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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na studium vzniku okujové vrstvy na povrchu 

železa, resp. na povrchu nízkouhlíkových ocelí. Hlavní pozornost v teoretické části je 

věnována mechanizmu vzniku okují, složení a vlastnostem okujové vrstvy, dále pak 

odstraňování okují pomocí procesu moření (v kyselinách, v taveninách, elektrolyticky) a 

mechanického odstraňování okují. Praktická část diplomové práce je zaměřena na charakter 

okují v průběhu chladnutí drátů o různém chemickém složení a jejich průměru na řetězovém 

dopravníku. Předložená práce zahrnuje hodnocení mikrostruktury použitých materiálů, měření 

tlouštěk okujových vrstev a hmotnostních úbytků v průběhu výroby a mechanického 

odokujování drátů. K pozorování charakteru okujové vrstvy drátů byla využita RTG –

difrakční analýza a řádkovací elektronová mikroskopie (SEM) s EDX analýzou. 

Klíčová slova: okuje, moření oceli, mechanické odstraňování okují, nízkouhlíkové oceli, 

RTG – difrakční analýza, SEM, EDS analýza 

 

 

Abstract 

This thesis is focused on the study of a scale layer formation on the surface of iron, re-

spectively on the surface of low carbon steels. The main attention in the theoretical section is 

paid to the mechanism and kinetics of scale, composition and properties of the scale layer, 

then removing the scales from the surface through a process of pickling (in acids, in melts, 

electrolytes) and a mechanical removing of the scale. The practical part of the thesis focuses 

on the scale character during a cooling process of the wires or different chemical composition 

and diameter of the conveyor chain. The present work includes evaluating the microstructure 

of used materials, thickness measurement scale layers and weight loss during a manufacturing 

and a mechanical descaling of the wire. To observe the character of the scale layer wire has 

been used X-ray diffraction analysis and scanning electron microscopy (SEM) with EDX 

analysis.  

 

Keywords: scales, steel pickling, mechanical removing scales, low – carbon steel, X – ray 

diffraction analysis, SEM, EDS analysis 
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1 Úvod 

Zvýšená poptávka zákazníků po ocelových produktech s dobrou kvalitou povrchových 

vrstev bez zbytkových a zaválcovaných okují vede ocelářský průmysl k hledání možností a 

metod pro splnění těchto nároků. K dosažení těchto cílů je potřeba detailně prozkoumat jak 

mechanizmus vzniku okují, jejich vlastností, tak mechanizmy vedoucí k jejich odstranění.  

Vznik okují je nežádoucím procesem, který je doprovázen jak zhoršením kvality 

povrchu, tak jeho degradací v podobě vzniku mikrotrhlin či jiných defektů. Tyto vady mohou 

způsobit zhoršení fyzikálních a mechanických vlastností daného polotovaru, či konečného 

výrobku. Tvorba a růst okují v povrchových vrstvách je specifickým problémem pro každou 

výrobu. Důvodem je rozmanitá atmosféra, ve které vznikají primární, sekundární či terciární 

okuje. Tato rozmanitost dále vede k velkému rozdělení okují z pohledu chemických, 

fyzikálních a mechanických vlastností. Mechanizmů pro jejich odstranění je mnoho. Pro 

odstranění terciárních okují se používají chemické nebo mechanické metody. Pro odstranění 

primárních a sekundárních okují se používají metody mechanické. 

V teoretické části se předložená práce zabývá popisem vzniku okujových vrstev a 

jejich strukturou. Zmiňuje se o možnostech jejich odstranění, uvádí základní postupy 

odstraňování okujových vrstev. 

V praktické části popisuje zkoumaný materiál, uvádí jeho chemické složení. V této 

části je zdokumentováno množství a tloušťka okují v závislosti na pokládací teplotě a 

průměru drátu a fázové složení povrchu drátu zkoumaného materiálu. 

Dále je uvedena analýza provedená za pomocí metalografického optického 

mikroskopu, řádkovacího elektronového mikroskopu a rtg difrakce. Všechny analýzy byly 

provedeny ve společnosti Arcelor Mittal a.s. a laboratořích VŠB – TU Ostrava. 

V závěru jsou shrnuty výsledky experimentální části diplomové práce. 
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2 Vznik okují na ocelovém povrchu 

Ocel, která byla žíhána na vzduchu nebo mechanicky zpracována za vyšší teploty, se 

povléká šedou nebo šedohnědou vrstvou okují. Tyto okuje vznikly chemickým sloučením 

železa, popř. jiných prvků, které jsou obsaženy v oceli, s kyslíkem přítomným ve vzduchu 

nebo v atmosféře žíhací pece. Odhaduje se, že při žíhání oceli se mění jedno až pět procent 

materiálu v okuje. Pro vznik okují je přítomnost kyslíku vždy nutná. V plynném prostředí, 

které obklopuje žíhanou ocel, má hlavní vliv na rychlost růstu okují množství přítomného 

kyslíku. 

Intenzita, s jakou se kovy (v daném případě železo) slučují s kyslíkem, velmi záleží na 

velikosti jejich povrchu. Při menším povrchu vzorku může dojít k reakci s kyslíkem již při 

pokojové teplotě [1]. 

 

2.1 Termodynamické podmínky vzniku okují 

Většina kovů je v atmosférickém vzduchu termodynamicky nestálá již při teplotě 

okolí. Vlivem vnějších podmínek dochází k samovolnému přechodu kovu do stabilnějšího 

oxidického stavu dle obecné reakce: 

 

kov + oxidující složka prostředí = produkt reakce  

 

při současné změně volné energie systému. 

Změna Gibbsovy energie ΔG je charakteristickou veličinou určující reakční schopnost 

reaktantů, resp. termodynamickou stálost produktů příslušné korozní reakce. Čím je hodnota 

změny Gibbsovy energie zápornější, tím větší je reakční schopnost reaktantů (v našem 

případě výchozího kovu) resp. termodynamická stálost produktů (oxidů) [2]. Dle vztahu: 

 

            (1) 

 

je změna Gibbsovy energie závislá na teplotě T a rovnovážné reakční konstantě KP, kde 

- Kp je teplotně závislá rovnovážná konstanta, 

- T je termodynamická teplota (K), 

- R je molární plynová konstanta (8,314 Jmol
-1

K
-1

). 

Teplotní závislost změn volných entalpií vybraných příslušných reakcí znázorňuje obr. 2.1.1. 
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Obr. 2.1.1. Změna volné entalpie při vzniku oxidů vybraných prvků [2] 
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2.2 Mechanizmus vzniku okují 

Podle reakčních mechanizmů rozlišujeme korozi chemickou a elektrochemickou. 

Podle prostředí koroze rozlišujeme korozi v plynném prostředí, kapalném prostředí a další. 

Nejvážnějším a nejvíce vyskytujícím se případem je koroze v plynném prostředí při vysokých 

teplotách zpracování. 

Prvním stadiem vzájemného působení kovu a korozního prostředí je adsorpce reagující 

složky prostředí (O2, H2O, CO2, SO2 a Cl2) povrchem kovu. Většinou tu jde o chemisorpci 

atomů kyslíku na povrchu kovu podle rovnice: 

 

 Me(s) + O2(g) = Me(s)O2(ads) (2) 

  

 kde Me je obecně kov [2]. 

 

Adsorpce kyslíku nastává těsně při povrchu. Plyn zde má o hodně vyšší tlak než 

v okolí a tím je i jeho působení na kov větší. Molekuly kyslíku se rozpadnou v atomy, 

pronikají vrstvou k povrchu kovu. Dochází ke slučování kyslíku s atomy železa na povrchu 

kovu. Tím vzniká první tenká vrstva oxidu. Tato vrstvička je nepravidelná a značně pórovitá. 

Těmito póry proniká další kyslík k povrchu kovu, oxidace pokračuje, čímž tloušťka vrstvy 

roste. Vytvoří se souvislý povlak. U některých kovů se oxidace zastaví a tato vrstva částečně 

může sloužit jako ochrana proti další oxidaci [1].  

Většinou však oxidace pokračuje, protože vrstva oxidů propouští další atomy. Aby 

reakce mohla pokračovat, musí jeden nebo dva reaktanty proniknout do okuje. To znamená, 

že buď kov musí projít přes oxidickou vrstvu až na rozhraní oxid-plyn a reagovat tam nebo 

kyslík musí projít na rozhraní oxid-kov a reagovat zde [3]. 

Železo přechází ve vrstvě okují v tuhý roztok (obr. 2.2.1. a obr. 2.2.2.). Bylo 

potvrzeno, že železo difunduje vrstvou směrem k vnějšímu povrchu a okuje narůstají směrem 

ven z kovu. Průchodem okujemi, popř. až na jejich povrchu, se setkávají s kyslíkem a reagují 

s ním. [1]. 
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Obr. 2.2.1. Pohyb atomů kyslíku a kovu [1] Obr. 2.2.2. Pohyb atomů kyslíku a kovu [4] 

 

2.3 Vznik a růst okují 

Při zpracování oceli vznikají na povrchu oceli tři typy chemických sloučenin: wüstit 

(FeO), magnetit (Fe3O4) a hematit (Fe2O3). Tyto chemické sloučeniny železa a kyslíku jsou 

zastoupeny v různých množstvích ve všech typech okují (primární, sekundární, terciární). 

Růst jednotlivých vrstev se řídí dle Le Chatelierova principu. Vnitřní vrstvu tvoří wüstit, 

střední vrstva je tvořena magnetitem a vrchní vrstvu tvoří hematit [5]. 

 

 

Obr. 2.3.1. Chemické složení vrstvy okují [5] 
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Primární okuje vznikají v první fázi zpracování oceli při jejím ohřívání v peci. 

Struktura okují je ovlivněna atmosférou v peci, která je specifická pro každou výrobu. Po 

vytažení oceli z pece vznikají sekundární okuje. Tyto okuje vznikají na běžné atmosféře, tedy 

na vzduchu. Tlouštka sekundárních okují není příliš velká. Důvodem je krátká oxidační doba. 

Maximální hodnoty tlouštěk jsou 100 µm. Terciární okuje vznikají v konečném procesu 

válcování. 

Vznik okují je neodlučitelná chemická reakce, která probíhá při všech procesech, které 

jsou spojeny s výrobou a zpracováním oceli. Následný růst okují závisí na mnoha faktorech 

specifických pro každou výrobu [5]. 

Dle Davida T. Blaževiče je růst okují závislý na teplotě T a čase t. Tyto dva základní 

faktory jsou zahrnuty ve vzorci růstu okují: 

 

           (3) 

 

Faktor růstu okují „K“ je funkcí teploty. Tento faktor mění množství růstu okují, které 

odpovídají změnám teploty v daném výrobním procesu. Tento faktor je možno získat 

měřením nebo extrapolací v různých teplotách. „K“ faktor je variabilní hodnota pro všechny 

typy okují vznikajících na povrchu oceli. Hodnota tohoto faktoru je charakteristická pro každý 

provoz. David T. Blaževič uvádí graf, který znázorňuje růst okují v závislosti na teplotě 

(obr. 2.3.2.). Tento graf je zde uveden jako ilustrativní a proto nemůže být považován za 

všeobecně platný. Je však názorný. Dá se z něho určit přibližný procentuální podíl 

jednotlivých složek okují při dané teplotě. Z tohoto grafu je možno vyčíst, že při teplotách od 

700
o
C do 950

o
C je hlavní složkou růstu okují wüstit (FeO), ostatní složky jsou v tomto 

teplotním intervalu zanedbatelné. Nad teplotou 950
o
C je možno vidět, že se tlouštky všech 

okují značně mění. Nad touto teplotou dochází k výraznému poklesu růstu wüstitu (FeO) ve 

prospěch magnetitu (Fe3O4) a hematitu (Fe2O3) [5]. 

Pro srovnání růstu jednotlivých vrstev okují v závislosti na teplotě a „K“ faktoru růstu 

okují David T. Blaževič uvádí doplněný graf růstu okují. Do tohoto grafu je vložena křivka 

„K“ faktoru. Je rozdělena na čtyři části, které popisují náhlé změny faktoru růstu okují 

(obr. 2.3.3.). První oblast (po bod 1) je charakeristická tím, že růst wüstitu (FeO) ovlivňuje 

celkové zvýšení vrstvy okují a závisí na hmotnostním podílu kyslíku. Pro část od čáry 3 je 

specifické, že podíl magnetitu (Fe3O4) a hematitu (Fe2O3) se zvyšuje. Faktor růstu okují „K“ 

má pouze mírně rostoucí trend. Od čáry 4 se růst magnetitu (Fe3O4) stabilizuje a poté začne 

klesat, růst hematitu (Fe2O3) se zvyšuje, „K“ faktor dále roste. Takto vyznačenou křivku „K“ 
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faktoru lze považovat za ukazatel růstu okují v závislosti na hmotnostním podílu vázaného 

kyslíku a teplotě. V přeneseném významu tato křivka udává vliv jednotlivých složek okují na 

celkový růst okují [5]. 

