se v celém rozsahu teplot deformační odpory, a to i v oblasti nejvyšších teplot 

tváření, 

 molybden silně ovlivňuje strukturní stav oceli a rozšiřuje dvoufázovou oblast, 

 vznikající sulfid MoS2 a eutektika na bázi MoS2 mají nízké teploty tavení [4]. 
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Niob 

Niob je nejčastěji pouţíván jako stabilizující prvek při výrobě mikrolegovaných ocelí 

a jako mikrolegující prvek, při výrobě mikrolegovaných ocelí [4]. 

Niob má nejintenzivnější vliv na zjemnění zrna z běţně pouţívaných mikrolegujících 

prvků. Jelikoţ se na celkovém zpevňujícím účinku podílí z větší části zjemnění zrna, oceli 

s přídavkem niobu vykazují při maximálním zpevnění příznivých hodnot vrubové 

houţevnatosti, přechodových teplot a dobrou odolnost proti křehkému porušení [4].  

Dusík 

Dusík je nekovový prvek. Jeho atom je v porovnání s atomem ţeleza menší o 36 %, 

čímţ jej lze zařadit mezi prvky, které mají střední vhodnou velikost atomu z hlediska tvorby 

intersticiálních tuhých roztoků s ţelezem [4]. 

I dusík má podobný vliv jako uhlík na strukturní stav ţeleza, jeho austenitotvorný 

účinek je však podstatně silnější neţ-li u uhlíku. S pomocí různých prvků (např. V, Al, Ti, 

Nb) tvoří nitridy zjemňující zrno, které se případně mohou v oblastech teplot tváření 

vylučovat, tím tak ztěţují podmínky tváření. V tuhém roztoku rozpuštěný dusík způsobuje 

zvýšení tvrdosti a tím přetvárné odpory, podobně působí nitridy v jemně disperzním 

vyloučení [4]. 

V tekutém ţeleze se dusík rozpouští poměrné málo, jeho rozpustnost se podstatně 

sniţuje při tuhnutí, tím pádem nejsou meze rozpustnosti dusíku v ţeleze přesně známé [4]. 

4.4 Dilatometrie 

Pomocí dilatometrických studií lze určovat teploty fázových přeměn a také sestavovat 

izotermické a anizotermické rozpadové diagramy materiálu i s aplikací předchozí deformace. 

Nejvyšší teplota ohřevu můţe dosáhnout okolo 1 700 °C, ochlazovací rychlost aţ 10
2
 °C ∙ s

-1
, 

ta je omezena při studiu rozpadových křivek s předchozí deformací. Výhodou takovýchto 

experimentů, které se provádějí na shodném zařízení, je efektivní moţnost určení přesného 

vlivu předchozí deformace na ARA diagramy zkoumaného materiálu. To je důleţité 
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především pro optimalizaci parametrů řízeného ochlazování výrobků po jejich doválcování či 

dokování [12]. 

Na základě trendu křivek deformace – napětí během pomalé deformace tlakem, která 

je realizována při současně řízené změně teploty v čase (anizotermické testy) je moţno 

určovat teploty fázových transformací. Změna trendu se u ocelí projeví relativním poklesem 

deformačního odporu při přechodu z austenitické do dvoufázové austeniticko – feritické 

oblasti. U spojité, velmi pomalé anizotermické deformace je moţno v souřadnicích teplota – 

napětí efektivně studovat především teploty fázových transformací při ohřevu různými 

rychlostmi [12]. 

Pomalý vysokoteplotní ohřev vzorku, který má průměr 10 mm a je umístěný 

v křemenném pouzdru, nám určí teplotu tání materiálu, případně s definovanou tahovou 

deformací nám komplexně analyzuje procesy tavení, tuhnutí i ochlazování a náchylnost 

k praskavosti. Vysokoteplotní ohřev společně s vyuţitím speciálního zařízení, působícího 

malou tahovou silou (max. 220 N) na zkoumaný vzorek o průměru 6 mm, nám pomůţe určit 

teplotu nulové pevnosti materiálu [12]. 

4.4.1 Dilatometrie na plastometru Gleeble 3800 

Pro zkoumání plasticity, tvařitelnosti a svařitelnosti materiálů je nezbytné studium 

jejich vlastností pomocí simulátorů – plastometrů. Ukazuje se, ţe především pro zcela exaktní 

výsledky, získaných v široké škále termomechanických podmínek, a pro válcování drátu při 

vysokých rychlostech, je jediná známá forma tlaková deformace za podmínek kontrolovaného 

šíření, vlastně deformace rovinná. K takovýmto zkoumáním jsou k dispozici omezené 

zkušební přístroje. K nejrozšířenějším patři Gleeble od DSI. Jde o dynamický zkušební stroj, 

který umoţňuje simulovat termomechanické parametry metalurgických pochodů. Pomáhá při 

studiu základních vlastností materiálů, slouţí pro měření zcela specifických vlastností 

hotových výrobků, můţe simulovat a poskytovat údaje o zatěţování materiálu v průběhu 

ţivotnosti. V principu se jedná o tlakový -tahový plastometr [13]. 

Jeho hlavní aplikace jsou v těchto oblastech: 
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 Simulace procesů (spojité lití, válcování za tepla, ţíhání pásů, tepelné zpracování, 

prášková metalurgie, protlačování, kontrola tepelně ovlivnitelné zóny při svařování, 

difuzní vazba atd.) 

 Zkoušení (tepelná únava, napěťovo – deformační křivky, plasticita za tepla, mez 

nulové tvařitelnosti, creepové napětí, křivky ochlazování v ARA, IRA diagramech 

apod.) [13]. 

Základní parametry plastometru Gleeble, který byl pouţit pro dilatometrické zkoušení. 

