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Abstrakt  

Předložená bakalářská práce řeší problematiku, týkající se stanovování základních 

mechanických vlastností válcovaných tyčí speciálních průřezů. Studium a zkoušení 

mechanických vlastností z pohledu konstrukčních materiálů je velmi důležité, a proto je nutno 

této problematice věnovat zvýšenou pozornost.    

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se 

věnuje zejména druhům výchozích materiálů vhodných k válcování, rozdělení ocelí podle 

různých hledisek, dále pak válcování, kalibrům a rovněž jednotlivým mechanickým 

vlastnostem a metodám jejich zkoušení. Experimentální část je zaměřena na praktické 

provedení zkoušek a jejich následné vyhodnocení a doplněna metalografickým rozborem 

v různých místech pozorování zkoušeného materiálu. 

Klíčová slova 

Mechanické vlastnosti, válcování, kalibr, tahová zkouška  

Abstract 

This bachelor thesis deals with issues relating to the determination of basic mechanical 

properties of hot rolled bars special section. Study and testing mechanical properties from  the 

perspective of structural materials it is very important and therefore it is necessary this issue 

increased attention.  

Bachelor´s thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical 

part is devoted mainly kinds of starting materials suitable for rolling, division steels according 

to various aspects, then rolling, calibers and also the individual mechanical properties and 

methods of testing. Experimental part focuses on the practical implementation of the tests and 

their subsequent evaluation and supplemented metallographic analysis in different locations 

observation of the test material.  
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1 Úvod 

Mechanické vlastnosti jsou finálními vlastnostmi každého materiálu, které jsou 

rozhodující a podmiňují jeho vhodnost pro určitou funkci k danému použití v praxi.  

Kov je jako konstrukční materiál v mnohých oblastech výroby pro své specifické 

vlastnosti nenahraditelný. Vzhledem k tomu, že výroba a zpracování kovů je surovinově a 

energeticky velmi náročná, hledají se způsoby na zefektivnění jejich výroby a využití.  

Jeden ze způsobu jak lépe využít kovové materiály, je hlubší poznání jejich vlastností a 

chování v náročných provozních podmínkách. Rozvoj vědy si vynucuje stále vyšší nároky na 

vlastnosti konstrukčních materiálů, a proto musí být tyto požadavky splněny, aby byla 

zaručena spolehlivost, bezpečnost a s tím související také životnost vyráběných strojů a 

konstrukčních materiálů.  

Hlavním cílem studia mechanických vlastností materiálů, je jejich neustálé zlepšování a 

možnost poskytnout konstruktérovi věrohodné a kvalitní údaje, týkající se daného materiálu 

použitého v různých podmínkách namáhání, aby se tak v maximálním možném měřítku 

zabránilo možným poruchám a vadám materiálu [1]. 

Cílem provedeného experimentu bylo zjistit mechanické vlastnosti za tepla válcované 

tyče speciálního průřezu z běžné konstrukční oceli S355J2 a takto zjištěné výsledky 

mechanických vlastností dále porovnat a ověřit s normou ČSN EN 10025-2.  
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2 Teoretická část 

2.1 Výchozí materiály pro válcování  

Válcovny za tepla zpracovávají na vývalky téměř všechny druhy ocelí z litého stavu. 

Pouze oceli s velmi malou tvařitelností nebo se zvláštními jakostními požadavky se válcují 

z předkovaného stavu. Mezi výchozí materiál řadíme: [2]. 

a) Ingoty 

b) Spojitě lité bloky a bramy 

c) Odstředivě lité duté ingoty 

d) Tlakově lité bramy 

a) Ingoty – hmotnost, tvar a rozměry ingotů závisí na účelu jejich použití, ale také na 

chemickém složení oceli. Průřez ingotů je: 

 čtvercový - užívá se k válcování předvalků pro profily, úzké a střední pásy, bezešvé 

trubky, výkovky atd., 

 obdélníkový - užívá se pro přímé válcování tlustých plechů nebo bram pro tlusté plechy 

a pásovou ocel, 

 kruhový - užívá se k válcování bezešvých trubek, 

 mnohoúhelníkový - užívá se převážně pro výkovky. 

b) Spojitě lité bloky a bramy – spojité lití se dnes značně rozšiřuje nejen pro odlévání bram 

pro válcování pásů a plechů, ale i pro odlévání bloků, popř. sochorů pro válcování bezešvých 

trubek. Spojité lití má řadu výhod: zejména úsporu investičních nákladů, asi 10 % úsporu 

kovu a zvýšenou homogenitu.   

c) Odstředivě lité duté ingoty – používají se jako výchozí materiály pro válcování bezešvých 

trub a to z legovaných ocelí se ztíženou tvařitelností, které by jinak bylo nutno válcovat 

z předvrtaných sochorů. Kromě úspory kovu mají odstředivě lité duté odlitky ještě další 

výhody. Odstředivou silou dochází při tuhnutí k odmíšení strusky a nečistot jako specificky 

lehčích složek na vnitřní povrch odlitku. V důsledku rychlého tuhnutí se zabrání tvorbě 

dendritické struktury. Tuhnutí pod tlakem odstředivé síly podporuje zlepšenou 

makrostrukturu odlitku, který je pak bez bublin a ředin.  
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d) Tlakově lité bramy – používají se hlavně pro legované oceli, zejména pak nerezavějící 

 oceli [3]. 