 

 

Obr. 2.3.2. Procentuální růst vrstev okují v závislosti na teplotě (dle Davida T. Blaževiče [6]) 

 

 

Obr. 2.3.3. Změny růstu okují (dle Davida T. Blaževiče [6]) 

 

2.4 Kinetika vzniku okují 

Kinetika vzniku okují je velmi závislá na okolních podmínkách. Mezi nejdůležitější 

faktory patří okolní teplota, složení atmosféry, čistota povrchu, cirkulace atmosféry, aj.. Čím 

je teplota vyšší, tím oxidace probíhá rychleji. Vliv teploty na rychlost oxidace se vyjadřuje 

koeficientem difúze nebo teplotní konstantou rychlosti chemické reakce k, kterou lze vyjádřit 

pomocí Arrheniovy rovnice: 
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       ( 
  

  
) (4) 

 

- EA je Arrheniova aktivační energie (J), 

- A je frekvenční faktor, 

- T je teplota (K) a R je molární plynová konstanta (8,314 JK
-1
mol

-1
). 

 

Na ideálně čistém povrchu kovu proces vzniku oxidické vrstvy probíhá velmi rychle. 

Z hlediska kinetiky reakce je tvorba okují pochodem, který probíhá na rozhraní tuhé a plynné 

fáze. Rychlost chemické koroze se určuje kvantitativně změnou některé pozorované veličiny 

za určitý čas. Většinou se hodnotí hloubka korozního porušení, tloušťka oxidické vrstvy na 

povrchu kovu, změna hmotnosti kovu, změna objemu plynu reagujícího s kovem, změna 

mechanických vlastností atd. 

Vrstvy, které nejsou souvislé, nejsou ochranné, protože plyn může volně adsorbovat 

na něm a dojde k další oxidaci kovu. Sílu vrstvy můžeme vyjádřit přímkovým zákonem růstu 

vrstvy na čase. Tento zákon se uplatňuje převážně při popisu vysokoteplotního ohřevu a při 

oxidaci na vzduchu: 

 

       (5) 

kde h je tloušťka oxidické vrstvy, k1 je konstanta, t je doba. 

 

Růst tenkých vrstev oxidů na kovech při nízkých teplotách a v prvních fázích oxidace 

kovu při vysokých teplotách se častěji řídí logaritmickým zákonem růstu vrstvy:  

 

                (6) 

kde h je tloušťka oxidické vrstvy, k2, a, b jsou konstanty a t je čas. 

 

Popis vzniku silných oxidických vrstev (okují) při vysokoteplotní oxidaci, kde dochází 

k difuznímu přemisťování reaktantů na značnou vzdálenost, zajišťuje zákon parabolický: 

 

        (7) 

kde h je tloušťka oxidické vrstvy, k3 je konstanta a t je čas [2]. 
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2.5 Struktura okujové vrstvy 

Vrstva okují vznikající při zahřívání oceli na teploty, které jsou nutné k jejímu 

zpracování, není nikdy chemicky stejnorodá. Tato vrstva má vždy dvě nebo tři fáze, jak již 

bylo zmíněno v kapitole 2.3. (Vznik a růst okují), které se liší složením a vlastnostmi. 

Jednotlivé fáze jsou od sebe odděleny poměrně ostrým rozhraním. Jsou rozloženy tak, že čím 

blíže jsou vlastnímu kovu, tím jsou chudší na kyslík a bohatší na železo (obr. 2.5.1.). Toto 

složení odpovídá difúzi železa a kyslíku v okujové vrstvě [1].  

 

 

Obr. 2.5.1. Struktura okujové vrstvy vytvořené na železe [7] 

 

Železo při teplotách nad 247
o
C za normálního tlaku vzduchu nebo kyslíku obvykle 

oxiduje podle parabolického zákona oxidické vrstvy a tvoří s kyslíkem tři stabilní oxidy: oxid 

železnatý - wüstit (FeO), oxid železnato-železitý - magnetit (Fe3O4) a oxid železitý - hematit 

(Fe2O3). 

Z fázového diagramu železo-kyslík je možno vyčíst (obr. 2.5.2.), že wüstit (FeO) je 

termodynamicky stálý až při teplotě vyšší než 567
o
C . Při pomalém ochlazování materiálu se 

wüstit rozkládá na kovové železo a magnetit podle rovnice:  
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4 FeO  Fe + Fe3O4 (8) 

 

Magnetit (Fe3O4) je nestabilní oxid. Je stálý pouze při nízkých teplotách. Hematit 

(Fe2O3) je stabilní až do teploty 1377
o
C. Nad touto teplotou se rozkládá na kyslík a magnetit. 

Relativní tloušťka vrstvy jednotlivých oxidů je funkcí doby a teploty. Wüstit tvoří 95 %, 

magnetit 4 % a hematit 1 % celkové síly vrstvy (tabulka 2.5.1.) [2]. 

 

 

Obr. 2.5.2. Část fázového diagramu železo-kyslík [8] 

Tabulka 2.5.1. Podíl oxidů železa (hmot. %) v závislosti na teplotě [2]. 

Teplota/typ 

oxidu 
700

o
C 800

o
C 900

o
C 950

o
C 

Fe2O3 1,00 0,75 0,96 0,78 

Fe3O4 5,00 4,10 4,30 4,40 

FeO zbytek 
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Celkový růst vrstvy oxidů je tedy ovlivňován růstem wüstitu, který roste převážně 

difúzí kationtů. Do teploty 570
o
C se oxidická vrstva skládá pouze z magnetitu. Difúze 

magnetitem probíhá poměrně pomalu, a proto je magnetit v tomto stavu dobrou ochrannou 

vrstvou na povrchu oceli. Až při zahřátí nad tuto teplotu dojde k tvorbě ostatních oxidů. Při 

ohřevu uhlíkových ocelí mohou být okuje tvořeny vrstvami oxidů v pořadí kov – wüstit – 

magnetit – hematit, nebo jen kov – wüstit – magnetit [2]. Vybrané vlastnosti oxidů železa 

v okujové vrstvě jsou uvedeny v tabulce 2.5.2.. 

 

Tabulka 2.5.2. Vybrané vlastnosti oxidů železa v okujové vrstvě [9] 

Název oxidu 

Obsah 

kyslíku 

[hm. %] 

Hustota 

[gcm
-3

] 
Barva 

Odstranění okují 

v kyselinách mechanicky 

FeO 

wüstit 
22,27 5,9 – 6,0 šedočerná velmi snadné obtížné 

Fe3O4 

magnetit 
27,64 4,6 – 5,3 černá obtížné snadné 

Fe2O3 

hematit 
30,05 5,1 – 5,25 

červenohnědá, 

červenošedá 
velmi obtížné snadné 

 

Struktura, vlastnosti a tloušťka okujové vrstvy válcovaného drátu z uhlíkových ocelí 

v oxidačním prostředí závisí při vysokých teplotách na chemickém složení (na obsahu uhlíku 

a doprovodných prvků), na teplotě a době ohřevu, na rychlosti ochlazování a na dalších 

faktorech, například na doválcovací teplotě, podmínkách ochlazování (voda, vzduch), na 

složení plynného prostředí. Tyto faktory se vzájemně ovlivňují a mají velký vliv na odstranění 

okují z povrchu oceli obzvláště odokujováním – mořením [9].  

 

3 Oxidy železa 

Wüstit (FeO – oxid železnatý) 

Wüstit je šedá až černá tuhá látka tající při 1370
o
C. Není-li ve styku s železem, snadno 

zahříváním přechází na vzduchu na oxid železitý. Někdy je dokonce samozápalný. Za teplot 

nižších než 575
o
C není stabilní. Proto oxidické vrstvy, které vznikly pod uvedenou mezí 

575
o
C, neobsahují vůbec vrstvu oxidu železnatého. I když okuje vznikly za vyšší teploty, mají 

tendenci rozkládat oxid železnatý na železo a složený oxid (FeO  Fe2O3). Tento rozklad bývá 
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velmi pomalý. Pro moření je podstatné, že oxid železnatý se rozpouští v kyselinách snáze než 

ostatní oxidy železa. Proto okujové vrstvy, které obsahují velký podíl wüstitu, se obvykle 

snadno odstraňují. Vrstvy bez této složky se odstraňují mnohem obtížněji, i když jsou často 

mnohem tenčí [10]. 

 

Magnetit (Fe3O4 – oxid železnato-železitý) 

Magnetit tvoří krystalky kubické soustavy. Mezi jeho důležité vlastnosti patří 

elektrická vodivost a magnetizmus. Z oxidů železa je nejstálejší a nemění se ani v rozsáhlém 

rozmezí teplot. V kyselinách se rozpouští podstatně hůře než oxid železnatý [10]. 

 

Hematit ( Fe2O3 – oxid železitý) 

Hematit je z oxidů železa nejbohatší na kyslík. V přírodě se vyskytuje v podobě 

minerálu hematitu (krevelu). Používá se jako leštící prostředek a jako minerální barva. Za 

vysokých teplot není stálý. Při ohřevu nad 1200
o
C ztrácí část kyslíku, přechází na oxid 

železnato-železitý. Proto není obsažen ve vrstvách okují vznikajících nad touto teplotou. 

V kyselinách se rozpouští nejhůře ze všech oxidů [10]. 

 

4 Oxidace uhlíkových ocelí a slitin Fe – C 

Uhlík je nejvýznamnější složkou uhlíkových ocelí a jeho množství v oceli významně 

ovlivňuje výsledné mechanické vlastnosti. Se stoupajícím množstvím uhlíku roste pevnost 

oceli, plastické vlastnosti se ale zhoršují.  

Uhlík difunduje do rozhraní okuje/ocel a reaguje zde s oxidy železa za vzniku oxidu 

uhelnatého (CO). U vysokouhlíkových ocelí za vysokých teplot tlak takto vzniklého CO 

způsobuje růst trhlin. Přístup vzduchu k základnímu materiálu tak podpoří další oxidaci. 

Rychlost oxidace těchto materiálů však závisí mimo množství uhlíku také na teplotě a tlaku 

v okolí. Například slitiny s obsahem uhlíku do 1,2 %, za podmínek, kdy okolní tlak je 

1 atmosféra a teplota mezi 600 a 850ºC, oxidují pomaleji než čisté železo. To je vysvětleno 

zvětšením koncentrace uhlíku na rozhraní okuje/základní materiál, kdy tento uhlík způsobuje 
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degradaci kontaktu mezi ocelí a okujemi. Tím se sníží rychlost přenosu iontů mezi 

jednotlivými materiály, rychlost oxidace se snižuje [11]. 

 

5 Vliv příměsí na oxidaci železa a slitin 

Příměsi přidávané do ocelí mají zlepšit nejen mechanické vlastnosti materiálu, ale také 

ovlivnit další vlastnosti včetně oxidace. Mezi prvky, jež nejvíce ovlivňují vznik okují, patří: 

Al, Si, Cr, Ni, P a Mo. 

 

Hliník – Al 

Přidáním hliníku se snižuje rychlost oxidace základního povrchu vznikem vrstvy, 

která je bohatá na hliník v místě rozmezí okuje/železo.  

Dochází ke zpomalení difúze železných iontů. Přesný charakter této vrstvy záleží na 

množství hliníku v oceli, teplotě a okolní atmosféře. Touto vrstvou je s největší 

pravděpodobností oxid hlinitý (Al2O3), jenž vzniká při teplotách 500 až 700ºC. Při vyšších 

teplotách se vrstva Al2O3 přetváří na spinel FeAl2O4 – herzynyte [11]. 

 

Křemík – Si 

Pomalejší růst okují u ocelí s příměsí křemíku se zakládá na stejném principu jako 

u ocelí s příměsí hliníku. Na rozhraní okuje/ocel vzniká vrstva SiO2. Vrstva SiO2 znesnadňuje 

průnik železných iontů k povrchu. Toto je patrné u ocelí s obsahem Si 2 % a více. Tento jev 

je značně závislý na oxidační teplotě. Při vyšších teplotách zde vzniká spinální Fe2SiO4 –

hyalite s nízkým bodem tání, kolem 1170ºC, což způsobuje jeho průnik mezi hranice zrn a 

následně znesnadňuje celý proces odokujování. Odokujování by mělo probíhat za teplot, kdy 

je Fe2SiO4 v tekuté fázi. Nejvíce odolná oxidaci je slitina obsahující 2 % Si [11]. 