Jedná se o plně integrovaný teplotně – mechanický testovací systém s uzavřenou 

(zpětnovazebnou) řídící smyčkou. Systém umoţňuje zaznamenat a poskytnout veškeré 

naměřené hodnoty, které jsou důleţité pro správný průběh tepelně – mechanických zkoušek, 

zároveň je moţno samotný průběh zkoušky ovládat. Díky platformě Windows je 

zjednodušeno vyuţití naměřených dat, čímţ se usnadňuje jejich vyuţití pro vytváření 

simulačních programů, analýzu a vyhodnocení naměřených hodnot v široké oblasti průmyslu 

[6]. Na tomto zařízení lze při odporovém ohřevu materiálu za současné simulace tepelného 

zpracování a také zušlechťování, při rychlostí aţ 10 000 °C ∙ s
-1

 dosáhnout maximální teploty 

vzorku 1 700 °C. Rychlost teplotních změn, délka ohřívané zóny a teplotní profil po délce 

vzorku je ovlivněn tím, jaký druh čelistí je aplikován (tedy jejich tvar, kontaktní plocha se 

vzorkem a materiál, kterým můţe být měď nebo ocel) [12]. 

Měření povrchové teploty vzorku je zajišťováno aţ čtyřmi navařenými termočlánky, 

registrace probíhá stejně jako u jiných měřených veličin frekvencí max. 50 kHz a je 

regulována s vysokou přesností při naprogramovaných izotermických výdrţích(viz. obr. č. 5) 

i dílčích lineárních změnách teploty. Je moţno volit volné ochlazování vzorku (kdy dochází 

k odvodu tepla do čelistí při maximální ochlazovací rychlosti řádově 10
2
 °C ∙ s

-1
), při pouţití 

vzduchových trysek nebo kalením vodou (při rychlosti řádově 10
3
 °C ∙ s

-1
) [12]. 
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Obr. č. 5: Důkaz přesnosti regulace teploty (nominálně 1 600 °C) [12]. 

 

Tento přístroj dokáţe zajistit ohřev zkušebního vzorku poţadovanou rychlostí, dále je 

schopen udrţet v objemu rovnováţnou a přesně zvolenou teplotu. Díky vysoce tepelně 

vodivým čelistem, které svírají vzorek, je moţno pouţít velmi strmou ochlazovací rychlost. 

Zajištění přesné regulace teploty probíhá pomocí termočlánků nebo infračerveného pyrometru 

[14].  

Tento přístroj je schopen simulovat mnoho tepelně – mechanických postupů, jeho 

program pak umoţňuje sledovanou proměnnou volit a během zkoušky je podle potřeby i 

měnit. Přístroj dokáţe také sledovat a řídit změnu zdvihu čelistí, sílu, hodnoty průtahoměru a 

různé definované naměřené hodnoty napětí a deformace [5]. 
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5. Teoretický rozbor – Řízené ochlazování drátu na 

STELMOR dopravníku v podmínkách spojité tratě, KDT 

V Evropě patří třinecká kontidrátová trať (KDT) rozhodně k nejmodernějším tratím. 

Jedná se o spojitou vysokorychlostní trať, která umoţňuje řízené válcování a ochlazování 

drátu s přesně definovanou teplotou finálního tváření v hotovním bloku a pokládací teplotou 

smyček drátu na STELMOR dopravník, který startuje zpomalené nebo zrychlené ochlazování. 

Jako vsázkový materiál jsou zde vyuţívány sochory 150 x 150 mm, které jsou tvořeny 

většinou z plynule litých předlitků, coţ představuje ekonomicky významný jednoţárový ohřev 

v hutním procesu [1]. 

5.1 Dopravník STELMOR 

Vysoká univerzálnost dopravníku STELMOR umoţňuje pouţít různé metody chlazení 

pro široké spektrum jakostí ocelí. Aby bylo dosaţeno poţadovaných mikrostruktur, které 

zajišťují potřebné mechanicko – technologické vlastnosti, je důleţité, ţe kaţdá z metod 

ochlazování pracuje se stálou ochlazovací rychlostí v rozsahu jednoho závitu, popřípadě 

jednoho svitku [2]. 

Dopravník STELMOR pro nucené a zpomalené chlazení, který umoţňuje rychlosti 

v rozsahu od 0,05 do 1,4 m ∙ s
-1

, je zobrazen na obrázku č. 6. Po vytvoření závitů jsou všechny 

jakosti ocelí, které vyţadují rychlé ochlazování, chlazeny vzduchem na pásu dopravníku. Po 

celé délce dopravníku je moţno pouţít různý objem proudu vzduchu, čímţ se docílí 

v podstatě stejné rychlosti ochlazování pro všechny průměry drátu. Místa, ve kterých dochází 

k překrývání drátu jsou vystavena intenzivnějšímu proudu vzduchu a to pomocí speciálně 

navrţených krytů s dýzami. Tímto způsobem je prakticky moţné zajistit stejné mechanické 

vlastnosti a mikrostruktury po celé délce jednoho závitu [2]. 
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Obr. č. 6: Dopravník STELMOR. 

Materiály, které je potřeba zpomaleně ochlazovat, u těch je úplný systém STELMOR 

přikryt izolovanými hydraulickými kryty. Uvnitř izolovaného prostoru se zabraňuje částečné a 

úplné cirkulace vzduchu tím způsobem, ţe na spodní straně je uzavřen prostor dýz pro 

chladící vzduch. K roztahování smyček od sebe dochází pomoci správné volby rychlosti 

dopravníku, coţ zajišťuje rovnoměrné ochlazování vývalku, jehoţ teplot se nachází pod  

transformační teplotou [2]. 

Doby ochlazování závisí na délce dopravníku STELMOR, coţ závisí na výrobním 

sortimentu kaţdého provozovatele válcovny. Pouţívají se zhruba do 20 minut. 