2.2 Rozdělení ocelí  

2.2.1 Rozdělení ocelí podle způsobu dezoxidace 

a) Uklidněné oceli – jejich použití ve válcovnách se neustále rozšiřuje, a proto dnes 

představují rozhodující podíl oceli. Hlavním důvodem pro častější použití uklidněných ocelí 

na úkor neuklidněných ocelí je jejich vyšší odolnost proti křehkosti, a tím i vhodnější 

metalurgické podmínky pro svařování. 

b) Neuklidněné oceli – výroba se provádí s obsahem C do 0,25 % a s obsahem Mn do 0,40 %.  

Použití neuklidněných ocelí má tyto výhody:  

- vyšší výtěžky oceli ve srovnání s válcováním uklidněných ocelí odlévaných do ingotů,  

- vyšší plastické vlastnosti v důsledku nižšího výskytu oxidických vměstků,  

- lepší povrchová jakost vývalku,  

- snížený výskyt vnitřních necelistvostí,  

- větší vhodnost pro pokovování a smaltování.  

Zásadní nevýhodou je však větší obsah plynů, a tím i větší náchylnost ke stárnutí a zvýšená 

chemická nehomogenita, zejména uhlíku, síry a fosforu.  

c) Polouklidněné oceli – jejich struktura a vlastnosti se nacházejí na rozmezí mezi 

uklidněnými a neuklidněnými oceli. 

2.2.2 Rozdělení ocelí podle chemického složení  

Podle výskytu legovacích prvků se oceli rozdělují na uhlíkové a legované.  

Uhlíkové oceli se vyznačují tím, že mají obsah doprovodných prvků omezen do maximální 

hodnoty uvedené v tabulce 1.   

Tabulka 1. Obsah doprovodných prvků uhlíkové oceli v hm. % 

WMn WSi WNi WCr WCo WCu WAl WTi WV 

0,80 % 0,40 % 0,30 % 0,30 % 0,20 % 0,20 % 0,10 % 0,05 % 0,05 % 
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Rozdělení uhlíkových ocelí: 

- nízkouhlíkové: max. 0,25 % wc, 

- středněuhlíkové: rozmezí 0,26 % až 0,60 % wc, 

- vysokouhlíkové: nad 0,61 % wc. 

Rozdělení legovaných ocelí podle celkového obsahu legovacích prvků:  

- nízkolegované: do max. 2,5 %, 

- středně legované: rozmezí od 2,51 % do 10,0 %, 

- vysokolegované: jejich obsah nad 10,1 %. 

2.2.3 Rozdělení ocelí podle použití 

Oceli se podle použití rozdělují na dvě základní skupiny: oceli konstrukční (třída 11 až 

17) a oceli nástrojové (třída 19) [2]. 

2.3 Základní mechanické vlastnosti kovů 

Vlastnosti, které představují základní charakteristiky chování kovu při mechanickém 

namáhání, tedy jeho odolnost proti deformaci a porušení můžeme považovat za základní 

mechanické vlastnosti. 

2.3.1 Pružnost 

Pružnost neboli elasticita, je schopnost materiálu před porušením se pružně deformovat. 

Ve své fyzikální podstatě je pružnost změna stavu materiálu, ke které dochází při působení 

mechanických sil, a která se navenek projevuje deformací jeho objemu. Pružnost tedy 

můžeme charakterizovat procesem absolutně vratným, neboť pokud zatěžujeme materiál 

napětím a toto napětí nepřekročí nominální hodnotu kritického smykového napětí τkrit, 

rozměry tělesa se vrátí do původního stavu. 

2.3.2 Plastičnost 

Plastičnost je schopnost materiálu za působení vnějších sil měnit v tuhém stavu trvale 

svůj tvar bez porušení, tzn. před porušením se plasticky deformovat. Trvalá změna tvaru 

tělesa je plastická deformace, která je makroskopickým projevem změny vzájemné polohy 
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částic deformovaného materiálu, a která začíná, jakmile napětí překročí odpor materiálu proti 

plastické deformaci, tj. mez pružnosti respektive mez kluzu. 

2.3.3 Pevnost 

Pevností rozumíme odpor, respektive odolnost materiálu proti trvalému porušení 

soudržnosti jeho částic. Výsledkem procesu porušení materiálu je lom. Kovy jakožto 

krystalické látky možno všeobecně porušit, tedy rozdělit na dvě nebo více částí dvěma 

základními způsoby: štěpením (respektive dělením nebo odtrhnutím) a smykem (respektive 

posuvem nebo střihem). 

K štěpnému porušení dochází vlivem normálového napětí, působícího kolmo na rovinu 

štěpení. Tímto způsobem je možné porušit těleso při namáhání tahem, ohybem a taktéž 

krutem.  

Smykové porušení nastává od smykového napětí, které působí v smykové rovině. Tímto 

způsobem je možné těleso porušit při namáhání krutem, střihem a také tahem a tlakem, 

jakmile lom nastane v rovině maximálního smykového napětí.  

2.3.4 Houževnatost 

Houževnatost řadíme k mechanickým vlastnostem materiálu, která vznikla kombinací 

pevnosti a plastičnosti. Představuje mechanickou energii, která se spotřebuje na plastickou 

deformaci materiálu.  

Každá plastická deformace nebo jen porušení, kterému předchází plastická deformace, 

vyžaduje určitou mechanickou práci. Velikost této práce je měřidlem houževnatosti a z toho 

vyplývá, že houževnatost kovu je tím větší, čím větší práce se spotřebuje na jeho plastickou 

deformaci.  