 

Chrom – Cr 

Ochranná vlastnost chrómu je rovněž založena na vzniku vrstvy bohaté na chrom, 

Cr2O3. Tento oxid na povrchu kovu vzniká, když množství chromu je více než 13 %. Při 

tvorbě Cr2O3 dochází k ochuzení materiálu o chrom na rozhraní kov/oxid. Při nízkém obsahu 

chromu může vznikat spinelový oxid FeCr2O4. Při vyšších teplotách se může mezi spinelem a 

Fe3O4 tvořit wüstit. Při dostatečném množství chromu v kovu je tvorba jednotlivých vrstev 

potlačena [2]. 
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Nikl – Ni 

Na rozdíl od výše zmíněných prvků (Al, Si a Cr), je nikl ušlechtilejší kov než železo 

a tedy při oxidaci není přijat do rozhraní okuje/ocel. Jelikož difúzní koeficient niklu v železe 

je velice nízký, nikl nedifunduje rychle zpět do základního materiálu a zvyšuje se tedy jeho 

koncentrace na rozhraní. Tento jev má za následek zvýšenou odolnost těchto Fe-Ni slitin před 

vznikem okují [11]. 

 

Ostatní prvky 

Odolnost slitin obsahujících fosfor (<0,5 %) je proti okujení vyšší. Přestože jsou síra a 

mangan velice důležitými příměsemi ocelí, nebyl zatím nalezen jejich výrazný vliv na vznik 

okují na površích těchto materiálů. Molybden (Mo) je ušlechtilejší kov než železo a má stejné 

vlastnosti jako měď. Po přidání 0,013 % Mo do oceli s příměsí Si se získá velice hladký 

povrch s dobrou odolností proti vzniku okují, což je způsobeno koncentrací molybdenu blízko 

povrchu [11]. 

 

6 Principy odstranění okujové vrstvy 

Odokujování ocelového drátu je pochod, při kterém jsou pevně ulpělé anorganické 

sloučeniny – okuje na jeho povrchu vystaveny chemickému, mechanickému, tepelnému, po 

případě kombinovanému působení látek nebo zařízení. Cílem odokujování je vytvořit kovově 

čistý povrch [9]. 

 

6.1 Chemické odokujování 

Chemické odokujování je náročné na energii, prostor, ekologii, řízení a kontrolu 

procesů. Rozpouštění nežádoucích okují z povrchu kovových výrobků se nazývá moření. Při 

moření dochází k reakci oxidů s kapalinou obsahující aktivní sloučeniny. Jedná se o chemický 

proces, který spočívá v transportu aktivní látky k místu heterogenní reakce a zpětném 

transportu odpadních produktů. Nejvýznamnější metody moření jsou moření v kyselinách a 

taveninách [2].  
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6.1.1 Teorie moření 

Z chemického hlediska je moření vlastně rozpouštění oxidů, které tvoří vrstvu okují a 

současně i vlastního kovu v kyselinách. Okujová vrstva je tvořena několika odlišnými 

vrstvami různých oxidů, ovšem bez výrazně ostrého rozhraní. Tato vrstva je chemicky 

i mechanicky nehomogenní, obsahuje mnoho nepravidelností v krystalové mřížce, množství 

pórů a bublin, trhlin apod. Podle podmínek vzniku okují se tedy liší nejen jejich chemické 

složení a rozvrstvení, ale i tloušťka, pórovitost a soudržnost, a proto i doba moření.  

Protože je vrstva okují vždy pórovitá, nepůsobí kyselina při moření jen na vnější 

vrstvu, ale napadá i vnitřní vrstvy i samotný kov. Se stoupajícím obsahem kyslíku je 

rozpustnost a rychlost rozpouštění menší. Celkově můžeme sestavit tuto řadu: 

 

Fe > FeO > Fe3O4 > Fe2O3 

 

Poměr rychlostí rozpouštění pak závisí na použité kyselině, její koncentraci a teplotě [12].  

Pokud není moření provedeno za ideálních podmínek, kyselina pronikne vrstvou okují až 

k samotnému kovu a dochází k jeho naleptání. Optimální poměr rozpouštění základního kovu 

a okují je dosažen při koncentraci HCl 18,5 %, která odpovídá zředěné průmyslové HCl 

s vodou v poměru 1:1 (obr. 6.1.1.). 

 

 

Obr. 6.1.1. Poměr rychlostí rozpustnosti železa a jednotlivých složek okují k rychlosti 

rozpustnosti Fe2O3 [12] 
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Okuje předurčené k moření by měly mít tyto vlastnosti: 

 malou tloušťku, 

 vysoký obsah FeO, nízký obsah Fe3O4, nejlépe bez obsahu Fe2O3, 

 vysoký obsah mikrotrhlinek, 

 slabou adhezi k povrchu kovu. 

 

6.1.2 Moření v anorganických kyselinách 

Moření ocelí je z 90 % prováděno v anorganických kyselinách, a to v kyselině sírové a 

kyselině chlorovodíkové. Kyselina fosforečná nebo směsi kyselin (sírové, dusičné, 

fluorovodíkové) se využívají podobně jako taveniny pro speciální případy moření ocelí [2].  

Aby moření oceli probíhalo správně, musí mít kyselina volný přístup k povrchu okují. 

Mastnoty přítomné na povrchu mohou způsobit nerovnoměrný průběh moření nebo ho 

zpomalit. Proto se musí předměty před mořením odmašťovat. 

Vrstva okují není na všech místech stejně hrubá, jsou v ní větší nebo menší póry. Jimi 

proniká mořící kapalina k povrchu kovu a napadá ho. Nerovnoměrná tloušťka okují 

způsobuje, že po jejich částečném odstranění má kyselina přístup k větší části povrchu, který 

byl předtím krytý vrstvou okují. Čistá ocel se v kyselině rozpouští. Rychlost rozpouštění oceli 

je vyšší než rychlost rozpouštění okují.  

 

6.1.2.1 Moření v kyselině sírové 

Rozpouštěním oceli v kyselinách vzniká příslušná železnatá sůl a vodík. Při použití 

kyseliny sírové je to například: 

Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 (9) 

Vzniklý vodík tvoří na povrchu bublinky, které svým tlakem odtrhávají okuje od kovového 

podkladu. Při použití kyseliny sírové dochází k narušování oxidické vrstvy vlivem tlaku 

vodíku častěji než k rozpouštění samotných okují vlivem kyseliny [3]. 

Aby bylo možno použít při moření vhodnou kyselinu a zajistit vhodné technologické 

podmínky, je potřeba znát základní činitele, které ovlivňují rychlost a kvalitu moření. 
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Nejdůležitější jsou tito činitelé: koncentrace kyseliny, teplota mořící lázně a vliv zplodin 

moření. 

Vliv koncentrace na rychlost moření při nízkých teplotách je malý. Je tedy vhodné 

používat koncentrovanější kyselinu za vyšších teplot, kdy je možno zvýšený obsah kyseliny 

v lázni náležitě využít. Při koncentracích nad 25 % již rychlost rozpouštění nestoupá, naopak 

se zpomaluje. Běžně se moří v kyselině sírové při 50
o
- 60

o
C, vyšší teploty mohou vést 

k přemoření (přílišnému naleptání oceli). Vliv koncentrace kyseliny sírové na dobu moření 

pro tři teploty moření je znázorněn na obr. 6.1.2..  

Během moření se v lázni hromadí síran železnatý, jenž ovlivňuje další průběh moření. 

Po moření v H2SO4 není kovová plocha vytáhnutá z mořící lázně zcela čistá. Je šedivá až 

černá podle tloušťky usazeného kalu. 

Moření v kyselině sírové se v současnosti využívá více než v kyselině chlorovodíkové 

z důvodu levnějšího a jednoduššího provozu [12]. 

 

6.1.2.2 Moření v kyselině chlorovodíkové 

Při moření v kyselině chlorovodíkové (HCl) rozpustnost ocelí a okují značně 

(exponenciálně) roste se stoupající koncentrací. Při nízké koncentraci je i malá rozpustnost 

oxidů. Proto je vhodné pro moření používat co nejvíce koncentrovanou kyselinu 

chlorovodíkovou. V praxi se však nepoužívá více než 25% HCl, to je cca 280 g/l, kvůli 

vývinu dusivého chlorovodíku. Kombinovaný vliv koncentrace kyseliny a teploty na dobu 

moření v HCl znázorňuje obr. 6.1.3.. 

Kyselinou chlorovodíkovou lze mořit i za pokojové teploty. HCl méně naleptává 

kovový povrch. Z toho plyne, že jsou menší ztráty oceli a kyseliny, menší vývin vodíku. 

Chlorid železnatý je dobře rozpustný. Při moření v HCl zůstává povrch kovu čistý a světlý. 

Při použití méně koncentrované kyseliny může na povrchu kovu zůstat šedý povlak. Ten se dá 

ale snadno odstranit oplachem [12]. 
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 Obr. 6.1.2. Vliv koncentrace a teploty H2SO4 Obr. 6.1.3. Vliv koncentrace a teploty HCl  

 na dobu moření [12] na dobu moření [12] 

 

6.1.3 Moření v taveninách 

6.1.3.1 Redukční taveniny 

Jako redukční tavenina se používá tavenina hydroxidu sodného NaOH. V této tavenině 

je přítomen hydrid sodný NaH, jenž zde působí jako silné redukční činidlo, které mění oxidy 

železa na oxidy nižší a železo. Předností moření v hydridu sodném je, že nenapadá základní 

kov. 

Hydrid sodný NaH s hydroxidem sodným NaOH a oxidem sodným Na2O tvoří 

hydridovou odokujovací lázeň (soustava NaOH – NaH – Na2O). První působení taveniny je 

čistě fyzikální. Ponoření materiálu do horké odokujovací lázně o teplotě obvykle 390-410°C 

způsobí tepelný šok. Ten zapříčiní popraskání nebo dokonce odprýskávání oxidických vrstev. 

Další působení lázně je chemické a je dvojí povahy. Způsobuje jednak rozpouštění 

oxidů, jednak jejich redukci. Rozpouštění oxidů kovů v tavenině NaOH – NaH – Na2O – Na – 

H2 je založeno na acidobazické reakci mezi příslušným oxidem, který je silně zásaditý a 

ochotně reaguje s oxidy, jako jsou SiO2, TiO2, oxidy wolframu, molybdenu aj. Typický 

příklad reakce je ukázán na příkladu oxidu křemičitého: 

SiO2 + Na2O  Na2SiO3 (10) 
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Předností hydridového odokujování je právě rozpouštění výše uvedených oxidů, rychle a 

účinně odstraňuje okuje i v takových případech, kdy moření kyselinami je obtížné a 

zdlouhavé (materiály s vyšším obsahem Si, Mo, W, Ti aj., korozivzdorné oceli). Tyto oxidy 

jsou převáděny do roztoku ve formě aniontů. 

Druhou částí chemického působení hydridové odokujovací lázně je redukce 

přítomných oxidů. Hydrid sodný je hlavní redukční složkou. Redukční schopnost taveninové 

lázně závisí na aktuální koncentraci NaH v lázni. Redukční děj popisuje rovnice: 

MeO + NaH  Me + NaOH (11) 

Při reakci s hydridem sodným se zcela redukují oxidy železa, niklu, kobaltu, mědi, 

částečně se redukují oxidy chromu, manganu, vanadu, titanu [13]. 

 

6.1.3.2 Oxidační taveniny 

Hlavní princip odokujování v oxidačních taveninách spočívá v působení oxidačního 

činidla obsaženého v roztaveném hydroxidu sodném (NaOH) na oxidickou vrstvu. Oxidací se 

tvoří výševalentní oxidy s větším specifickým objemem. Dochází ke změně struktury okují na 

povrchu materiálu, vzniku pnutí a jejich popraskání. Pouze malá část okují se oddělí nebo 

rozpustí v tavenině, ve které se usazuje jako kal. Větší část okují se odstraní až při chlazení a 

oplachu vodou. Při těchto operacích dojde k jejich částečnému odtržení. Zbytek okují se 

odstraní při domoření v kyselinách. 

Mezi používaná oxidační činidla patří dusičnan sodný a draselný, manganistan 

draselný, peroxid sodíku, chlorečnan sodný nebo draselný. Nejvhodnější a nejčastěji 

používaný je dusičnan sodný (NaNO3). Teplota taveniny se pohybuje okolo 480 – 540
o
C [13]. 