Dopravník STELMOR je moţno seřídit třemi různými způsoby, a to jmenovitě takto: 

 Standardní chlazení STELMOR – pouţívá se pro nelegované uhlíkové a konstrukční 

oceli 

 Rychlé chlazení STELMOR – pouţívá se pro uhlíkové oceli se středním aţ vysokým 

obsahem uhlíku, a také pro austenitické nerezové oceli 
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 Zpomalené chlazení STELMOR – pouţívá se pro ty jakosti oceli, jejichţ moment 

transformace je posunut k delším časům z důvodu jejich chemického sloţení (oceli 

obsahující legující prvky jako Cr, Ni, Mo a Mn). Mezi tyto oceli patří svařovací dráty, 

oceli pro pěchování za studena, oceli k cementování a ţáruvzdorné oceli, pruţinové 

oceli atd. [2]. 

To vše je názorně zobrazeno v následující tabulce (tab. č. 2) 

Tab. č.  2: Skupiny ocelí ochlazované standardním, rychlým a zpomaleným ochlazovacím procesem 

na dopravníku STELMOR [2]. 

STELMOR Systém 

s vychlazovacími 

poklopy Standardní chlazení Rychlé chlazení Zpomalené chlazení 

 nízkouhlíkové 

oceli 

 automatové oceli 

 středně uhlíkové 

oceli 

 vysokouhlíkové 

oceli 

 popuštěné 

ţebírkové 

betonářské oceli 

 oceli pro 

předpjatou výztuţ 

do betonu 

 nerezové oceli 

 austenitické 

 feritické 

 austeniticko-

feritické 

 oceli pro 

pěchování za 

studena 

 oceli pro svařovací 

dráty 

 automatové oceli 

 oceli 

k cementování 

 ţáruvzdorné oceli 

 pruţinové oceli 

 kuličkové oceli 

 legované 

nástrojové oceli 

 rychlořezné 

 pro tváření za 

tepla 

 pro tváření za 

studena 

 nerezové oceli 

 martenzitické 

 feriticko - 

martenzitické 

 

5.1.1 Faktory ovlivňující u systému STELMOR ochlazovací rychlost a její 

vliv na mikrostrukturu oceli 

Při ochlazování ocelových provalků na dopravníku STELMOR je nezbytné nastavit 

parametry doválcování, rychlosti dopravníku a ochlazovaní tak, aby došlo k dosaţení stejné 

ochlazovací rychlosti pro části smyček (závitů), které jsou umístěny ve středu dopravníku, na 

jeho okrajích a také po celé délce materiálu [2]. 

Rychlost ochlazování lze ovlivnit různými faktory, jako např. válcovací rychlost, 

rychlost dopravníku STELMOR, hustota ukládání závitů a jejich teplota, průměr provalku, 
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rychlost vzduchu apod. V tabulce č. 3 jsou uvedeny některé směrné hodnoty pro různé 

ochlazovací metody STELMOR [2]. 

Tab. č.3:Směrné hodnoty pro různé ochlazovací metody STELMOR [2]. 

Metoda STELMOR Ochlazovací rychlost [°C ∙ s
-1

] 

Standardní chlazení 

Rychlé chlazení 

Zpomalené chlazení 

5 – 10 

15 – 20 

0,07 – 1,0 

 

5.1.1.1 Vliv průměru drátu 

Pro dva různé průměry drátu při stejném objemu proudu vzduchu a při dané identické 

pokládací teplotě se chlazení drátu přesouvá k delším časům, kdyţ se průměr drátu zvětšuje. 

To je dáno větším obsahem tepla u větších průměrů drátu. Transformace do perlitického 

stádia tedy také probíhá v pozdější době. Při změnách parametrů válcovny jako je rychlost 

válcování a dopravníku STELMOR, je moţno realizace modifikací (např. hustota pokládání 

závitů) a to tak, aby šlo ovlivnit moment transformace. Ochlazovací program tedy musí být 

stanoven pro kaţdý specifický případ jako funkce technologie válcování [2]. 

5.1.1.2 Vliv pokládací hustoty a umístění závitů 

Pro rychlé chlazení STELMOR je velmi důleţitá pravidelnost hustoty pokládání. Aby 

docházelo ke konstantnímu a pravidelnému působení chlazení, je potřeba, aby vzdálenost 

mezi závity byla kolem 35 – 45 mm [2]. 

Proměnná rychlost dopravníku STELMOR umoţňuje řízení a regulaci ochlazování 

různých průměrů drátu [2]. 

Při nevhodném pokládání závitů dochází u materiálu k nepravidelnostem 

v mechanických vlastnostech, coţ je způsobeno nedostatečným řízeným chlazením v místě 

překrytí závitu nebo zrychleným chlazením. Následkem můţou být značné změny v pevnosti 

uvnitř jednoho závitu nebo svitku [2]. 
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5.1.1.3 Vliv válcovací rychlosti a rychlosti dopravníku STELMOR 

Pro rychlé chlazení je potřeba velká mezizávitová vzdálenost, tedy vysoká rychlost 

dopravníku STELMOR se současným proudem vzduchu z ventilátorů. V případech, kdy je u 

oceli vyţadováno zpomalené chlazení, je potřeba rychlost válcování a rychlost dopravníku 

přesně sladit, aby se předešlo potíţím, které by mohly zapříčinit rozdílnost vlastností po délce 

závitů a také moţnosti vzniku technických problémů na trati [2]. 

5.1.1.4 Vliv proudu vzduchu 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, dochází vlivem technologie pokládání závitů 

drátu k akumulaci závitů na jeho okrajích, čímţ dochází při vystavení stejného mnoţství 

chladícího vzduchu k různým intenzitám chlazení na okrajích závitů a v jejich středu. Toto má 

za následek nepravidelné rozloţení mechanických vlastností. Proto je vhodné pomocí různých 

konstrukčních opatření intenzifikovat proud vzduchu právě na těchto okrajích, tímto 

způsobem se navyšuje počet vzduchových dýz v okrajové části krytu [2]. 