Význam houževnatosti je následující: 

- v oblasti namáhání konstrukčních materiálů jako mechanická vlastnost, která hodnotí 

jejich odolnost proti vzniku křehkého lomu, 

- v technologii zpracování kovů, převážně v technologii tváření jako měřidlo 

deformačního odporu kovu při plastické deformaci. V případě, kdy mají kovy nízkou 

houževnatost (při zachování dobré plastičnosti), lze tyto kovy lehce tvářet, lisovat, 

ohýbat apod., s vynaložením malých sil a také malé energie [1].  
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2.4 Válcování 

Válcování kovů se řadí k nejproduktivnějším a nejekonomičtějším výrobním procesům 

v oblasti tváření kovů, přičemž téměř 90 % světové výroby ocelí se zpracovává válcováním. 

2.4.1 Výrobní sortiment válcovny  

Souhrn všech druhů výrobků válcovny tvoří výrobní sortiment válcovaného materiálu, 

který se rozděluje do skupin podle charakteristických znaků a podle způsobu výroby. Podle 

technologie zpracování se sortiment válcovny rozlišuje na dvě hlavní skupiny:  

Předvalky jsou výrobky předvalkových tratí, sloužící převážně k dalšímu zpracování na 

vývalky ve válcovnách. Předvalky jsou charakteristické jednoduchým geometrickým tvarem 

příčného průřezu, přičemž jsou povoleny velké tvarové a rozměrové tolerance i hrubý 

nerovný povrch. Předvalky rozdělujeme na bloky, bramy, sochory a ploštiny.  

Vývalky jsou konečným produktem válcovny. Vývalky, v porovnání s předvalky, jsou 

charakteristické menší plochou průřezu, přesným tvarem a rozměry, kvalitnějším povrchem a 

lepšími užitkovými vlastnostmi. Vývalky se podle příčného řezu rozlišují na tyčové, tvarové, 

ploché, speciální a roury [2].  

2.4.2 Válcovací tratě podle druhu vývalku a průměru pracovních válců  

1. Předvalkové tratě určené k válcování předvalků (bloky, bramy, sochory) tzn. výchozí 

polotovary pro hotovní tratě. K předvalkovým tratím řadíme: 

a) blokovny a slabingy - jsou to těžké tratě, na nichž se z ingotů válcují předvalky 

velkého průřezu (bloky, bramy, tvarové předvalky). Průměr válců D = 1 000 až 1 400 mm,  

b) sochorové tratě, na nichž se z bloků válcují sochory o průměru válců D = 450 až 

  800 mm. 

2. Hotovní tratě určené k válcování hotových vývalků ve velmi rozmanitém tvarovém i 

rozměrovém sortimentu. Řadí se k nim válcovací tratě:  

- těžké – vratného provedení pro válcování těžkých tyčových a tvarových vývalků 

(kolejnice, nosníky, pražce, štětovnice aj.), kde průměr válců D = 700 až 950 mm,  

- hrubé – pro válcování hrubých tyčových a tvarových vývalků, D = 650 až 900 mm, 
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- střední – pro válcování středních tyčových a tvarových vývalků, D = 400 až 600 mm, 

- jemné – pro válcování jemných tyčových a tvarových vývalků, D = 250 až 350 mm, 

- pro válcování drátů o průměru 5 až 12 mm, D = 250 až 300 mm,  

- pro válcování tlustých plechů o tloušťce t = 3 mm až 200 mm, D = 800 až 1200 mm, 

délka těla válce L = 1400 až 5250 mm, 

- pro válcování tenkých plechů v tabulích (t ≥ 0,2 mm), D = 550 až 700 mm, délka těla 

válce L = 800 až 1800 mm, 

- pro válcování úzkých a širokých pásů za tepla a za studena, 

- univerzální – pro válcování široké oceli s pravoúhlým průřezem, D = 600 až 900 mm, 

- pro válcování bezešvých trubek,  

- speciální – válcující tvarově náročné vývalky (kola a obruče kolejových vozidel, 

vývalky proměnného průřezu, koule aj) [4]. 

2.4.3 Kalibrace válců a její význam  

Různé vývalky se mohou válcovat na hladkých válcích (plech, plochá ocel) nebo na 

kalibrovaných válcích (nosníky, úhelníky aj.). V případě válcování na hladkých válcích se 

změna tloušťky válcovaného kovu docílí změnou vzdálenosti mezi válci. V tomto případě se 

jedná o rovnoměrný úběr po celé šířce provalku, který je doprovázen volným šířením.  

Válcování tvarové oceli se provádí na kalibrovaných válcích, tj. válcích se speciálně 

provedenými zářezy, které svým tvarem odpovídají požadované změně válcovaného kovu 

(Obr. 1). Válcování v kalibrech je charakterizováno výrazným nerovnoměrným úběrem [5].  

 

Obr. 1 Válcování tvarové oceli v kalibrovaných válcích [6] 

Účelem kalibrace je získání jakostního provalku či vývalku požadovaných tvarových a 

rozměrových parametrů nejmenším počtem průchodů, a přitom zabezpečení největší 

výrobnosti válcovací tratě, minimální energetickou náročnosti válcování a co nejmenšího 

opotřebení válců. 

horní válec 

spodní válec 
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2.4.4 Kalibr a jeho části  

Kalibrovaným válcem se rozumí válec, který je opatřen na svém těle zářezy (Obr. 2). 

Dva takovéto protilehlé zářezy, odpovídající jednomu páru válců, tvoří kalibr. Nevyužité části 

pracovního těla válce, jejichž průměry přesahují průměr válce v kalibru, se nazývají příruby 

nebo nákružky. Počet takovýchto přírub na jednom válci je vždy o jednu větší než počet 

kalibrů [4]. 

 

Obr. 2 Označení kalibrovaných válců [7] 

2.4.5 Kalibry a druhy kalibrů 

Podle způsobu zhotovení zářezů na těle válce se kalibry zásadně rozdělují:  

Kalibry otevřené – jsou charakteristické tím, že zářez jednoho válce je postaven proti 

zářezu druhého válce. Typickým příkladem tohoto kalibru je skříňový kalibr – otevřený   

(Obr. 3a). 