 

6.2 Elektrolytické moření 

Při elektrolytickém moření se předměty, na kterých jsou oxidické vrstvy, zavěsí do 

roztoků kyselin, zásad nebo solí. Předměty se zavěšují buď jako anoda (spojuje se s kladným 

pólem elektrického proudu) nebo jako katoda (spojuje se se záporným pólem elektrického 

proudu). Jako druhá elektroda se používá ocelová deska (někdy i stěna vany) nebo 

nerozpustné elektrody (např. grafitové) [10]. 
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6.3 Mechanické odokujování 

Chemický způsob odstraňování okují se stále častěji v dnešní době nahrazuje 

mechanickými technologiemi odokujování. Důvodem jsou stoupající ekonomické náklady 

spojené s provozem moříren a stále zpřísňující se podmínky životního prostředí. Technologie 

založené na principu mechanického odstraňování okují prošly v poslední době obrovským 

vývojem a jsou velmi účinné. Jejich účinnost je však založena na odpovídajících vlastnostech 

okují [14]. 

 

6.3.1 Odokujování ohýbáním 

K nejúčinnějším způsobům mechanického odstraňování okují patří technologie, která 

je založena střídavém ohybu drátu. 

Technologie založena na střídaném ohybu drátu využívá křehkého charakteru okují, 

které odpadávají z povrchu drátu při jeho deformaci vyvolané postupným ohýbáním. Drát je 

ohýbán při průchodu mezi válečky. Válečky bývají uloženy v sérii za sebou, a to buď v jedné 

ose, anebo leží mimo osu a mohou být k sobě natočeny pod určitým úhlem (obr. 6.3.1.). 

Postupným ohýbáním se v povrchových vláknech indukují střídavá tlaková a tahová napětí, 

která zapříčiní plastickou deformaci drátu. Průchod drátů větším počtem válečků způsobí 

prodloužení celkové délky drátu (obr. 6.3.2.).  

   

 Obr. 6.3.1. Část zařízení pro mechanické Obr. 6.3.2 Průběh deformace drátu 

 odstraňování okují z povrchu drátu [15] během průchodu zařízením pro odokujování 

  střídavým ohybem [15] 
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Provozní a experimentální výsledky prokázaly, že 6 až 8% prodloužení drátu 

v důsledku střídavého ohybu by mělo stačit k téměř dokonalému odstranění okují z povrchu 

drátu. Okuje vstupního drátu musí mít takové vlastnosti, aby jejich odstraňování probíhalo 

snadno a mělo co největší účinnost [15]. 

 

Okuje předurčené k odstranění střídavým ohybem drátu by měly mít tyto vlastnosti:  

 dostatečně velkou tloušťku, 

 vysoký obsah FeO, nízký obsah Fe3O4 a Fe2O3, 

 nízký obsah mikrotrhlinek, 

 slabou adhezi k povrchu. 

 

Odokujování ohýbáním je provozně nenáročné, jednoduché na obsluhu a údržbu. 

Nevýhodou tohoto odokujování je, že do zařízení musí vstupovat suchý drát. Je však nutno 

také počítat s tím, že část okují zůstane na povrchu drátu. 

Technologie odokujování ohýbáním je doplňována dalším stupněm povrchové úpravy. 

Vedle kartáčování nebo čištěním povrchu drátu tlakovou vodou a tryskání se také uplatňuje 

průchod drátu ocelovými třískami nebo pilinami [9]. 

 

6.3.2 Odokujování tryskáním 

Mechanické odokujování válcovaného drátu tryskáním vychází z křehkosti okují 

vhodného složení a využívá abrazivního účinku sekaného ocelového drátu, litinové drtě nebo 

granulátu, který naráží vysokou rychlostí na povrch drátu [9]. 

Tato metoda se kromě odstraňování okují používá při odstraňování sazí, které vznikly 

zuhelnatěním zbytků maziva na drátě při žíhání a k odstraňování barev. Pro vymrštění 

abraziva proti povrchu drátu se používají tři systémy: 

 tlakové trysky, 

 sací trysky, 

 metací kola. 
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První dva systémy se používají pro lehčí abrazivní tělíska, jako jsou plastikové 

kuličky. Tyto dva systémy nejsou příliš vhodné pro odstraňování okují. Pro odstraňování 

okují se používají metací kola (obr. 6.3.3.). Rychlost otáčení metacích kol je 500 – 4000 

otáčekmin
-1

, rychlost dopadu abraziva 15 – 120 ms
-1

 [12]. 

 

 

Obr. 6.3.3. Princip metacího kola, 1 – abrazivo, 2 – rotor, 3 – koš, 4 – lopatky [12] 

 

Metací kola s tryskacími prostředky bývají umístěna kolmo nebo rovnoběžně se 

směrem pohybujícího se drátu. 

Společnou výhodou zařízení pro odokujování tryskáním v porovnání s odokujováním 

ohýbáním je: větší čistota povrchu, možnost úpravy každé jakosti drátu, menší spotřeba 

průvlaků a maziva. 

Nevýhoda tryskání oproti ohýbání spočívá ve vyšších pořizovacích i zpracovacích 

nákladech a nárocích na údržbu [9].  
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7 Popis experimentu 

7.1 Cíl experimentální části 

Experimentální část byla realizována ve spolupráci se společností ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a VŠB – TU Ostrava. Cílem práce bylo u odebraných vzorků drátů vyhodnotit 

množství okují v závislosti na podmínkách válcování a na jejich chemickém složení.  

Dalším úkolem bylo zdokumentování strukturního a fázového složení povrchu 

odebraných vzorků a měření tloušťky okují. 

 

7.2 Odběr vzorků a metody hodnocení okují 

Všechny vzorky, které byly použity ke kvantitativnímu a kvalitativnímu hodnocení 

okují, byly odebrány z finálních svitků drátu. Vzorky byly odebrány po ukončení výrobního 

cyklu z řetězového dopravníku dva metry před lisovací stanicí, kde byly volně chlazeny na 

vzduchu. Svitky nebyly na řetězovém dopravníku řízeně ochlazovány. Trať není vybavena 

nuceným ochlazováním. 

Po odběru vzorků z řetězového dopravníku byl z každé tavby, která měla být 

předmětem zkoumání, odstřižen jeden kruhový závit, který byl rozstříhán na požadovaný 

počet vzorků. Ty byly následně podrobeny analýzám. 

Odběrům vzorků, jejich řezání a dalším úkonům, které byly se vzorky prováděny, byla 

věnována zvýšená pozornost, aby nedošlo k poškození vnější vrstvy okují. 

Kvantitativní stanovení množství okují na drátech bylo provedeno mořením v kyselině 

chlorovodíkové nebo mechanickým odokujováním. Byly proměřeny celkové tloušťky okují a 

byly vyhodnoceny tloušťky jednotlivých oxidů zastoupených v okujích.  
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7.3 Zkoumané materiály 

K analýze bylo vybráno pět typů drátů z nízkouhlíkových ocelí s označením interních 

jakostí C 37 Z, C 31 R, C 30 S, C 36 R a C 39 R. Byly odebrány závity drátů různých 

průměrů při rozdílných pokládacích teplotách. Přesné chemické složení taveb a mechanické 

vlastnosti drátů jsou zdokumentovány v tabulce 7.3.1.. 

Tabulka 7.3.1.: Mechanické vlastnosti a chemické složení zkoumaných ocelí (hmot. %) 

Jakost 

oceli/ 

Rm 

MPa 
A5 

% 
C Mn Si P Ni Cr Mo Al S Cu 

C 37 Z 

5,5mm 
418 37,6 0,075 0,720 0,182 0,013 0,024 0,033 0,007 0,003 0,01 0,036 

C 37 Z 

8,5mm 
421 39,5 0,091 0,710 0,184 0,018 0,024 0,086 0,007 0,000 0,01 0,036 

C 37 Z 

12mm 
394 36,2 0,076 0,520 0,176 0,013 0,028 0,050 0,007 0,003 0,016 0,049 

C 31 R 

5,5mm 
360 41,5 0,035 0,380 0,090 0,016 0,035 0,049 0,007 0,000 0,014 0,075 

C 30 S 

5,5mm 
346 43,7 0,037 0,340 0,016 0,014 0,024 0,045 0,006 0,003 0,013 0,052 

C 36 R 

5,5mm 
440 39,4 0,138 0,722 0,099 0,016 0,036 0,071 0,014 0,000 0,013 0,052 

C 36 R 

9,0mm 
434 37,6 0,143 0,723 0,105 0,015 0,032 0,059 0,006 0,000 0,007 0,043 

C 39 R 
13,0mm 

461 35,3 0,174 0,861 0,088 0,013 0,047 0,093 0,009 0,000 0,013 0,056 

 

8 Metalografický rozbor 

Z každé interní jakosti drátů (C 37 Z, C 31 R, C 30 S) byly při daných pokládacích 

teplotách (1000
o
C, 930

o
C, 820

o
C) a stanovených průměrech (5,5 mm, 8,5 mm, 12 mm) 

připraveny vzorky pro metalografický rozbor. 

Metalografická analýza byla provedena na příčných řezech drátů, které byly 

zalisovány do pryskyřice, byly upraveny broušením, leštěním a byly leptány v Nitalu. Úkolem 

metalografického rozboru bylo rozlišit různé typy oxidů zastoupených v okujích zkoumaného 

materiálu a identifikovat strukturu základního materiálu. 

Pozorování mikrostruktury bylo prováděno na optickém metalografickém mikroskopu 

Olympus GX 51 v laboratoři ArcelorMittal Ostrava a.s.. Pořízené fotografie při dvou 

zvětšeních  jsou uvedeny na obr. 8.1. až 8.7.. 
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C 37 Z - průměr drátu 5,5 mm 

  
Obr. 8.1. Pokládací teplota 820

o
C 

 

  
Obr. 8.2. Pokládací teplota 930

o
C 

 

  
Obr. 8.3. Pokládací teplota 1000

o
C 

Na obr. 8.1. je vidět velmi tenkou okujovou vrstvu. Okuje kopírují povrch drátu a tvoří 

souvislou vrstvu. Soudržnost se základním materiálem je dobrá. Na obr. 8.2. je vidět větší 

okujovou vrstvu než na obr. 8.1. Celistvost okují je narušená. Na obr. 8.3. je patrné, že 

tloušťka okujové vrstvy u stejného materiálu interní jakosti C 37 Z a průměru 5,5 mm se 

50 m 

 

20 m 

 

50 m 

 

20 m 

 

50 m 

 

20 m 
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stoupající pokládací teplotou roste. Růst okujové vrstvy je při vyšší teplotě zapříčiněn další 

oxidací na vzduchu. 

C 37 Z - průměr drátu 8,5 mm 

  
Obr. 8.4. Pokládací teplota 820

o
C 

  
Obr. 8.5. Pokládací teplota 930

o
C 

Na obr. 8.4. je vidět tenčí okujovou vrstvu. Okuj je narušená. Na obr. 8.5. je vidět, že u 

většího průměru drátu (8,5 mm) není nárůst okujové vrstvy u vyšší pokládací teploty tak 

velký, jak u  předchozího průměru (5,5 mm) u stejné interní jakosti oceli C 37 Z. 

  

50 m 

 

20 m 

 

50 m 

 

20 m 
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C 37 Z - průměr drátu 12 mm 

  
Obr. 8.6. Pokládací teplota 820

o
C 

  
Obr. 8.7. Pokládací teplota 930

o
C 

Na obr. 8.6. není vrstva okují souvislá. Na obr. 8.7. je zaznamenán při vyšší pokládací teplotě 

nárust okujové vrstvy. Tento nárust není opět u tohoto průměru drátu (12 mm) tak značný, jak 

u průměru 5,5 mm u stejné interní jakosti C 37 Z. Je zde patrné odlupování okují od povrchu 

drátu. 

Mikroskopickým pozorováním příčných řezů analyzovaných drátů pokrytých vrstvou 

okují bylo zjištěno, že okuje všech vzorků disponují dvouvrstvou strukturou. Přímo na 

povrchu kovu vzniká tlustší vrstva wüstitu a na něm narůstá tenčí vrstva magnetitu. 

U některých vzorků byla nalezena také vnější vrstva hematitu, avšak její tloušťka byla tak 

nepatrná, že přítomnost této fáze byla zanedbána. 

50 m 

50 m 

 

20 m 

 

50 m 

20 m 

 

20 m 
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Z mikroskopického pozorování je vidět, že okuje kopírují povrch drátu. Je také 

zřejmé, že tloušťka okujové vrstvy se zvětšuje se stoupající teplotou tepelného zpracování. Při 

chladnutí vzorků na vzduchu dochází díky další oxidaci k většímu nárůstu oxidické vrstvy. 