5.1.1.5 Vliv doby setrvání na mikrostrukturu 

Pro dosaţení poţadovaných vlastností během zpomaleného chlazení oceli se stává 

důleţitým aspektem doba setrvání drátu na dopravníku STELMOR. Pomocí přirozené 

konvence, kdy probíhá rozptýlení tepla materiálu do okolního vzduchu se uskutečňuje 

chlazení. Doba setrvání na dopravníku STELMOR a intenzita chlazení tak řídí ochlazovací 

rychlost materiálu [2]. 

Doba setrvání na dopravníku STELMOR je ovlivňována: 

 izolovanými ocelovými kryty, 

 rychlostí dopravníku STELMOR, 

 hustotou pokládání, 

 stupňovitým uspořádáním jednotlivých modulů, 

 průměrem drátu [2]. 

Díky nastavení těchto parametrů je moţno realizovat doby chlazení aţ do 20 minut, 

proto je takto moţné zpracovávat velmi širokou škálu jakostí ocelí s pomalými 

transformacemi [2]. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část této diplomové práce, byla rozdělena do dvou základních 

ucelených bloků.  

První část probíhala v rámci VŠB – Technické Univerzity Ostrava, kde nejdříve 

v laboratoři, pomocí plastometru Gleeble, byl sestaven rozpadový ARA diagram dané 

legované oceli 32CrB4 pro různé teploty ochlazování, coţ probíhalo pomocí dilatometrických 

testů „bez deformace“. Z čehoţ pak následně na daných vzorcích  bylo zkoumáno 

v metalografických laboratořích výskyt fází a také byla na vzorcích provedena zkouška 

tvrdosti. 

Druhá část experimentální části probíhala v rámci společnosti Třinecké Ţelezárny a.s. 

Zde probíhal výzkum na tzv. „kontidrátové trati“ (KDT), konkrétně bylo úkolem této práce 

zaměřit se pouze na část této trati, a to na dopravník STELMOR, na kterém probíhalo 

zpomalené ochlazování drátu pomocí dvou různých technologií. 

6.1 Výzkum pomocí plastometru Gleeble (VŠB) 

 

6.1.1 Popis práce na plastometru Gleeble, dilatometrie bez deformace 

S vyuţitím plastometru Gleeble byly v laboratořích VŠB TU, Ostrava, provedeny 

dilatometrické zkoušky „bez deformace“. Pro dilatometrické zkoušky bez deformace byly 

připraveny vzorky dané oceli 32CrB4 s dutými čely o průměru 10 mm a celkové délce 84 mm 

s redukovanou střední částí o průměru 5 mm a délce 5 mm (viz. obr. č.7 a č.8). 
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Obr. č. 7: Pohled na vzorek pouţitý pro dilatometrii. 

 

 

 

Obr. č. 8: Pohled na vzorek pouţitý pro dilatometrii. 

 

Tyto vzorky znázorněné na předchozích obrázcích byly umístěny do pracovní komory 

plastometru, kde byly uchyceny do měděných čelistí (obr. č. 9). V tomto zařízení nejprve bylo 

potřeba vytvořit vakuové prostředí, následně došlo k ohřívání vzorků na austenitizační teplotu 

850 °C. Ohřev na tuto teplotu probíhal rychlostí 10 °C ∙ s
-1

, výdrţ na této teplotě byla 120 s. 

Poté byl kaţdý vzorek různou rychlostí ochlazován na teplotu 25 °C. Rychlost ochlazování se 

pohybovala od 0,16 °C ∙ s
-1

 do rychlosti 37,2 °C ∙ s
-1

.  
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Obr. č. 9: Uloţení zkušebního vzorku v měděných čelistech v pracovní komoře simulátoru [15]. 

Základní parametry, které byly pouţity při dilatometrických zkouškách bez deformace 

jsou uvedeny v tab. č. 4. 

Tab. č.4: Základní parametry dilatometrických zkoušek bez deformace. 

Označení 

vzorku 

Teplota 

ohřevu 

[°C] 

Rychlost 

ohřevu          

[°C ∙ s
-1

] 

Výdrž             

[s] 

Rychlost 

ochlazování  

[°C ∙ s
-1

] 

C1 

850 10 120 

0,4 

C2 1 

C3 15 

C4 3 

C5 7,3 

C6 0,16 

C7 37,2 

C8 10 

C9 2 

C10 8 

C11 1,5 

C12 4 

C13 5,5 
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6.1.2 Výsledky z dilatometrických zkoušek bez deformace 

Po provedení zkoušek na plastometru Gleeble jsme získali důleţité výsledky, které 

jsou velmi prospěšné pro zpomalené nebo zrychlené ochlazování, záleţí jakou strukturu je 

potřeba získat.  

V laboratořích metalografie na VŠB – TU, Ostrava byly následně zjištěny podíly fází 

při určitých rychlostech ochlazování, také zde byly určeny teploty, při kterých vznikla daná 

fáze.  

V příslušné školní laboratoři pak byla naměřena také tvrdost, v tomhle případě byla 

provedena zkouška tvrdosti podle Rockwella, označována HRC, a to vše je znázorněno 

v tabulkách č. 5 a 6, ty jsou ovšem uvedeny pouze v neveřejné příloze.  

Tvrdost podle Rockwella se měří pomocí Rockwellova tvrdoměru jako rozdíl hloubky 

vtisku vnikajícího tělesa (buď ocelové kuličky nebo diamantového kuţelu) mezi dvěma stupni 

zatíţení (předběţného a celkového). U měření tvrdosti se pracuje s diamantovým kuţelem, 

který má vrcholový úhel 120° a poloměr kulové části 0,2 mm, to vše při celkovém zatíţení 

1 500 N [16].  
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Tab. č.5:Podíly fází při určitých rychlostech ochlazování. 