Kalibry zavřené – jsou charakteristické tím, že výstupek jednoho válce zasahuje do 

zářezu druhého válce. Tento druh kalibrů se používá pro válcování ploché oceli (Obr. 3b) [7]. 

 

Obr. 3 Otevřený (a) a zavřený (b) skříňový kalibr [7] 

Popis kalibru:  

HK – výška kalibru 

hz – hloubka zářezu 

BK – šířka kalibru 

bK – šířka dna kalibru 

α- úkos boční stěny kalibru 
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Druhy kalibrů  

Kalibry předválcovací - slouží k postupnému zmenšování průřezové plochy 

válcovaného kovu. Jsou také označovány kalibry prodlužovacími (Obr. 4). K nejvíce 

rozšířeným patří: 

 a) skříňové (pravoúhlé) kalibry, b) čtvercové kalibry, c) kosočtverečné kalibry, 

           d) oválové kalibry, e) kruhové kalibry 

 

Obr. 4 Tvary prodlužovacích kalibrů [8] 

Kalibry přípravné – svými tvary se používají k dalšímu zmenšování průřezové plochy 

válcovaného kovu. V těchto kalibrech dochází k hrubé tvarové změně ve smyslu postupného 

dosažení rozměrů a tvaru hotovního profilu.  

Kalibry předhotovní - jsou určeny k válcování tvarové oceli v předposledním průchodu. 

Svými tvary se již přibližují hotovním tvarovým vývalkům.  

Kalibry hotovní – v těchto kalibrech se již dosahuje konečného tvaru válcované oceli. 

Tvar i rozměry hotovních kalibrů souhlasí s tvarem i rozměry konečného vývalku. Rozdíl je 

pouze v tom, že hotovní kalibr se rozměrově konstruuje s uvažováním tepelné roztažnosti a 

dovolených tolerancí [5]. 

2.5 Mechanické zkoušky 

Mechanické zkoušky patří mezi jedny z nejdůležitějších zkoušek v rozsáhlém oboru 

zkoušení kovů. Používají se ke zjišťování mechanických vlastností, které vyjadřují 

deformační chování materiálu i podmínky vzniku lomu za působení vnějších sil [9]. 
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2.5.1 Zkouška tahem  

Tahová zkouška je experimentální zkušební metoda, která je jednou ze základních a 

nejdůležitějších zkoušek vůbec. Zkouškou se zjišťují napěťové a deformační charakteristiky, 

kterými jsou pevnost v tahu, mez kluzu, tažnost a kontrakce [10,11]. 

Zkušební tělesa ve tvaru tyčí se upínají do čelistí zkušebního stroje tak, aby osa 

zkušební tyče byla totožná s osou upínacích čelistí. Zátěžná síla se pomalu a plynule zvětšuje 

až do přetržení tyče. Během zkoušky se měří velikost zátěžné síly a prodloužení zkušební 

tyče.  

Ke zkoušce tahem se používají zkušební tyče válcové a ploché se zkoušenou (pracovní) 

délkou LC a měřenou délkou L0 (Obr. 5a). Podle ČSN 42 0311 se užívají zkušební tyče krátké 

a dlouhé. U krátkých i dlouhých tyčí se měřená délka L0 vztahuje k průměru d0 (válcové), 

příp. k průřezu S0 (ploché). Pro válcové tyče krátké je L0 = 5do a pro dlouhé L0 = 10do. Pro 

krátké ploché tyče platí vztah        √   a pro dlouhé        √  .  

 
Obr. 5 Zkušební tyč pro zkoušku tahem [9] 

Při zatížení zkušební tyče silou F se tyč prodlouží, měřená délka L0 se tak zvětší na 

délku L a původní průřez tyče S0 se zmenší na S (Obr. 5b). Síla F vyvolá v tyči napětí, které 

se stanovuje smluvně z poměru působící síly F a původního průřezu S0.  

Smluvní jmenovité napětí R je dáno vztahem: 

   
 

  
     [MPa]       (1) 

kde F je síla, 

S0 je původní průřez. 
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Účinkem tohoto napětí se tyč prodloužila o hodnotu: 

ΔL = L - L0           (2) 

kde ΔL je absolutní prodloužení, 

L je délka tyče po přetržení, 

L0 je počáteční měřená délka. 

Obvykle se vztahuje změna délky zkušební tyče na počáteční měřenou délku L0 podle vztahu: 

   
  

  
 

    

  
           (3) 

kde ε je smluvní hodnota nazývána poměrné prodloužení.  

Závislost mezi tahovou silou F a prodloužením ΔL, jenž většinou zaznamenává 

registrační zařízení zkušebního stroje, je označována jako diagram zkoušky tahem, tahový 

diagram nebo diagram „zatížení-prodloužení“.  

Příklady tahových diagramů pro různé druhy materiálů znázorňuje obrázek 6.  

 
Obr. 6 Příklady diagramů zkoušky tahem [9] 

Jelikož smluvní napětí R a smluvní poměrné prodloužení ε se rovná hodnotám F a ΔL 

děleným konstantou (S0 příp. L0), je průběh závislosti R – ε u téhož materiálu tvarem shodný 

s diagramem F – ΔL.  Závislost R – ε označována jako diagram (smluvní) napětí – poměrné 

prodloužení, je pro nízkouhlíkovou ocel znázorněn na obrázku 7.  