Čím je okujová vrstva větší, tím lepší je rozpoznatelnost fází, ale také snadnější 

odlupování okují od základního materiálu.  

Mikroskopickou analýzou byla také určena struktura základního materiálu. Základní 

materiál vykazuje feriticko – perlitickou strukturu. 

 

9 Řádkovací elektronová mikroskopie 

Pozorování okujové vrstvy bylo prováděno pomocí řádkovacího elektronového 

mikroskopu (SEM) v laboratoři ArcelorMittal, a.s. Ostrava. Kvantitativní analýza okují byla 

realizována prostřednictvím měření celkových tlouštěk okují a tlouštěk jednotlivých oxidů 

zastoupených v těchto okujích. 

Pro měření byly použity stejné vzorky, které byly připraveny pro měření na optickém 

metalografickém mikroskopu. Vzorky musí být vodivé, pokud nejsou, musí se zvodivět, např. 

napařením čistým C, Cu, Au nebo jiným vhodným kovem, vždy jiným prvkem než jsou prvky 

očekávané ve vzorku. Vzorky by měly být dobře připraveny bez zbytečných vad a znečištění 

(bez deformace povrchu, zaoblení hran, bez vytrhaných částic, zbytků leštícího média 

v dutinách a trhlinách apod.). Povrchové nerovnosti všeho druhu, zejména rysky, řediny, 

trhliny, leptové důlky mění geometrii rentgenové optiky. 

 

9.1 Řádkovací elektronový mikroskop 

Pod pojmem řádkovací (také rastrovací nebo skenovací elektronový mikroskop – 

REM, SEM) si můžeme obecně představit laboratorní přístroj, který je charakterizován 

postupným vytvářením obrazu svazkem elektronů, nikoli světelným paprskem jako v případě 

optického mikroskopu, a užitím ostře fokusovaného svazku jako pomocného prostředku 

k vyvolání fyzikálního signálu, jenž je teprve vlastním zdrojem informací o místě, na něž 

primární elektronový svazek dopadá. Elektrony emitované katodou a urychlované kladným 

napětím na anodě vytvářejí primární svazek, který je elektromagnetickými čočkami ostře 

fokusován na povrchu sledovaného vzorku. Vychylovací cívky řádkovacího systému 
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umožňují, aby tento svazek bod po bodu a řádek po řádku systematicky řádkoval vymezenou 

mikroplošku. Elektronový svazek je tedy pouze jakýmsi nástrojem, sondou, která skenuje 

vymezenou sledovanou plochu mikroskopického rozměru s tím cílem, aby postupně 

v jednotlivých, hustě vedle sebe uspořádaných bodech, dala vznik vhodnému signálu. Obraz 

nebo informace vznikají na základě rozdílu intenzit zpracovávaného signálu v jednotlivých 

mikroobjemech, kam dopadají primární elektrony [16].  

 

9.2 Kvalitativní a kvantitativní analýza pomocí SEM 

Kvalitativní a kvantitativní analýza pomocí SEM byla provedena v ArcelorMittal 

Ostrava a. s. pomocí řádkovacího elektronového mikroskopemu VEGA TS 5130LM firmy 

TESCAN, který je plně řízený počítačem, má vynikající elektronově-optické vlastnosti a 

obraz s vysokým jasem. Elektronová optická soustava se čtyřmi čočkami umožňuje funkci 

optického systému v různých pracovních módech:  

– s nejvyšší dosažitelnou rozlišovací schopností pro vybrané pracovní podmínky, 

– se zvýšenou hloubkou ostrosti, 

– s mimořádně velkým zorným polem. 

Rastrovací elektronový mikroskop VEGA TS 5130LM je osazen detektorem 

sekundárních elektronů SE, detektorem odražených elektronů BSE, energiově-disperzním 

spektrometrem (EDS) a vlnově-disperzním spektrometrem (WDS).  

Z každé jakosti drátů (C 37 Z, C 31 R, C 30 S) byly při daných pokládacích teplotách 

(1000
o
C, 930

o
C, 820

o
C) a stanovených průměrech (5,5 mm, 8,5 mm, 12 mm) připraveny 

vzorky pro metalografický rozbor, které byly pro mikroanalytický rozbor zvodivěny uhlíkem. 

Během měření byla pořízena fotodokumentace, která umožnila detailní pohled na 

zkoumaný materiál. Na obr. 9.2.1. až 9.2.7. jsou uvedeny fotografie okujových vrstev na 

odebraných vzorcích drátů interní jakosti C 37 Z o průměrech 5,5 mm, 8,5 mm a 12 mm. 

Pokládací teploty byly 1000
o
C, 930

o
C a 820

o
C. 

Mikroskopickým pozorováním příčných řezů analyzovaných drátů pokrytých vrstvou 

okují bylo zjištěno, že okuje všech vzorků disponují dvouvrstvou strukturou. Přímo na 

povrchu kovu vzniká tlustší vrstva wüstitu a na něm narůstá tenčí vrstva magnetitu. Při 
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dostatečně velkém zvětšení byla u některých vzorků nalezena také vnější vrstva hematitu, 

avšak její tloušťka byla tak nepatrná, že přítomnost této fáze byla zanedbána. 

Dále byly pomocí softwaru řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM) změřeny 

tloušťky jednotlivých oxidů zastoupených v okujové vrstvě. Výsledky měření jsou shrnuty 

v tabulce 9.2.1.. 

C 37 Z – průměr 5,5 mm 

  
Obr. 9.2.1. Pokládací teplota 820

o
C Obr. 9.2.2. Pokládací teplota 930

o
C 

 
Obr. 9.2.3. Pokládací teplota 1000

o
C 
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C 37 Z – průměr 8,5 mm 

  
Obr. 9.2.4. Pokládací teplota 820

o
C Obr. 9.2.5. Pokládací teplota 930

o
C 

 

C 37 Z – průměr 12,0 mm 

  
Obr. 9.2.6. Pokládací teplota 820

o
C Obr. 9.2.7. Pokládací teplota 930

o
C 

 

Z níže uvedené tabulky 9.2.1. lze vyhodnotit, že u všech analyzovaných jakostí drátů 

se vzrůstající pokládací teplotou roste tloušťka okujové vrstvy. Toto tvrzení platí pro všechny 

zkoumané jakosti drátů. Ze vzrůstající tloušťkou okují roste podíl magnetitu (Fe3O4) i wüstitu 

(FeO) zastoupených v okujové vrstvě. 

Přítomnost dvouvrstvé struktury okují je možno spatřit i na uvedené fotodokumentaci 

(obr. 9.2.1. – 9.2.7.). 
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Tabulka 9.2.1. Změřené tloušťky oxidů zastoupených v okujové vrstvě 

Jakost - Průměr 
Teplota 

[
o
C] 

Počet 

měření 

Průměrná 

tloušťka 

okují 

[µm] 

Průměrná 

tloušťka 

Fe3O4 

[µm] 

Průměrná 

tloušťka 

FeO 

[µm] 

C 37 Z - 5,5 mm 820 50 8,0 3,0 5,0 

C 37 Z - 5,5 mm 930 50 15,5 4,5 11,0 

C 37 Z - 5,5 mm 1000 32 34,5 5,0 29,5 

C 37 Z - 8,5 mm 820 70 12,0 4,5 7,5 

C 37 Z - 8,5 mm 930 65 16,5 5,0 11,5 

C 37 Z - 12 mm 820 75 12,0 4,0 8,0 

C 37 Z - 12 mm 930 75 23,5 5,0 18,5 

C 30 S - 5,5 mm 820 50 9,5 3,0 6,5 

C 30 S - 5,5 mm 930 50 33,5 4,5 29,0 

C 31 R - 5,5 mm 820 60 9,0 2,5 6,5 

C 31 R - 5,5 mm 930 55 35,0 4,5 30,5 

 

9.3 Rentgenové mapování 

Rentgenové mapování bylo realizováno v laboratoři ArcelorMittal Ostrava a.s. 

rastrovacím elektronovým mikroskopem VEGA TS 5130LM.  

Rentgenové mapování je metoda, při níž je při skenování zvoleného povrchu vzorku 

neustále ukládán analytický záznam – kvantitativní distribuce prvků na ploše. Výsledkem 

rentgenového mapování je rtg mapa, tj. koncentrační rozložení prvků zastoupených 

v přítomných fázích na zdokumentované ploše. Na obr. 9.3.1. je za současného zobrazení 

okujové vrstvy v odražených elektronech uvedena rtg mapa kyslíku v jednotlivých fázích 

oxidů železa. Kyslík je zde zobrazen pomocí bílých bodů. Čím větší je hustota těchto bodů, 

tím je koncentrace kyslíku vyšší. Na okujové vrstvě je tím názorně dokázána přítomnost dvou 

oxidických fází železa: wüstitu s menším obsahem kyslíku a magnetitu s vyšším obsahem 

kyslíku. 
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Rtg mapování bylo realizováno na vzorku interní jakosti C 37 Z (průměr 12.0 mm, 

pokládací teplota 930
o
C). Tato jakost byla podrobena měření na optickém mikroskopu, rtg 

difrakci a na řádkovacím elektronovém mikroskopu. Cílem rtg mapování je porovnat a 

potvrdit závěry získané měřením na jednotlivých přístrojích. 

Z obr. 9.3.1. je patrné, že okujová vrstva na povrchu této oceli je viditelně tvořena 

dvěma fázemi, wüstitem a magnetitem. 

Toto zjištění koresponduje s výsledky měření metalografickým optickým 

mikroskopem i řádkovacím elektronovým mikroskopem. Měření rtg difrakcí se také 

ztotožnilo se závěrem rentgenového mapování zkoumaného vzorku oceli jakosti C 37 Z.  

C 37 Z – průměr 12,0 mm 

 
 

Obr. 9.3.1. Rtg. mapování jakosti C 37 Z (průměr 12,0 mm, pokládací teplota 930
o
C) 

 

10 Stanovení množství okují po chemickém odokujování 

10.1 Stanovení množství okují v závislosti na podkládací teplotě 

Množství okují v závislosti na podkládací teplotě bylo hodnoceno u jedné jakosti – 

C 37 Z o průměru 5,5 mm. Z jednoho závitu svitku byl odstřižen jeden metr drátu, na jehož 

povrchu bylo stanoveno množství okují při rozdílných pokládacích teplotách: 1000
o
C, 930

o
C, 

820
o
C. Úkolem této části bylo tedy stanovit závislost množství okují na pokládací teplotě při 

konstantním průměru drátu. 



 

36 

 

Množství okují bylo stanoveno mořením v kyselině chlorovodíkové. Každý metr drátu 

byl rozřezán na deset cca 100 mm částí. Každá část vzorku byla před mořením zvážena a poté 

mořena v 18,5% kyselině chlorovodíkové (odpovídá ředění 1:1 průmyslové HCl s vodou). 

Moření se provádělo při pokojové teplotě cca 25
o
C a probíhalo 50 minut. Po ukončeném 

moření byly vzorky drátů vyjmuty z mořící lázně, omyty vodou a opláchnuty 1% 

denaturovaným lihem a následně rychle osušeny. Poté byly vzorky opět zváženy. Úbytek 

hmotnosti drátu po moření v kyselině chlorovodíkové je rovno množství okují, které byly 

předmětem našeho zkoumání. Po moření v kyselině chlorovodíkové nezůstaly na povrchu 

vzorku žádné zbytkové okuje. Výsledky jsou zdokumentovány v tabulce 10.1.1.. Hodnota 

množství okují představuje vždy průměrnou hodnotu získanou z deseti stanovení (1 metr = 

deset cca 100 mm částí).  

Tabulka 10.1.1. Stanovení množství okují pro jakost C 37 Z – průměr 5,5 mm 

Jakost 

vzorku 

Pokládací 

teplota 

[
o
C] 

Průměr 

závitu 

[m] 

Poloměr 

závitu 

[m] 

Povrch 

drátu 

[m
2
]
 

Množství 

okují 

[g/m] 

Množství 

okují 

[g/m
2
] 

Množství 

okují 

[kg/m
2
] 

C 37 Z 1000 0,0055 0,00275 0,01727 4,233 245,11 0,2451 

C 37 Z 930 0,0055 0,00275 0,01727 3,005 174,00 0,1740 

C 37 Z 820 0,0055 0,00275 0,01727 1,403 81,24 0,0812 

 

 

Obr. 10.1.1. Množství okují v závislosti na pokládací teplotě, jakost C 37 Z, průměr 5,5 mm 
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Z tabulky 10.1.1. a obr. 10.1.1. je zřejmé, že se zvyšující se pokládací teplotou roste 

úbytek daného materiálu po moření v kyselině chlorovodíkové. To znamená, že čím je vyšší 

pokládací teplota, tím se tvoří větší oxidická vrstva na povrchu ocelového drátu. 