Rychlost  

ochlazování  

Podíly fází 

martenzit bainit ferit perlit NN 

[°C ∙ s
-1

] [%] [%] [%] [%] [%] 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

V tabulce č. 5 se nachází fáze, které se ve vzorku vyskytovaly, při určitých rychlostech 

ochlazování, např. při rychlosti ochlazování 37,2 °C ∙ s
-1

 se v materiálu vyskytoval pouze 

martenzit a při postupném sniţování rychlosti docházelo, ke sniţování podílu této fáze, při 

menších rychlostech ochlazování vznikala v materiálu  feriticko – perlitická struktura. Při 

ochlazování rychlostmi 1 a 0,16 °C ∙ s
-1

 se na metalografii nezjišťovaly podíly fází, proto je 

v tabulce uvedeno N/A, neboli „not available“. Předpokládalo se, ţe se tam budou vyskytovat 

perlit a ferit. Poslední sloupec v tabulce 5, který je označen písmeny „NN“, udává zatím 

neidentifikovanou fází. 
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Tab. č.6:Tvrdost podle Rockwella a počáteční teploty vzniku určitých fází. 

Rychlost  

ochlazování  
HRC Ar3 Ar1 Bs Ms 

[°C ∙ s
-1

] [-] [°C] [°C] [°C] [°C] 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

V tabulce č. 6 jsou tvrdosti, měřené podle Rockwella. Ukazují, ţe se sniţující se 

rychlostí dochází ke sniţování tvrdosti, coţ souvisí se sniţujícím se podílem martenzitu ve 

struktuře. Dále jsou zde vidět teploty, při kterých vzniká daná fáze, při dané rychlosti 

ochlazování. Při rychlém ochlazování vznikala martenzitická fáze při vyšších teplotách. 

Hodnoty tabulek č. 5 a 6 jsou uvedeny pouze v neveřejné příloze, jedná se totiţ o 

„know how“ společnosti. 

6.1.3 ARA diagram oceli 32CrB4 

Pomocí plastometru Gleeble a výsledků v něm dosaţených byl vytvořen rozpadový 

ARA diagram oceli 32CrB4, bez deformace (viz. obr. č. 10). Tento ARA diagram byl 
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zkonstruován ve speciálním vyhodnocovacím software, a to na základě výsledků 

dilatometrických zkoušek, díky čemuţ bylo moţno určit teploty jednotlivých fázových 

přeměn. 

Pro porovnání byl vytvořen ARA diagram oceli 32CrB4 také v programu QTSteel 

(viz. obr. č. 11). Je tedy moţno porovnat praktické výsledky, s teoretickými výsledky 

programu určeného pro tyto účely. Pro lepší přehled jsou oba obrázky znázorněny na jedné 

stránce. 
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Obr. č. 10: ARA diagram oceli 32CrB4, z dilatometrie bez deformace. 

  

 

Obr. č. 11: ARA diagram oceli 32CrB4, vytvořen programem QTSteel. 
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Jak je patrno z obrázků č. 10 a 11, výsledky se trochu liší, především co se týče časů 

vzniku určitých fází. Z ARA diagramu vytvořeného programem QTSteel by k transformacím 

austenitu a tedy ke vzniku fází martenzit, bainit, ferit nebo perlit, mělo docházet při 

pomalejším ochlazování, neţ jak tomu bylo u výsledků z dilatometrických zkoušek. 

6.1.4 Popis práce na plastometru Gleeble, dilatometrie s deformací 

Následně byly provedeny dilatometrické testy „s deformací“, kde byla věnována 

pozornost vlivu deformace na kinetiku fázových transformací. Pro dilatometrické zkoušky 

s deformací. 

V případě zkoumané oceli 32CrB4 byl sestaven nový ARA diagram dokumentující 

vliv deformace ve srovnání s dříve získaným klasickým ARA diagramem. 

Jelikoţ vzorky pouţité při dilatometrických zkouškách bez deformace nejsou vhodné 

pro aplikaci tlakové deformace, která by byla dostatečně velká na to, aby došlo 

k dostatečnému ovlivnění fázových přeměn, byly pro tento experiment zvoleny válcovité 

vzorky typu SICO o průměru 10 mm a délce ohřívané části 20 mm. Tyto vzorky byly po 

ohřevu na teplotu 850 °C tvářeny jednoosým tlakem se skutečnou deformací 0,35 a následně 

na to ochlazovány zvolenými konstantními rychlostmi. Pro uchycení vzorku byly pouţity 

speciální měděné čelisti, které však umoţnily dosaţení lineárního poklesu teploty vzorku 

rychlostí max. 15 °C ∙ s
-1 

pouhým vedením tepla. Rychlejšího ochlazování by bylo moţno 

dosáhnout ofukem vzorku pomocí 4 trysek se stlačeným vzduchem, lineární pokles teploty by 

ovšem v tomto případě nezaručil vysokou spolehlivost, čímţ by došlo k ovlivnění přesnosti 

při určování teplot fázových přeměn. Z toho důvodu taky byly pouţity pouze rychlosti 

ochlazování od 0,16 do 15 °C ∙ s
-1

. Základní teplota deformace byla shodná s teplotou ohřevu, 

tedy 850 °C. Došlo také k aplikaci doplňkové teploty deformace 800 °C, a to za účelem 

ověření vlivu tohoto parametru na kinetiku strukturotvorných procesů během ochlazování. 