Na křivce je vyznačeno několik charakteristických napětí (tzv. mezí) významných 

z hlediska hodnocení mechanických vlastností oceli. 

a) tvárné kovy, 

b) materiály méně tvárné, houževnaté, 

c) křehké materiály, které se porušují již 

po nepatrné deformaci. 
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Obr. 7 Závislost R – ε s výraznou mezí kluzu [9] 

Mez úměrnosti RU je mezní napětí, po jehož hodnotu je celková deformace úměrná 

napětí, tj. až do této meze platí tzv. Hookův zákon: 

      
 

 
        [MPa]        (4) 

kde E je modul pružnosti v tahu.  

Mez pružnosti je určována smluvně jako napětí, jež vyvolá trvalou deformaci určité 

velikosti. Podle čs. normy je to 0,005 % původní měřené délky L0. Tato smluvní mez 

pružnosti se označuje R0,005 [9]. 

Mez kluzu Re je nejmenší napětí, při němž dochází k podstatné deformaci, a která někdy 

dočasně pokračuje, aniž se současně zvyšuje napětí. Tento charakteristický úsek na diagramu 

zkoušky se u některých materiálů nemusí vůbec objevit, neboť je vázán na určitý strukturní 

stav. U měkkých uhlíkových ocelí je velmi dobře zřetelný a mívá často maximum a 

minimum, které se označuje jako horní mez kluzu ReH a dolní mez kluzu ReL (Obr. 8) [11]. 

 
Obr. 8 Závislost R – ε s horní a dolní mezí kluzu [9] 

Nemá-li zkoušený materiál výraznou mez kluzu, určuje se tzv. smluvní mez kluzu RP0,2 

(Obr. 9), jako napětí, při kterém trvalá deformace dosáhne 0,2 % počáteční měřené délky L0.  
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Obr. 9 Smluvní mez kluzu Rp0,2 [9] 

Mez pevnosti – při dalším zvyšování zátěžné síly (tzn. za mezí kluzu Obr. 7) se zkušební 

tyč prodlužuje po celé měřené délce L0 rovnoměrně. Křivka diagramu stoupá až k  bodu P, 

kde zatěžovací síla dosahuje své maximální hodnoty, ze které se pak stanoví mez pevnosti 

v tahu Rm. Mez pevnosti je tedy nejvyšší smluvní napětí, jaké tyč do lomu snese a určuje se 

jako podíl zátěžné síly Fmax a původního průřezu S0: 

    
    

  
     [MPa]       (5) 

Vedle napěťových charakteristik (Re, Rp0,2, Rm) se při zkoušce tahem zjišťují také 

důležité deformační charakteristiky, které vyjadřují deformační schopnosti zkoušeného 

materiálu. Zjišťují se na základě trvalých deformací zkušební tyče po přetržení.  

Z trvalé změny měřené délky tyče se určuje poměrné trvalé prodloužení tj. tažnost A: 

   
     

  
       [%]       (6) 

kde L0 je počáteční měřená délka, 

Lu je délka tyče po přetržení.  

Podobně z trvalé změny průřezu v místě přetržení se určuje kontrakce Z: 

   
     

  
       [%]       (7) 

kde S0 je počáteční plocha příčného průřezu zkušební tyče, 

Su je nejmenší plocha příčného průřezu tyče po přetržení [9]. 
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2.5.2 Zkouška tlakem  

U tlakové zkoušky tvoří zkušební těleso zpravidla váleček o výšce h0 a průměru d0 

 (Obr. 10). Zkušební těleso se položí mezi dvě podložky, z nichž jedna je uložena v kulovém 

sedle, které zajišťuje zatížení v ose válečku.  

Tlaková zkouška slouží hlavně pro hodnocení pevnosti křehkých materiálů (šedá litina, 

stavební materiály, kompozice), tj. materiálů, které se používají pro výrobu součástí, 

konstrukcí namáhaných v provozu tlakovým zatěžováním [12]. 

 
Obr. 10 Zkouška tlakem [12] 

2.5.3 Zkouška rázem v ohybu  

Rázovou zkouškou se hodnotí odolnost materiálu proti vzniku křehkého lomu. Rázové 

zkoušky se přednostně soustřeďují zejména na oceli, u kterých je odolnost proti rázům 

ovlivněna mnoha okolnostmi přicházejícími v praxi v úvahu, a kde se křehké lomy 

konstrukčních částí často vyskytují. 

Zkouška rázem v ohybu jako zkušební zařízení používá Charpyho kyvadlové kladivo, 

které přeráží zkušební tyč s vrubem odvráceným k místu dopadu kladiva (Obr. 11).  

 
Obr. 11 Charpyho kladivo a výpočet nárazové práce [13] 
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Úderem vznikne ve zkoušeném materiálu složité trojosé napětí, které způsobí lom i 

vzorku vyrobeného z houževnatého materiálu (rychlost kladiva při úderu 5,0 až 5,5 m.s
-1

).  

Změřením rozdílu výkyvu před a po nárazu lze práci na přeražení vzorku spočítat dle 

vzorce:  

A = m. g. r. (cosα – cosβ)          (8) 

kde: 

A je nárazová práce (práce na přeražení tyče)  [J] 

m - hmotnost kladiva      [kg] 

r -vzdálenost těžiště kyvadla od osy otáčení   [m] 

α, β - úhel výkyvu před a po přeražení vzorku, měřeno od nejspodnější polohy kyvadla [°] 

g - gravitační zrychlení g = 9,81 m/s
2 

V laboratorní praxi se však velikost nárazové práce nepočítá, ale přímo odečítá 

z ocejchované stupnice umístěné na zkušebním stroji. Kyvem naprázdno se stanoví nulová 

hodnota stupnice, která zohledňuje odpory v ložisku zařízení a odpory vzduchu při kyvu. 