 

10.2 Stanovení množství okují v závislosti na průměru drátu a pokládací 

teplotě 

Úkolem této části práce bylo porovnat množství okují u vzorků z jedné jakosti 

(C 37 Z), ale o rozdílném průměru drátu a to 5,5 mm, 8,5 mm a 12,0 mm vždy při dvou 

pokládacích teplotách (930
o
C a 820

o
C). 

Z každého závitu tavby byl odstřižen jeden metr vzorku příslušného průměru 

a pokládací teploty. Každý metr byl rozřezán na deset cca 100 mm částí. Množství okují bylo 

zjištěno mořením v kyselině chlorovodíkové (viz. kapitola 9.1.). Po moření v kyselině 

chlorovodíkové nezůstaly na povrchu vzorku žádné zbytkové okuje. 

Analyzované hmotnosti okují jsou zaznamenány v tabulce 10.2.1. Množství okují 

představuje vždy průměrnou hodnotu získanou z deseti měření (1 metr = deset cca 100 mm 

částí).  

Tabulka 10.2.1. Stanovení množství okují pro interní jakost C 37 Z – průměr 5,5 mm, 

8,5 mm a 12,0 mm, pokládací teploty 930
o
C a 820

o
C 

Jakost 

vzorku 

Pokládací 

teplota 

[
o
C] 

Průměr 

závitu 

[m] 

Poloměr 

závitu 

[m] 

Povrch 

drátu 

[m
2] 

Množství 

okují 

[g/m] 

Množství 

okují 

[g/m
2
] 

Množství 

okují 

[kg/m
2
] 

C37 Z 930 0,0055 0,00275 0,01727 3,005 174,00 0,1740 

C 37 Z 820 0,0055 0,00275 0,01727 1,403 81,24 0,0812 

C 37 Z 930 0,0085 0,00425 0,02669 3,861 144,66 0,1447 

C 37 Z 820 0,0085 0,00425 0,02669 3,294 123,42 0,1234 

C 37 Z 930 0,0120 0,00600 0,03768 6,082 161,41 0,1614 

C 37 Z 820 0,0120 0,00600 0,03768 5,328 141,40 0,1414 
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Obr. 10.2.1. Množství okují v závislosti na průměru drátu a pokládací teplotě, jakost C 37 Z 

Z uvedených hodnot vyplývá, že u menšího průměru drátu (5,5 mm) se na povrchu 

vytvoří větší množství okují, které se při vyšší pokládací teplotě dále významně zvyšuje. 

U větších průměrů (8,5 mm a 12,0 mm) se při stejných teplotách vytvoří menší vrstva okují a 

uvedené rozdílné pokládací teploty nemají na množství okují tak značný vliv (obr. 10.2.1.). 

 

10.3 Stanovení množství okují v závislosti na chemickém složení a 

pokládací teplotě 

V této kapitole bude porovnán vliv obsahu křemíku u interních jakostí ocelí C 37 Z, 

C 31 R a C 30 S u průměru drátu 5,5 mm vždy při dvou dochlazovacích teplotách (930
o
C a 

820
o
C). 

Vliv obsahu křemíku na vznik okují a následně vliv křemíku ve spojení s danou 

pokládací teplotou na proces odokujování je popsán v teoretické části diplomové práce – 

kapitola 5. Při vyšších teplotách vzniká spinální Fe2SiO4 – fayalite, který je lepivý a 

znesnadňuje odokujování. Množství okují bylo opět zjištěno mořením v kyselině 

chlorovodíkové. Z každé jakosti byly mořeny tři metrové vzorky. Každý metr byl rozřezán na 

deset cca 100 mm dílů. 

Výsledky měření množství okují jsou uvedeny v tabulce 10.3.1. Množství okují 

představuje průměrnou hodnotu získanou z deseti měření (1 metr = deset cca 100 mm částí).  
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Tabulka 10.3.1. Množství okují v závislosti na chemickém složení a pokládací teplotě pro 

interní jakosti ocelí C 37 Z, C 31 R, C 30 S, průměry závitů 5,5 mm. 

Jakost 

vzorku 

Pokládací 

teplota 

[
o
C] 

Hmot.% 

Si 

Poloměr 

závitu 

[m] 

Povrch 

drátu 

[m
2
]
 

Množství 

okují 

[g/m] 

Množství 

okují 

[g/m
2
] 

Množství 

okují 

[kg/m
2
] 

C 37 Z 930 0,182 0,00275 0,01727 3,005 174,00 0,1740 

C 37 Z 820 0,182 0,00275 0,01727 1,403 81,24 0,0812 

C 31 R 930 0,090 0,00275 0,01727 3,014 174,52 0,1745 

C 31 R 820 0,090 0,00275 0,01727 1,678 97,16 0,0972 

C 30 S 930 0,016 0,00275 0,01727 3,057 177,01 0,1770 

C 30 S 820 0,016 0,00275 0,01727 1,871 108,34 0,1083 

 

 

Obr. 10.3.1. Množství okují v závislosti na chemickém složení a pokládací teplotě 

 

Bylo dokázáno, že uvedené nízké obsahy křemíku ve spojení s danými pokládacími 

teplotami mají v uvedeném rozsahu malý vliv na proces odokujování u všech zkoumaných 

jakostí drátů (obr. 10.3.1.). Problémy s odokujování vznikají převážně tehdy, když obsah 

křemíku dosáhne hodnoty 2 hm. %. 
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11 Analýza struktury a chemického složení okují po 

mechanickém odokujení pomocí SEM 

Z každé zkoumané jakosti drátů (C 37 Z, C 30 S, C 31 R) byly z celého závitu 

odstřiženy dva vzorky o délce 30 cm a byly podrobeny mechanickému odokujení. 

Mechanické odstraňování okují bylo simulováno tahovou zkouškou trvalou podélnou 

deformací 8 % s rychlostí zatěžování 25 mm/s. Tento postup je použitelný jak pro 

nízkouhlíkové oceli, tak pro vysokouhlíkové oceli [17]. 

Cílem této kapitoly bylo určit přítomnost zbytkových oxidů na povrchu drátů 

podrobených mechanickému odokujování. Po mechanickém odokujování nebyl povrch drátu 

zcela zbaven okují (viz. obr. 11.1. až 11.4.). 

  
Obr. 11.1. Jakost C 31 R Obr. 11.2. Jakost C 37 Z 

 

  
Obr. 11.3. Jakost C 30 S Obr. 11.4. Jakost C 37 Z 

Z odokujených částí drátů byly metalograficky připraveny vzorky příčných řezů pro 

analýzu zbytkových okujových vrstev. Analýza byla provedena pomocí SEM v laboratořích 

VŠB-TU Ostrava. Na jednotlivých vrstvách byla provedena semikvantivní rtg mikroanalýza. 

Do semikvantivní analýzy nebyl zahrnut uhlík. Energiově dispersní analýza (EDS) nepřesně 
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určuje lehké prvky, proto může být obsah důležitého kyslíku nadhodnocený. Pro přesnější 

zjištění jeho obsahu je vhodné využít vlnově disperzní mikroanalýzu (WDS). Pozorování bylo 

provedeno za pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM-6490LV 

v odražených elektronech. Plošná semikvantivní rtg mikroanalýza byla provedena 

analyzátorem Inca X-act. 

11.1 Analýza oceli C 37 Z (průměr 12 mm, pokládací teplota 930°C) 

Po mechanickém odokujení, které bylo simulováno tahovou zkouškou, nedošlo 

k úplnému odstranění okují (obr. 11.4.). Na některých místech okuje zcela odprýskly 

(obr. 11.1.1.), někde zůstaly zbytkové okuje (obr. 11.1.2.). Tyto zbytkové okuje 

(obr. 11.1.2.) byly analyzovány pomocí EDS analýzy. Chemické složení prvků v hm. % 

z analyzovaných míst je zaznamenáno v  tabulce 11.1.1. 

C 37 Z – průměr 12,0 mm, 930°C 

  
Obr. 11.1.1. Povrch bez okují Obr. 11.1.2. Zbytková okujová vrstva 

Na obr. 11.1.3. je struktura okujové vrstvy vzorku C 37 Z. Při pokládací teplotě 930
o
C 

je patrné odlupování okují od povrchu drátu. Tam, kde okujová vrstva zůstala, byla souvislá a 

tvořily ji dvě vrstvy oxidů. Vrstva označená číslem 1 je tvořena oxidy železa, magnetitem 

(Fe3O4), a její tloušťka je 2,6 µm. Na povrchu této vrstvy je znatelná světlejší malá vrstvička, 

která se částečně odděluje od magnetitu. Její tloušťka je zanedbatelná, měří 1,62 µm. Vrstva 

označená číslem 2 je také tvořena oxidy železa, a to wüstitem (FeO) s nižním obsahem 

kyslíku. Tato vrstva měla tloušťku 12,5 µm. Celková tloušťka zbytkových okují tedy činí 

16,72 µm. Ve třetím zkoumaném místě, v mezivrstvě, se soustředil ze základního materiálu 

chrom, křemík, mangan a fosfor.  
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Obr. 11.1.3. Analýza zbytkové okujové vrstvy jakosti C 37 Z 

 

Tabulka 11.1.1. Chemické složení v hm. % analyzovaných míst vzorku C 37 Z 

Zk. místo O Si P Cr Mn Fe 

1 34,48 0,06 - - 0,25 65,21 

2 29,35 0,12 - - 0,38 70,15 

3 28,19 2,93 0,37 0,52 0,63 67,36 

 

11.2 Analýza oceli C 37 Z (průměr 5,5 mm, pokládací teplota 930°C) 

Pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu byly analyzovány zbytkové okuje 

(obr. 11.2.1.) po mechanickém odokujení i u oceli C 37 Z o průměru 5,5 mm a pokládací 

teplotě 930
o
C. Chemické složení prvků v hm. % z analyzovaných míst je zaznamenáno 

v  tabulce 11.2.1. 
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C 37 Z – průměr 5,5 mm, 930°C 

  
Obr. 11.2.1. Odokujený povrch Obr. 11.2.2. Zbytková okujová vrstva 

Na obr. 11.2.3. je zobrazena struktura okujové vrstvy vzorku C 37 Z (průměr 5,5 mm, 

pokládací teplota 930
o
C). Je zde možno spatřit, že oba vzorky jakosti C 37 Z disponují 

identickou dvouvrstvou strukturou. 

 

Obr. 11.2.3. Analýza zbytkové okujové vrstvy vzorku C 37 Z (průměr 5,5 mm) 

 

Z obr. 11.2.3. je patrné narušení rozhraní okuj-matrice. Také okujová vrstva vykazuje 

příčné rozpraskání. První vrstva (místo 4 a 5) má krystalickou morfologii. Je tvořena oxidy 

železa – magnetitem. Druhá vrstva (místo 6) je tvořena oxidy železa – wüstitem. Dochází opět 

ke snížení koncentrace kyslíku. Ve zkoumaném místě 7, v mezivrstvě, dochází k odlupování 

okují od povrchu drátu a soustřeďují se v ní prvky z matrice jako křemík, chrom a mangan.  
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Tabulka 11.2.1. Chemické složení analyzovaných prvků v hm. % vzorku C 37 Z  

Zk. místo O Si Cr Mn Fe 

4 33,26 0,04 - 0,20 66,50 

5 32,31 0,06 - 0,35 67,28 

6 29,18 0,08 - 0,55 70,19 

7 23,98 1,96 0,22 0,48 73,36 

 

11.3 Analýza oceli C 30 S (průměr 5,5 mm, pokládací teplota 930°C) 

Na obr. 11.3.1. je vidět odokujený povrch oceli C 30 S, obr. 11.3.2. zobrazuje 

zbytkovou okuj této oceli. Ta byla analyzována pomocí SEM. Výsledky provedené plošnou 

semikvantivní mikroanalýzou jsou zaznamenány v tabulce 11.3.1. 