Základní parametry pouţité při dilatometrických zkouškách s deformací jsou uvedeny 

v následující tabulce (viz. tab. č. 7). 
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Tab. č.7: Základní parametry dilatometrických zkoušek s deformací 

Označení 

vzorku 

Teplota 

ohřevu 

[°C] 

Základní 

teplota 

deformace 

[°C] 

Doplňková 

teplota 

deformace 

[°C] 

Rychlost 

ohřevu          

[°C ∙ s
-1

] 

Výdrž             

[s] 

Rychlost 

ochlazování  

[°C ∙ s
-1

] 

C1 

850 850 800 10 120 

8 

C2 3 

C3 15 

C4 5,5 

C5 10 

C6 12 

C7 0,16 

 

Výsledky jeţ byly dosaţeny těmito zkouškami jsou znázorněny na obr. č. 12. 

 

Obr. č. 12: Dilatometricky stanovený vliv předchozí deformace na fázové transformace během 

ochlazování různými rychlostmi 
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Z obr. č. 12 barevně odlišené body označují různé experimentální podmínky. Jelikoţ 

nedošlo ke zjištění vlivu teploty deformace na teploty přeměn, tak body, které byly získány 

pro teplotu deformace 850 i 800 °C, byly prokládány příslušnými křivkami společně. 

Martenzitická přeměna, tedy její počátek, se vlivem deformace mírně posunul  

k niţším teplotám. Vliv deformace byl při nízkých rychlostech ochlazování takřka 

zanedbatelný. Pro uzdravování deformované struktury během rychlejšího ochlazování 

(rychlost nejméně asi 2 °C), byly k dispozici kratší časy, to mělo za následek zřetelný posun 

křivek v diagramu po deformaci směrem doleva, ke kratším časům. To ovlivnilo počátky 

transformací bainitické a perlitické přeměny. Nejvýraznější vliv to ale mělo na přeměnu 

austenitu na ferit. 

6.2 Ochlazování v podmínkách spojité tratě pomocí STELMOR 

dopravníku 

Úkolem druhé části experimentální fáze této diplomové práce bylo provést 

optimalizaci mechanických vlastností (pevnost v tahu Rm max. 750 MPa) na trati KDT, neboli 

„kontidrátové trati“.  

Vzhledem k tomu, ţe u dané legované oceli 32CrB4, bylo poţadováno aby materiál 

mohl být dále zpracováván, vyţadovalo se tedy dosaţení feriticko – perlitické struktury. Tedy 

bylo zapotřebí zpomaleného ochlazování, které bylo docíleno pomocí dopravníku 

STELMOR. 

Pro tento experiment nás zajímaly a pouţily se pouze výsledky ze STELMOR 

dopravníku, na kterém lze řídit chlazení drátu. Drát pouţitý pro tento pokus byl z legované 

oceli značky „32CRB4STAKU“, jeho průměr činil 15 mm. Obrazové znázornění STELMOR 

dopravníku, je moţno vidět na obr. č. 13. 
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Obr. č. 13: STELMOR dopravník, část KDT. 

 

Na obrázku č. 13 můţeme vidět části „kontidrátové trati“, konkrétně tyto: 

 41 – Pokládací hlava 

 42 – Chladící dopravník STELMOR 

 43 – Hákový dopravník 

 44 – Lisovací a vázací zařízení 

 45 – Jiskření  

6.2.1 Návrh optimální rychlosti ochlazování z  hlediska výsledné 

struktury a pevnosti – technologie STELMOR 

Důvodem navrţení nové technologie bylo, ţe u původní technologie „P“  docházelo 

k velkým rozptylům u pevnosti materiálu. Tyto hodnoty se pohybovaly v rozmezí 650 aţ 900 

MPa. Příčinou takovýchto rozptylů bylo finální sloţení mikrostruktury daného materiálu po 

zpracování. Ve struktuře se vyskytoval nejenom velký podíl bainitu, který způsoboval vysoké 

hodnoty pevnosti, ale také oblast, kde se vyskytovala fáze perlitu + feritu, která vykazovala 

menší hodnoty pevnosti. Důvod, proč k tomu docházelo bylo pravděpodobně nestabilní 

ochlazování způsobené danou metodou. V takovém případě si pak zákazník musel materiál 

vyţíhat, aby dosáhl poţadované feriticko – perlitické struktury po celé délce svitku drátu. Zde 

zákazník většinou provádí sferoidizační ţíhání k docílení rovnoměrné struktury, austenitizační 

ţíhání se pouţívá jen výjimečně. 

Při tomto pokusu byly porovnány dvě technologie vzduchového chlazení na 

dopravníku STELMOR. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o tzv. „know how“ firmy, budou tyto 

metody popsány pouze v popisných bodech. 
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Při ochlazování na dopravníku STELMOR, bylo vyuţito pro zpomalené ochlazování 

těchto vlivů: 

 poklopů – těch se na daném STELMOR dopravníku nachází 16, 

 rychlosti ochlazování – na daném STELMOR dopravníku se nachází 10 sektorů pro 

ovlivňování rychlosti dopravníku, 

 ventilátorů – těch je po délce STELMOR dopravníku umístěných 12. 

Na základě ARA diagramu obr. č. 10, jsme nastavili technologii zpomaleného 

ochlazování v rozmezí rychlosti 1 aţ 2 °C ∙ s
-1

 (tab. č.8). 

Tab. č.8: Parametry technologií STELMOR. 

Technologie STELMOR Poklopy Rychlost dopravníku Ventilátory 

Technologie „Původní“ „P“ NE ANO ANO 

Technologie   „Nová“ „N“ ANO ANO NE 

 

6.2.2 Provozní ověření získaných poznatků - termovize 

Pro tento pokus byly pořízeny snímky svitku drátu během průchodu na STELMOR 

dopravníku. U nové technologie „N“ byly pořízeny fotografie ve třech místech, a to v bodech 

A, B a C (viz. obr. č.14), v kaţdém místě dvě, jedna s reálným pohledem a druhá 

s termovizním pohledem doplněná teplotní škálou. U technologie původní „P“ byly pořízeny 

pouze fotografie ze stanoviště C, tedy z měřícího hákového dopravníku. 