Zkušební tyče 

Pro zkoušku rázem v ohybu se používají tyče o základním rozměru 10 x 10 x 55 mm, 

které mají uprostřed své délky vrub. Jsou předepsány dva druhy vrubů, tj. vrub ve tvaru 

písmene V nebo U (Obr. 12). Vrub V má úhel rozevření 45°, hloubku 2 mm a poloměr 

zaoblení dna vrubu 0,25 mm. Vrub U má hloubku 5 mm a poloměr zaoblení dna vrubu 1 mm, 

kde šířka vrubu je 2 mm. Zkušební tyče s vrubem ve tvaru V se používají přednostně.  

 
Obr. 12 Zkušební tyče pro zkoušku vrubové houževnatosti kovů 

a) zkušební tyč s vrubem  tvaru U, b) zkušební tyč s vrubem tvaru V [14] 
 

Nárazová práce je dána velikostí energie v J na přeražení vzorku základního rozměru 

jedním rázem. Označuje se písmenem KV nebo KU, podle toho, jaký vrub byl použit. 

Základní energie pro úder je stanovena energie 300 J.  
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Vrubová houževnatost se vypočítává jako podíl nárazové práce a plochy průřezu 

zkušební tyče v místě vrubu a označuje se písmeny KC a dalším písmenem V nebo U podle 

tvaru vrubu zkušební tyče.  

    
  

  
 nebo     

  

  
         (9) 

kde: 

KCV, KCU -  vrubová houževnatost při tvaru vrubu V nebo U  [J.cm
-2

] 

KV, KU - nárazová práce  [J] 

S0 - přeražená plocha   [cm
2
] [13]. 

2.5.4 Zkoušky tvrdosti  

Tvrdost je často definována jako měřítko schopnosti materiálu odolávat plastické 

deformaci nebo pronikání cizího tělesa, tj. indentoru majícího kulový nebo kuželovitý tvar.  

V technické praxi jsou zkoušky tvrdosti velmi rozšířené. Nejčastěji bývají používány 

k doplnění hodnot mechanických vlastností, zjištěných zkouškou tahem a zkouškou rázem 

v ohybu. 

Zkoušky tvrdosti jsou méně časově náročně a také levnější než ostatní zkoušky a mohou 

být provedeny na konečné části výrobku bez potřeby dalšího obrábění nebo výroby zvláštního 

zkušebního vzorku. 

Zkoušky tvrdosti se rozdělují podle více hledisek. Podle principu se rozdělují na 

zkoušky vrypové, vnikací, nárazové a odrazové. Podle rychlosti zatěžující síly jsou statické 

nebo dynamické. Podle účelu měření rozlišujeme také zkoušky makrotvrdosti a zkoušky 

mikrotvrdosti [11,15]. 

Zkouška tvrdosti podle Brinella  

Podstatou zkoušky je vtlačování ocelové kuličky průměru D do zkušebního tělesa 

(výrobku) působením síly F, která směřuje kolmo k povrchu tělesa po stanovenou dobu a 

následné změření průměru d vtisku po odlehčení zatížení (Obr. 13). 

Zkouška je vhodná na zkoušení měkkých a středně tvrdých materiálů, které mají 

heterogenní strukturu, a proto se hodí pro odlitky, jenž mají hrubozrnou strukturu a pro 

výrobky s texturou po tváření [11,16]. 
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Obr. 13. Schéma Brinellovy zkoušky tvrdosti [16] 

Zkouška tvrdosti podle Vickerse 

Vickersova zkouška tvrdosti je založena na stejném principu jako Brinellova zkouška. 

Liší se především tím, že vnikací těleso tj. indentor má diamantový jehlan ve tvaru pyramidy 

se čtvercovou základnou. Úhel mezi stěnami pyramidy je α = 136° (Obr. 14). Tvrdost se určí 

změřením úhlopříček, které vzniknou po odlehčení zatížení.  

Vickersova metoda je nejpřesnější užívanou vnikací metodou, která je univerzální pro 

všechny kovové materiály. Výhodou je velmi malý vtisk a tím i možnost změření tvrdosti pro 

nejtenčí plechy a pásy jedním druhem indentoru.  

Tato zkouška je ze všech metod tvrdosti jediná, která dává jednotnou stupnici tvrdosti 

od nejměkčích ocelí až po nejtvrdší kalené oceli, přičemž jsou hodnoty tvrdosti na velikosti 

zatížení prakticky nezávislé. Poměr čísel tvrdosti je roven skutečným poměrům, tzn. že 

materiál o tvrdosti 200 HV má dvojnásobnou tvrdost a pevnost, než kovový materiál tvrdosti 

100 HV [13, 17]. 

 

Obr. 14 Schéma Vickersovy zkoušky tvrdosti [16] 
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Zkouška tvrdosti podle Rockwella  

Podstatou zkoušky tvrdosti je vtlačování diamantového kuželu (Obr. 15) nebo 

tvrdokovové, případně ocelové kuličky do zkoušeného materiálu. Vrcholový úhel kužele má 

120° (s poloměrem zaoblení vrcholu 0,2 mm), kulička má průměr 1/16 (1,5875 mm) nebo 1/8 

(3,175 mm). Mírou tvrdosti je hloubka vtisku indentoru do zkoušeného materiálu po 

odstranění přídavného zatížení.  

Výhodou zkoušky je jednoduchost a rychlost, neboť se hodnota tvrdosti získává přímým 

odečtením na stupnici tvrdoměru [13]. 