C 30 S – průměr 5,5 mm, 930°C 

  

Obr. 11.3.1. Odokujený povrch Obr. 11.3.2. Zbytková okujová vrstva 

Na obr. 11.3.3. je zobrazena struktura okujové vrstvy vzorku jakosti C 30 S (průměr 

5,5 mm, pokládací teplota 930
o
C). Opět jsou zde vidět dvě vrstvy fází, které tvoří okujovou 

vrstvu. Okuje kopírují nerovný povrch drátu. Také je patrné odlupování od povrchu 

základního materiálu. První vrstva okují (místo 1) je tvořena oxidy železa - magnetitem, druhá 

vrstva (místo 2,4) je tvořena oxidy železa – wüstitem. Tato vrstva zabíhá i do základního 

materiálu (místo 3).  
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Obr. 11.3.3. Analýza zbytkové okujové vrstvy vzorku C 30 S (průměr 5,5 mm) 

 

Tabulka 11.3.1. Chemické složení analyzovaných prvků v hm. % vzorku C 30 S 

Zk. místo O Si Mn Fe 

1 35,06 - 0,20 64,74 

2 29,97 0,07 0,30 69,66 

3 29,33 0,06 0,41 70,20 

4 29,70 0,06 0,16 70,08 

 

11.4 Analýza oceli C 31 R (průměr 5,5 mm, pokládací teplota 820°C) 

Stejně jako u předchozích uvedených ocelí interních jakostí C 37 Z (průměr 5,5 mm a 

12,0 mm), a C 30 S (průměr 5,5 mm) je u této oceli interní jakosti C 31 R (průměr 5,5 mm) na 

obr. 11.4.1. zobrazen povrch drátu po mechanickém odokujení. Na obr. 11.4.2. je vidět 

zbytkovou okuj, která po tomto odokujení vždy zůstává na povrchu. Analýza této okuje byla 

opět provedena pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu. Chemické složení 

analyzovaných prvků v hmotnostních procentech je uvedeno v tabulce 11.4.1.. 
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C 31 R – průměr 5,5 mm, 820°C 

  
Obr. 11.4.1. Odokujený povrch Obr. 11.4.2. Zbytková okujová vrstva 

Na obr. 11.4.3. je zobrazena struktura okujové vrstvy vzorku jakosti C 31 R (průměr 

5,5 mm, pokládací teplota 820
o
C). Okujová vrstva materiálu jakosti C 31 R disponuje dvěmi 

fázemi.  

 

Obr. 11.4.3. Analýza zbytkové okujové vrstvy vzorku C 31 R (průměr 5,5 mm) 

 

Z obr 11.4.3. je patrné, že při nižší pokládací teplotě (820
o
C) je tloušťka okujové 

vrstvy menší. Při této teplotě okuje zůstávají ve spojení se základním materiálem. První 

vrstvičku (místo 1) tvoří oxidy železa – magnetitu, druhou vrstvičku (místo 2) tvoří také 

oxidy železa – wüstitu. Stejná koncentrace kyslíku byla analyzována i ve třetím zkoumaném 

místě. Oxidy železa zabíhají do základního materiálu.  
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Tabulka 11.4.1. Chemické složení analyzovaných prvků v hm. % vzorku C 31 R 

Zk. místo O Al Si Cr Mn Fe 

1 30,13 - 0,23 - 0,33 69,00 

2 28,70 - 0,21 - 0,37 70,5 

3 28,07 2,79 3,06 0,38 0,33 65,37 

4 24,38  0,70 0,37 0,18 73,96 

 

12 Rtg difrakční analýza 

Čtyři vzorky drátu, každý o délce 30 cm, z jednoho závitu každé studované jakosti 

byly v laboratoři VŠB-TU Ostrava pomocí multifunkčního servohydraulického zkušebního 

stroje LFV100 mechanicky odokujeny tahovou zkouškou při trvalé podélné deformaci 8 % 

rychlostí 25 mm/s. Získané okuje, které jsou předmětem zkoumání, byly analyzovány 

v metalografické laboratoři ArcelorMittal Ostrava a.s.. Za pomocí rtg difrakční analýzy byla 

u každé jakosti provedena fázová analýza získaných okují. Byla také stanovena procentuální 

množství jednotlivých oxidů zastoupených v oxidické vrstvě. 

 

12.1 Princip rtg difrakce 

Při interakci primárního elektromagnetického záření s látkou vzniká sekundární 

elektromagnetické záření, které se šíří všemi směry se stejnou frekvencí jako primární záření. 

V opticky homogenním prostředí se toto záření vyruší a existuje jen v původním směru šíření. 

V opticky nehomogenním prostředí nedochází k vyrušení, ale naopak k rozptýlení tohoto 

záření do všech směrů. Tento jev se nazývá difrakce. K difrakci dochází, pokud se vlnová 

délka záření  blíží velikosti částic látky, na kterou záření dopadá. Vlnová délka rtg záření 

odpovídá mezirovinné vzdálenosti krystalických materiálů d, čehož se využívá k určování 

jejich krystalových struktur [18]. 

Na základě Braggovy rovnice (rov. 12) se hledá úhel Θ, pod kterým dopadá rtg záření 

na vzorek a vyvolává interferenci difraktovaného záření. Z něho lze vypočítat mezirovinnou 

vzdálenost d rovin, na které rtg záření o určité vlnové délce  dopadá. Hodnota n je řád 

reflexe. Pomocí zjištěné mezirovinné vzdálenosti d a rentgenometrické databáze lze určit, o 

jakou fázi se jedná. 



 

48 

 

 

          (12) 

Přístroje zjišťující tento úhel se nazývají difraktometry. Pracují na principu 

zaznamenávání intenzit difraktovaného záření při jednotlivých úhlech dopadu primárního rtg 

záření. Výstupem z tohoto zařízení je difraktogram. Jedná se o graf, na jehož horizontální ose 

je vynesen difrakční úhel Θ (resp. jeho dvojnásobek 2Θ) a na vertikální ose intenzita 

registrovaného rentgenového záření [18]. 

 

12.2 Fázová analýza okujové vrstvy pomocí rtg difrakce 

Fázová analýza okujové vrstvy pomocí rtg difrakce byla provedena v laboratoři 

společnosti ArcelorMittal a.s. pomocí zařízení Philips PW 1880. Tento přístroj je příkladem 

rtg difraktometru s Bragg – Brentanovou konstrukcí. Jeho základem je vertikální goniometr 

PW 1820, který umožňuje práci v rozsahu 0 až 160
o
 úhlového rozsahu. 

Výkonný generátor je chlazen vodou. Generátor napájí rtg lampu. Údaje z detektoru 

záření jsou zachycovány a zpracovávány elektronickou konzolou PW 1710. Tato je přímo 

spojena s řídícím počítačem systému. Výstupem jsou difraktogramy [19]. 

Na tomto přístroji byly analyzovány okuje zkoumaných ocelových drátů jakostí 

C 37 Z (průměr 5,5 mm, 8,5 mm a 12 mm), C 30 S (průměr 5,5 mm) a C 31 R (průměr 

5,5 mm) při pokládací teplotě 1000
o
C, 930

o
C a 820

o
C. 

Byla provedena kvalitativní i kvantitativní analýza okujové vrstvy. Příklady 

difraktogramů jsou uvedeny na obr. 12.2.1. až obr. 12.2.3.. 
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Obr. 12.2.1. Difraktogram jakosti C 30 S (průměr 5,5 mm, pokládací teplota 820
o
C) 

 

Obr. 12.2.2. Difraktogram jakosti C 31 R (průměr 5,5 mm, pokládací teplota 930
o
C) 
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Obr. 12.2.3. Difraktogram jakosti C 37 Z (průměr 5,5 mm, pokládací teplota 820
o
C) 

 

Pro kvalitativní vyhodnocení byl použit program RayfleX. Semikvantitativní analýza 

byla provedena pomocí programu RayfleX Autoquan.  

Kvantifikace pomocí tohoto programu je založena na modelování difrakčních spekter 

s použitím známých strukturních dat (mřížkové parametry, pozice atomů ve struktuře, 

prostorová grupa, obsazovací faktory atd.) pro jednotlivé materiály a s následným porovnáním 

s naměřeným difrakčním záznamem pomocí vícerozměrné regrese. Ze strukturních dat 

vypočtený difrakční záznam se při analýze upravuje pomocí různých algoritmů s cílem 

dosáhnutí co největší shody mezi naměřenými daty a vypočteným průběhem difrakčního 

záznamu. Výsledkem výpočtu jsou jak tzv. škálovací faktory (odpovídající podílům 

jednotlivých fází ve vzorku), tak i zpřesněná strukturní data pro jednotlivé fáze.  

Po vyhodnocení difraktogramů všech analyzovaných vzorků bylo zjištěno, že všechny 

obsahovaly ekvivalentní difrakční linie. Přítomnost ekvivalentních linií prokázala, že všechny 

tyto vzorky měly identické složení. Na uvedených difraktometrech byly identifikovány linie 

wüstitu (FeO) v množství 62-82 hm. % a magnetitu (Fe3O4) v množství 18-38 hm. %. Linie 

hematitu (Fe2O3) nebyly jednoznačně potvrzeny a jsou pod limitem detekce. Případné 

zastoupení této složky je velmi malé. 
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Hmotnostní procenta jednotlivých oxidů zastoupených v okujové vrstvě každé 

analyzované jakosti jsou uvedena v tabulce 12.2.1.. Na obr. 12.2.1. je znázorněno množství 

wüstitu (FeO) a magnetitu (Fe3O4) v hm. % v závislosti na průměru drátu pro jakost C 37 Z. 

Je zde vidět, že při pokládací teplotě 930
o
C jsou hm. % FeO a Fe3O4 podobná. Při pokládací 

teplotě 820
o
C je méně hm. % FeO a více hm. % Fe3O4 u drátu o průměru 5,5 mm než u drátů 

ostatních průměrů. Na obr. 12.2.2. je znázorněno množství FeO a Fe3O4 v hm. % v závislosti 

na pokládací teplotě pro jakost C 37 Z o průměru drátu 5,5 mm. Je zde patrné, že s rostoucí 

pokládací teplotou roste množství hm. % FeO na úkor hm.% Fe3O4. Na obr. 12.2.3. je 

znázorněno množství FeO a Fe3O4 v hm. % v závislosti na obsahu křemíku v rozsazích od 

0,016 do 0,182 hm. % Si u ocelí interních jakostí C 30 S (0,016 hm. % Si), C 31 R (0,09 hm. 

% Si) a C 37 Z (0,182 hm. % Si). Z tohoto obrázku je zřejmé, že u oceli interní jakosti C 31 R 

jsou množství hm. % FeO a Fe3O4 při pokládacích teplotách 820
o
C a 930

o
C téměř totožná.  

 

Tabulka 12.2.1. Množství jednotlivých oxidů zastoupených v okujové vrstvě v hm. % 

Jakost 
Průměr drátu 

[mm] 

Pokl. teplota 

[
o
C] 

Wüstit FeO 

[hmot. %] 

Magnetit Fe3O4 

[hmot. %] 

C 37 Z 5,5 1000 80,0 20,0 

C37 Z 5,5 930 72,4 27,6 

C37 Z 5,5 820 62,3 37,7 

C 37 Z 8,5 930 73,6 26,4 

C 37 Z 8,5 820 71,4 28,5 

C 37 Z 12,0 930 73,3 26,7 

C 37 Z 12,0 820 71,8 28,2 

C 30 S 5,5 930 78,3 21,7 

C 30 S 5,5 820 71,9 28,1 

C 31 R 5,5 930 81,2 18,8 

C 31 R 5,5 820 80,4 19,6 
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Obr. 12.2.1. Množství FeO a Fe3O4 v hm. % v závislosti na průměru drátu pro jakost C 37 Z 

 

 

Obr. 12.2.2. Množství FeO a Fe3O4 v hm. % v závislosti na pokládací teplotě 

pro jakost C 37 Z 
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Obr. 12.2.3. Množství FeO a Fe3O4 v hm. % v závislosti na hm. % Si 

 

13 Vliv ochlazovací rychlosti na tvorbu okujové vrstvy po 

obvodu závitu 

Předmětem zkoumání byly dráty z nízkouhlíkové oceli interní jakosti C 36 R (průměr 

5,5 mm), C 36 R (9,0 mm) a C 39 R (13,5 mm). U všech odebraných vzorků byla zvolena 

stejná pokládací teplota 930
o
C. Vzorky drátů byly odebrány z řetězového dopravníku dva 

metry před lisovací stanicí. Řetězový dopravník nemá řízené ochlazování. Dráty na řetězovém 

dopravníku chladnou volně na vzduchu. Ze svitku drátů byl odstřižen jeden závit z každé 

interní jakosti. Ten byl podroben analýze. Každý závit byl rozstříhán na jedenáct 

třiceticentimetrových částí (obr. 13.1.) 

 

Obr. 13.1. Schéma rozdělení jednoho závitu odebraného vzorku. 
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Při dopravě drátů na řetězovém dopravníku (obr. 13.2.) jsou závity uloženy 

nerovnoměrně. Některé části se překrývají. Dochází tedy k nerovnoměrnému ochlazování. 