Bod A se nacházel u pokládací hlavy, bod B na výstupu STELMORové komory a bod 

C na měřícím hákovém dopravníku. 



Zdeněk Havlíček Vlastnosti šroubárenské oceli 32CrB4 po řízeném ochlazování válc. drátu 

50 
 

 

Obr. č. 14: Místa na STELMOR dopravníku, ve kterých byly pořízeny fotografie, označené písmeny 

A, B, C. 

 

Zobrazení průměrných teplot ze všech tří měřících stanovišť, tedy z bodů A, B a C 

jsou v tab. č. 9. Celková doba průchodu svitku dopravníkem byla 276 s. 

Tab. č.9: Průměrné teploty ve třech měřících stanovištích obou technologií. 

Termovize 
A – pokládací 

hlava 

B – STELMOR 

komora 

C – měřící 

hákový 

dopravník 

doba 

[s] 

Technologie P. AVG – 863 °C AVG – 544 °C AVG – 479 °C 
276 

Technologie N. AVG – 874 °C AVG – 679 °C AVG – 606 °C 

 

Pro novou technologii byly pořízeny fotografie, na začátku STELMOR dopravníku, 

tedy v místě A, ty jsou znázorněny na obrázcích č. 15 a 16. 
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Obr. č. 15: Drát v místě A, pohled termovize, metoda „N“. 

 

Na obrázku č. 15 vidíme díky termoviznímu pohledu v jakých teplotách se nachází 

drát, konkrétní hodnoty bodů Sp1 a Sp2, jsou znázorněny v tabulce č. 10. 

 

Tab. č.10:Teploty drátu naměřené v bodě A, metoda „N“. 

Měření °C 

Sp1 912,4 

Sp2 834,2 

 

 

Obr. č. 16: Drát v místě A, reálný pohled, metoda „N“. 
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V místě STELMOR komory, na konci dopravníku, tedy v místě B, byly pořízeny tyto 

fotografie, znázorněny na obrázcích č. 17 a 18. 

 

Obr. č. 17: Drát v místě B, pohled termovize, metoda „N“. 

Jak můţeme vidět na obrázku č. 17 v místě STELMOR komory došlo k poklesu teplot 

(viz. tab. 11) a to za čas zhruba 3 minut. Jak vidno vyšší teploty se vyskytují na okrajích 

dopravníku, kde dochází k překrývání závitů přes sebe a tedy k pomalejšímu odvodu tepla 

během ochlazování. 

 

Tab. č.11:Teploty drátu naměřené v bodě B, metoda „N“. 

Měření °C 

Sp1 749,9 

Sp2 610,7 
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Obr. č. 18: Drát v místě B, reálný pohled, metoda „N“. 

 

Po odebrání svitku ze STELMOR dopravníku, tedy v místě C na měřícím hákovém 

dopravníku, byly pořízeny tyto fotografie, znázorněny na obrázcích č. 19 a 20. 

 

Obr. č. 19: Drát v místě C, pohled termovize, metoda „N“. 

 

Na obrázku č. 19 vidíme, svitek drátu, který je jiţ naloţen na dopravním závěsném 

zařízení, hodnoty naměřených teplot jsou uvedeny v tabulce č. 12. 
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Tab. č.12:Teploty drátu naměřené v bodě C, metoda „N“. 

Měření °C 

Sp1 574,8 

Sp2 606,5 

Li1 

Max. 704,2 

Min. 499,4 

Avg. 606,8 

 

 

Obr. č. 20: Drát v místě C, reálný pohled, metoda „N“. 

 

Pro původní technologii byly pořízeny fotografie pouze ze stanoviště C, tedy 

z měřícího hákového dopravníku (viz. obr. č. 21 – termovizní pohled a obr. č. 22 – reálný 

pohled). 
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Obr. č. 21: Drát v místě C, pohled termovize, metoda „P“. 

 

Hodnoty naměřených teplot ze stanoviště C, po zpracování původní metodou, jsou 

uvedeny v tab. č.13. 

Tab. č.13:Teploty drátu naměřené v bodě C, metoda „P“. 

Měření °C 

Sp1 418,0 

Sp2 475,3 

Li1 

Max. 559,9 

Min. 386,9 

Avg. 479,3 

 

Na následujícím obrázku (obr. č. 22) vidíme reálný pohled na svitek drátu, po 

zpracování původní technologii, vyfocený v místě C, tedy na měřícím hákovém dopravníku. 
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Obr. č. 22: Drát v místě C, reálný pohled, metoda „P“. 

 

Níţe na obr. č. 23 vidíme křivky zpomaleného ochlazování na STELMOR dopravníku. 

 

Obr. č. 23: Křivky zpomaleného ochlazování na STELMOR dopravníku, metody původní „P“ a 

metody nové „N“. 

Na předchozím obr. č. 23 jsou konkrétně vidět křivky zpomaleného ochlazování na 

STELMOR dopravníku, kde modrá křivka znázorňuje křivku technologie původní „P“ a ţlutá 

křivka technologii novou „N“. 
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Následující obrázek č. 24 znázorňuje přibliţné vykreslení křivek ochlazování v ARA 

diagramu, získaného pomocí dilatometrických zkoušení. 

 

Obr. č. 24: Přibliţné vykreslení křivek ochlazování v ARA diagramu z obr. č 10. 

 

Do původního ARA diagramu z obr. č. 10 jsem vkreslil přibliţné křivky ochlazování 

metody původní „P“ a to barvou modrou, a také metody nové „N“ barvou ţlutou. 