 
Obr. 15 Zkouška tvrdosti HRC podle Rockwella – indentor je zde kužel [13] 
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3 Experimentální část  

3.1 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je zjistit mechanické vlastnosti válcované tyče speciálního 

průřezu z běžné konstrukční oceli S355J2. Válcování proběhlo za tepla na jednostolicové 

válcovací trati speciálních profilů ve VÚHŽ Dobrá u Frýdku – Místku. Zjištěné hodnoty 

mechanických vlastností budou dále porovnány s normou ČSN EN 10025-2.  

3.2 Použitý materiál 

Materiál S355J2 použitý v této práci odpovídá běžným nelegovaným konstrukčním 

materiálům podle normy EN 10025-2. Vstupní polotovar pro válcování popisovaného profilu 

je čtyřhranný sochor kvadrátu 90 mm o délce 4, 500 m a celkové hmotnosti 24 100 kg, který 

se vyrábí v Třineckých železárnách, a.s. (TŽ) dle norem EN10025-2:2004 a ČSN 420188.79. 

Chemické složení v hm. % je uvedeno v tabulce 2.  

Tabulka 2. Popis chemického složení oceli 

Prvek Množství hm. % 

C 0.17 

Mn 1.33 

Si 0.40 

P 0.026 

S 0.016 

Cr 0.07 

Ni 0.03 

Cu 0.05 

Mo 0.007 

Al 0.035 

Sn 0.004 

V 0.006 

Ti 0.0017 

N 0.0054 

H 1.90 ppm 

B 0.0003 

Nb 0.003 
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Konstrukční ocel jakosti S355J2, která byla dodána ze sochorové válcovny TŽ, a.s. do 

VÚHŽ Dobrá k dalšímu zpracování, vykazovala před válcováním mechanické vlastnosti 

uvedené v tabulce 3. 

Tabulka 3. Výchozí mechanické hodnoty čtyřhranného sochoru 

Tavba Mez kluzu Rp0,2 

[MPa] 

Mez pevnosti Rm 

[Mpa] 

Tažnost A5 

[%] 

Zúžení Z  

[%] 

Nárazová práce 

KV [J] -20°C 

T21696 367 536 34,4 77,0 199 

 

Použití ocelí uvedené v normě EN 10025: 

Svařované, šroubované a nýtované konstrukce například pro stavbu hal, budov, mostů, 

jeřábů apod. Méně namáhané strojní díly a nosné konstrukce strojů. Oceli nejsou určeny 

k tepelnému zpracování, vyjma normalizačního žíhání.  

Klasifikace oceli a jakostní stupně:  

Oceli podle této normy jsou klasifikovány jako nelegované jakostní oceli. Číslo za 

písmenem S udává minimální mez kluzu v MPa pro tloušťky ≤16 mm. Jakostní stupně se liší 

zaručovanými hodnotami nárazové práce. Ocel S 355 se dodává v jakostních stupních JR, J0, 

J2 a K2.  

Základní přehled o mechanických vlastnostech a chemickém složení oceli S355J2 dle 

normy udává tabulka 4 [18]. 
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Tabulka 4. Přehled mechanických vlastností a chemického složení oceli S355J2 [19] 

3.3 VÚHŽ a.s., Dobrá  

Akciová společnost VÚHŽ vznikla 1. května 1992 kuponovou privatizací ze státního 

podniku Výzkumný ústav hutnictví železa, jenž byl původně založen roku 1948 generálním 

Přehled vlastností oceli S355J2 1.0577 

Druh oceli Nelegovaná jakostní konstrukční ocel 

TDP ČSN EN 10025-2: 2005 

Dřívější 

označení 

S355J2G4 podle EN 10025: 1990+A1: 1993; St 52-3 N podle DIN 

17 100; 11503 podle ČSN 

Chemické 

složení v % 

hmot. (rozbor 

tavby) 

C max. pro tloušťku v mm Mn 

max 

Si 

max 

P 

max 

S 

max 

N 

max ≤16 >16≤40 >40 

0,20 0,20 0,22 1,60 0,55 0,025 0,025 - 

Složení 

hotového 

výrobku 

0,23 0,23 0,24 1,70 0,60 0,035 0,035 - 

Mechanické 

vlastnosti pro 

zkoušky 

v podélném 

směru 

Minimální mez kluzu ReH MPa pro výrobky jmenovité tloušťky v mm: 

≤16 >16 

≤40 

>40 

≤63 

>63 

≤80 

>80 

≤100 

>100 

≤150 

>150 

≤200 

>200 

≤250 

355 345 335 325 315 295 285 275 

Pevnost v tahu Rm MPa pro výrobky jmenovité tloušťky v mm: 

≥3≤100 >100≤150 >150≤250 

470-630 450-600 450-600 

Minimální tažnost v %         √   , pro výrobky jmenovité tloušťky 

v mm: 

≥3≤40 >40≤63 >63≤100 >100≤150 >150≤250 

22 21 20 18 17 

Minimální nárazová práce KV (J) při -20°C pro výrobky jmenovité 

tloušťky v mm: 

≤150 >150≤250 

27 27 
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ředitelstvím Československé hutě pod názvem Ocelářský výzkumný ústav se sídlem v Praze. 

Od roku 1972 působí VÚHŽ v areálu vybudovaném v Dobré u Frýdku – Místku. 

VÚHŽ a.s. a její malosériová výroba je zaměřena především exportním směrem na 

oblast hutní výroby (odstředivé lití, válcování profilů za tepla) a výrobu měřící, regulační a 

automatizační techniky pro průmysl [20]. 

3.3.1 Válcovna speciálních profilů  

Válcovna se zaměřuje na výrobu speciálních válcovaných profilů z konstrukčních, 

nástrojových, automatových i nerezových ocelí v malých výrobních sériích 10 – 100 t. 