V místech, kde se dráty překrývají, dochází tedy k pomalejšímu ochlazování, jsou zde lepší 

podmínky k další oxidaci a k postupnému zvětšování oxidické vrstvy. 

Úkolem této kapitoly je tedy posoudit vliv teploty a ochlazovací rychlosti na růst 

okujové vrstvy po obvodu závitu. Měření teplot při ochlazování drátů bylo realizováno 

ručním pyrometrem Minolta Land Cyclops 330, emisivita 95.  

 

 

Obr. 13.2. Doprava závitů drátů na řetězovém dopravníku 

 

Jedenáct třiceticentimetrových částí bylo v laboratoři VŠB-TU Ostrava mechanicky 

odokujeno a bylo zjištěno množství okují po této operaci. Množství okují odpovídá rozdílu 

hmotnosti předem zvážené třiceticentimetrové části před mechanickým odstraněním okují a 

po provedení odokujení.  

Mechanické odstranění okují bylo simulováno trvalou podélnou deformací do 

prodloužení 8 % při rychlosti zatěžování 25 mm/s. 

V tabulce 13.1. jsou uvedeny teploty drátů naměřené na řetězovém dopravníku, 

rychlosti ochlazování drátů a časy od položení drátů na řetězový dopravník. 
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Tabulka 13.1. Teploty drátů naměřené na řetězovém dopravníku, rychlosti ochlazování drátů 

a časy od položení drátů na řetězový dopravník. 

Průměr 

drátu 

Čas od 

položení 
 Střed závitu 

Pravý okraj 

závitu 

Levý okraj 

závitu 

5,5 mm 170 s 

Teploty 396°C 628°C 580°C 

Rychlost 

ochlazování 
3,1°C/s 1,8°C/s 2,1°C/s 

9,0 mm 105 s 

Teploty 516°C 677°C 663°C 

Rychlost 

ochlazování 
3,9°C/s 2,4°C/s 2,5°C/s 

13,5 mm 105 s 

Teploty 482°C 673°C 677°C 

Rychlost 

ochlazování 
4,3°C/s 2,4°C/s 2,4°C/s 

 

Rychlosti řetězového dopravníku byly pro níže uvedené průměry drátů: 

– Ø 5,5mm  ~0,19 m/s 

– Ø 9 a Ø 13,5mm ~0,30 m/s 

 

Na obr. 13.3. až 13.5. jsou zdokumentovány jednotlivé části po mechanickém 

odstranění okují. 

 

 

Obr. 13.3. Jakost C 36 R (průměr 5,5 mm, pokládací teplota 930
o
C) 
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Obr. 13.4. Jakost C 36 R (průměr 9,00 mm, pokládací teplota 930
o
C) 

 

 

Obr. 13.5. jakost C 39 R (průměr 13,5 mm, pokládací teplota 930
o
C) 

 

Úbytky hmotnosti po mechanickém odstranění okují analyzovaných drátů jsou 

zdokumentovány v tabulkách 13.2. až 13.4. Jsou zde zaznamenány množství okují 

z třiceticentimetrových vzorků odstřižených z pravé části závitu (vzorek č. 6), z levé části 

závitu (vzorek č. 1) a ze středu závitu (vzorek č. 4 a 9) – viz. obr. 13.1.. Množství okují ve 

středové části je menší než v pravé a levé části. S rostoucím průměrem drátu roste množství 

okují. 
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Tabulka 13.2. Množství okují po mechanickém odokujení pro ocel interní jakosti C 36 R 

(průměr 5,5 mm, pokládací teplota 930
o
C) 

Umístění 

části 

Teplota 

na ŘD 

[
o
C] 

Délka 

vzorku 

[m] 

Poloměr 

závitu 

[m] 

Povrch 

drátu 

[m
2
] 

Množství 

okují 

[g/0,3m] 

Množství 

okují 

[g/m
2
] 

Množství 

okují 

[kg/m
2
] 

Střed 396 0,300 0,00275 0,005181 0,1711 33,02 0,0330 

Pravá část 628 0,300 0,00275 0,005181 0,3166 61,11 0,0611 

Levá část 580 0,300 0,00275 0,005181 0,2976 57,44 0,0574 

 

Tabulka 13.3. Množství okují po mechanickém odokujení pro ocel interní jakosti C 36 R 

(průměr 9,0 mm, pokládací teplota 930
o
C) 

Umístění 

části 

Teplota 

na ŘD 

[
o
C] 

Délka 

vzorku 

[m] 

Poloměr 

závitu 

[m] 

Povrch 

drátu 

[m
2
] 

Množství 

okují 

[g/0,3m] 

Množství 

okují 

[g/m
2
] 

Množství 

okují 

[kg/m
2
] 

Střed 516 0,300 0,0045 0,008478 0,3623 42,73 0,0427 

Pravá část 677 0,300 0,0045 0,008478 0,5711 67,36 0,0674 

Levá část 663 0,300 0,0045 0,008478 0,5019 56,20 0,0562 

 

Tabulka 13.4. Množství okují po mechanickém odokujení pro ocel interní jakosti C 39 R 

(průměr 13,5 mm, pokládací teplota 930
o
C) 

Umístění 

části 

Teplota 

na ŘD 

[
o
C] 

Délka 

vzorku 

[m] 

Poloměr 

závitu 

[m] 

Povrch 

drátu 

[m
2
] 

Množství 

okují 

[g/0,3m] 

Množství 

okují 

[g/m
2
] 

Množství 

okují 

[kg/m
2
] 

Střed 482 0,300 0,00675 0,012717 1,5610 122,7 0,1227 

Pravá část 673 0,300 0,00675 0,012717 2,0100 158,1 0,1581 

Levá část 677 0,300 0,00675 0,012717 2,0790 163,5 0,1635 

 

13.1 Grafické znázornění množství okují celého závitu 

Množství okují odpovídá rozdílu hmotnosti předem zvážené třiceticentimetrové části 

před mechanickým odstraněním okují a po provedení odokujení. Byly odokujeny tři závity, 

které byly rozstříhány každý na jedenáct třiceticentimetrových částí. Všechny vzorky drátů 

byly odebrány při pokládací teplotě 930
o
C. Dále byly měřeny teploty drátů ve středu závitu, 

v pravé části závitu a v levé části závitu. Množství okují je zaznamenáno v tabulce 13.1.1. 

Grafické znázornění je vidět na obr. 13.1.1. až 13.1.3. 
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Tabulka 13.1.1. Množství okují oceli interních jakostí C 36 R a C 39 R 

Číslo vzorku 

Množství okují oceli 

C 36 R 

(průměr 5,5 mm) 

g/0,3 m 

Množství okují oceli 

C 36 R 

(průměr 9,0 mm) 

g/0,3 m 

Množství okují oceli 

C 39 R 

(průměr 13,5 mm) 

g/0,3 m 

1 0,2976 0,5019 2,0790 

2 0,2680 0,4473 1,9620 

3 0,2460 0,4318 1,8590 

4 0,2000 0,4234 1,6270 

5 0,2913 0,5477 1,3600 

6 0,3166 0,5711 2,0100 

7 0,2296 0,3586 1,8460 

8 0,1632 0,3245 1,6500 

9 0,1421 0,3012 1,4940 

10 0,1420 0,3412 1,3490 

11 0,2156 0,3863 1,6580 

 

 

Obr. 13.1.1. Množství okují oceli interní jakosti C 36 R (průměr 5,5 mm) 
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Obr. 13.1.2. Množství okují oceli interní jakosti C 36 R (průměr 9.0 mm) 

 

Obr. 13.1.3. Množství okují oceli interní jakosti C 39 R (průměr 13,5 mm) 
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závitu) větší okujová vrstva. Na obr.13.1.1. a na obr. 13.1.2. jsou zaznamenány místa 

překryvu drátů u vzorků č. 1,2,5,6 a 11. Na obr. 13.1.3. jsou vidět překrývající se místa u 

vzorku č. 1,2,6 a 11. Všechna tato čísla vzorků označují místa z pravé a levé části závitu 

uloženém na řetězovém dopravníku. 
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14 Závěr 

Problematika odstraňování okují za tepla válcovaného drátu je předmětem zkoumání 

mnoha výzkumných organizací. Možnosti odokujení ovlivňuje ekonomiku provozu finálních 

zpracovatelů drátu. Pro zajištění správných vlastností okují jsou na válcovaném drátu 

používány speciální technologie, které umožňují připravit drát jak pro mechanické, tak i pro 

chemické odokujení. Práce se zabývala vlivem technologických postupů na kvalitativní 

parametry okujových vrstev za tepla válcovaného drátu. 

Vizuální pozorování okují při dostatečném velkém zvětšení prostřednictvím optického 

metalografického mikroskopu a řádkovacího elektronového mikroskopu doplněného 

rentgenovou strukturní analýzou umožnilo charakterizovat strukturu okují, které vznikaly na 

površích zkoumaných drátů z nízkouhlíkové oceli, vyráběných ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s.. U všech analyzovaných vzorků byla zaznamenána dvouvrstvá struktura okují 

tvořená tlustší vrstvou wüstitu na povrchu kovu a tenčí vrstvou magnetitu. U některých 

vzorků byla také zaznamenána přítomnost vnějšího hematitu. Jeho množství bylo však tak 

nepatrné, že při kvantitativním hodnocení okují bylo takřka neměřitelné. 

Množství okují bylo stanoveno po moření v kyselině chlorovodíkové a mechanickým 

odstraněním okují. Provedenými analýzami bylo zjištěno, že u interní jakosti oceli 

C 37 Z o průměru drátu 5,5 mm byla největší okujová vrstva vytvořena při pokládací teplotě 

1000°C. Oproti pokládací teplotě 820°C byl nárůst okujové vrstvy u pokládací teploty 1000°C 

větší o cca 200 %. 

Dále bylo stanoveno množství okují v závislosti na průměru drátu. Byly porovnány 

vzorky oceli interní jakosti C 37 Z o průměru 5,5 mm, 8,5 mm a 12,0 mm vždy při dvou 

pokládacích teplotách. Bylo zjištěno, že při pokládací teplotě 820°C byl u průměru drátu 

12,0 mm nárůst okujové vrstvy oproti průměru drátu 5,5 mm větší cca o 74 %. 

V práci bylo také stanoveno množství okují v závislosti na chemickém složení a 

pokládací teplotě. Byl porovnán vliv obsahu křemíku v ocelích, konkrétně obsah křemíku 

0,182 hm. %, 0,09 hm. % a 0,016 hm. %, u drátů o průměru 5,5 mm vždy při dvou 

pokládacích teplotách (930°C a 820°C). Bylo zjištěno, že obsahy křemíku v těchto ocelích 

nemají v daném rozsahu významný vliv na tvorbu okují. Od obsahu křemíku 0,182 hm. % 

k obsahu křemíku 0,016 hm. % byl zaznamenán pouze mírně klesající trend množství okují. 

U pokládací teploty 930°C dochází ke snížení množství okují o cca 2 %, u pokládací teploty 

820°C o cca 25 %. 
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Pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu byly změřeny tloušťky okují u všech 

analyzovaných ocelí. Bylo prokázáno, že při vyšší pokládací teplotě je tloušťka okujové 

vrstvy větší, protože jsou zde lepší podmínky pro oxidaci. Byly změřeny tloušťky okujových 

vrstev od 8 µm do 35 µm. 

V této práci byl také posouzen vliv ochlazovací rychlosti na tvorbu okujové vrstvy po 

celém obvodu závitu u ocelí interních jakostí C 36 R (5,5 mm), C 36 R (průměr 9,0 mm) 

a C 39 R (průměr 13,5 mm). Byla zvolena stejná pokládací teplota 930°C. Vzorky byly 

odebrány z řetězového dopravníku. Bylo zjištěno, že v místech, kde dochází k překryvu drátů 

je vrstva okujové vrstvy větší. U oceli C 36 R (průměr 5,5 mm) o cca 85 %, u C 36 R (průměr 

9,0 mm) o cca 58 % a u C 39 R (průměr 13,5 mm) o cca 33 %. V těchto místech dochází 

z důvodu pomalejšího ochlazování k vyššímu nárůstu okují. 

Z výsledků experimentální části plyne, že okujová vrstva je ovlivněna jak pokládací 

teplotou, tak i rychlosti ochlazování. Bylo také prokázáno, že nízké obsahy křemíku ve 

spojení s danými pokládacími teplotami nemají vliv na proces odokujení. 

Závěrem mohu doporučit instalaci řízeného ochlazování drátu na řetězovém 

dopravníku. Řízenou instalací lze ovlivnit množství okují podle potřeb následné technologie 

odokujení u zpracovatelů drátu. 
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