Na základě předchozího obrázku můţeme konstatovat, ţe za pomocí ARA diagramu 

byla dosaţena optimální technologie ochlazování. 

  

6.2.3 Výsledky mikrostruktury a mechanických vlastností  metody 

„N“ 

Po vyhodnocení výsledků z metalografie můţeme napsat, ţe výsledná mikrostruktura, 

takto řízeně ochlazovaného svitku drátu, obsahovala 100 % podíl Feritu + Perlitu. Na povrchu 

se podíl Feritu a Perlitu vyskytoval takto: 

 40 % Ferit 

 60 % Perlit 
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Kdeţto ve středu drátu byl procentuální podíl tento: 

 40, 42, 45 % Feritu 

 55, 58, 60 % Perlitu 

Na následujících obrázcích (č. 25, 26, 27) jsou vyobrazeny metalografické snímky 

struktury zkoumaného drátu. 

 

Obr. č. 25: Povrch drátu při zvětšení 200x. 

 

Obr. č. 26: Povrch drátu při zvětšení 500x. 
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Obr. č. 27: Střed drátu při zvětšení 500x. 

 

Mechanické vlastnosti zkoumaného drátu, konkrétně jeho smluvní mez kluzu Rp0,2 

(viz. obr. č. 28), pevnost v tahu Rm (viz. obr. č. 29) a kontrakce Z (viz. obr. č. 30), byla 

znázorněna pomocí histogramů. 

 

Obr. č. 28: Histogram smluvní meze kluzu. 

 

Z obr. č. 28 je vidět, ţe hodnoty smluvní meze kluzu se pohybovaly v rozmezí od 340 

do 400 MPA, nejčetnější hodnotou byla smluvní mez kluzu 380 MPa. 
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Obr. č. 29: Četnost hodnot pevnosti v tahu oceli 32CrB4. 

 

U nové technologie „N“, vlivem zpomalení ochlazování, byla výsledná struktura 

sloţena s fáze ferit + perlit. V oblasti segregací se objevovalo 1 % martenzitu, coţ se u těchto 

ocelí místy vyskytne. Co se týče pevnosti ta poklesla pod hodnotu 730 MPa, která byla 

naměřena u metody „P“. Nejčastěji se hodnota pohybovala okolo 650 MPa jak je vidět z obr. 

č 29. 
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Obr. č. 30: Četnosti hodnot kontrakce. 

 

Kontrakce Z, kterou vidíme na obr. č. 30, udávala hodnoty v rozmezí 64 aţ 72 %, 

nejčastěji byla naměřena hodnota 66 %. 

 

6.2.4 Srovnání výsledků, použitím metod „P“ a „N“  

U metody původní, došlo vlivem zpomalení ochlazování, k poklesu hodnot pevnosti 

v tahu Rm, a také k jejich menšímu rozptylu. Ve výsledné mikrostruktuře u metody „P“ se 

vyskytovala pevnější fáze bainitu, kdeţto po zpracování metodou „N“ se ve výsledné 

mikrostruktuře objevovaly fáze perlitu a feritu a výsledky pevnosti tedy byly rovnoměrnější. 

Tab. č.14: Průměrné hodnoty mechanických vlastností obou metod. 

 „P“ „N“ 

Rp0,2[MPa] 527,5 371 

Rm [MPa] 757,5 649,5 

Z [%] 56,25 67,6 

 

Z tab. č. 14 vyplývá, ţe hodnoty mechanických vlastností dosaţené metodou „N“ jsou 

výrazně lepší oproti původní metodě „P“.  
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7. Závěr 

Diplomová práce pojednává o problematice řízeného ochlazování drátu z šroubárenské 

oceli 32CrB4 na STELMOR dopravníku kontidrátové trati (KDT) v TŢ, a.s. Cílem bylo získat 

diagram anizotermického rozpadu austenitu oceli 32CrB4 a určit, které fáze v oceli vznikají 

při různých ochlazovacích rychlostech. Tyto poznatky mají umoţnit optimalizaci ochlazování 

s cílem dosaţení vhodných strukturních a mechanických vlastností válcovaného drátu.   

V TŢ, a.s. byla během ochlazování drátu na STELMOR dopravníku pouţívána určitá 

metoda, která byla pro zpracování této diplomové práce nazvaná jako původní. Tato metoda 

ovšem nebyla příliš vyhovující a bylo potřeba navrhnout a upravit podmínky ochlazování, 

které by vedly ke vzniku poţadované struktury. Základem řešení problému bylo sestrojení 

ARA diagramu oceli 32CrB4, a to na základě výsledků dilatometrických zkoušek tradičního 

typu i s vlivem předchozí deformace na plastometru Gleeble 3800. Znalost rozpadových 

diagramů umoţnila navrţení a následné ověření nové metody ochlazování drátu v provozních 

podmínkách. 

U původní metody se materiál ochlazoval rychlostí okolo 2 °C ∙ s
-1

, coţ mělo za 

následek také vznik bainitu v základní feriticko – perlitické struktuře. V důsledku toho byl 

materiál pevnější a bezprostředně nepřipravený k dalšímu tváření. K dosaţení poţadované 

struktury bylo třeba provést následné tepelné zpracování. 

Na základě znalosti ARA diagramů byl navrţen postup pomalejšího ochlazování 

materiálu a byly určeny vhodné podmínky ochlazování na dopravníku STELMOR. Při 

rychlosti ochlazování blíţící se 1 °C ∙ s
-1

 vzniká v oceli struktura feriticko – perlitická 

s výskytem zákalné sloţky zhruba do 1 %. Tato struktura je pro zákazníka vhodnější, protoţe 

materiál je prakticky okamţitě připraven na následné tváření a podnik ušetří náklady na 

doplňkové tepelné zpracování drátu. 
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