Výrobní sortiment válcovny znázorňuje obrázek 16 [21]. 

 

Obr. 16 Výrobní program válcovny VÚHŽ [22] 

Výchozí materiál je ve většině případů odebírán z Třineckých železáren, a.s., kde je pak 

uložen ve skladě materiálu. Podle druhu válcovaného profilu se poté materiál dělí na 

požadovanou délku a ten se posléze převeze k ohřevu do plynové krokové pece. Po ohřevu se 

ohřátý předvalek dopraví pomocí válečkového dopravníku přes vysokotlaký ostřik okují 
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k válcovací stolici. Veškerou manipulaci s provalkem provádějí valcíři manuálně za pomoci 

kleští (Obr. 17).  

 

Obr. 17 Pohled na duo válcovací stolici 800  

Válcovna má v současnosti k dispozici pouze jednu válcovací stolici, na kterou se musí 

vejít celá kalibrační řada o 5 až 6 kalibrech. V důsledku toho jsou na celé délce těla válce 

zařezány předválcovací, přípravné, předhotovní i hotovní kalibry. 

Délka vyválcovaných profilů je závislá nejen na materiálu válců, ale také na 

maximálním rozsahu průměrů válců využitelného pro renovace.  

Maximální roztečný průměr válců je 525 mm. Při větším průměru válců již není možné 

válce zavést do stolice přes okna stojanu. Veškerá manipulace s pracovními válci  (Obr. 18) se 

provádí z řídící kabiny. 

 

Obr. 18 Pohled na pracovní válce ve válcovací stolici [21] 
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Po vyválcování následuje přeprava profilu pomocí valníku na chladící rošt. Jakmile 

profil vychladne, je připraven k rovnání a dělení. U takto vyrovnaného profilu se ořežou 

konce a profil se ukládá do balíku, který je již připraven k expedici. Pro snadnější manipulaci 

s materiálem má válcovna k dispozici dálkově ovládaný mostový jeřáb, který má nosnost 5 

tun a délku 16,5  m.  

Pro ověření parametrů, kterými jsou tvar, rozměry a povrchové vady se v průběhu 

válcování provádí 3 kontroly, aby se předešlo a vyloučilo jakýmkoli vadám a nepřesnostem.   

Prvou kontrolu provádí valcíři, kteří průběžně kontrolují povrch po vyválcování 

každého kusu. O druhou kontrolu se stará předák a technický kontrolor. Z vyválcovaného 

profilu se odřeže vzorek, který se následně položí na snímač profiloměru a při 10 násobném 

zvětšení se pomocí folie, na které je zakreslen přesný profil kontrolují veškeré rozměry. Třetí 

kontrola se provádí po rovnání. Kontrolu zajišťují pracovníci úpravny a techničtí 

kontroloři [23]. 

3.3.2 Výhody válcovaných profilů  

Převážná většina tvarů, která se v současnosti vyrábí technologiemi, jako jsou 

svařování, spojování, obrábění, kování, odlévání nebo jinými způsoby je možné nahradit 

ekonomicky výhodným způsobem tj. válcováním speciálních průřezů, které se vyznačují 

těmito následujícími výhodami: 

- Průřez profilu se blíží konečnému tvaru součástí, takže je eliminováno následné drahé 

náročné opracování. 

- Speciální profil je pokaždé dimenzován takovým způsobem, kterým je omezena jeho 

materiálová náročnost i hmotnost. 

- Dobrá homogenita metalurgické struktury v příčném řezu vývalku. 

- U kovových materiálů se jedná o jejich vyšší využití. 

- Zkracuje se čas potřebný k obrábění nebo se zcela obrábění nepoužívá. 

- Obráběcí nástroje jsou méně opotřebovávány a to vede k jejich delší životnosti. 

- V součtu zlepšení mechanických vlastností profilů důsledkem řízeného válcování. 

- Ve srovnání s odlitky a výkovky se profily vyznačují vyšší rozměrovou přesností i lepší 

povrchovou kvalitou a také nižší kilogramovou cenou [24]. 
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3.3.3 Výrobní možnosti válcovny  

- Metrová hmotnost profilu dosahuje rozmezí G = 3 – 14 kg (je možné po dohodě se 

zákazníkem toto kilogramové rozpětí upravit na hodnotu 1,5 - 25 kg/m). 

- Hmotnost jednoho kusu G < 150 kg. 

- Šířka profilu se pohybuje B = 20 – 125 mm. 

- Tloušťka profilu je nad 4 mm. 

- Délka rovnané tyče v rozmezí 3 – 12 m. 

- Odchylka v přímosti tyče je maximálně 0,15 % tj. 1,5 mm/1 m délky tyče. 

- Obvyklý povrch tyčí – povrch dle DIN 10 163 – 3 a max. hloubka vad třída C. 

- Délka stran opsaného obdélníka a + b < 135 mm. 

- Výrobní dávka je minimálně od 5 t (podle dohody se zákazníkem možno upravit) 

- Podle typu profilu je běžná výrobní dávka stanovená na 20 – 130 t (z hlediska 

opotřebení válců) [22]. 

3.4 Postup válcování  

Konstrukční ocel jakosti S355J2 jak uvádí tabulka 5, byla válcována celkem v 11 

průchodech, kde bylo zároveň použito 6 tvarových kalibrů.  

Předvalek byl ohřán v plynové krokové peci na teplotu 1200°C, po ohřevu byl dopraven 

pomocí válečkového dopravníku k válcovací stolici.  

 Tabulka 5. Schéma postupu válcování 
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3.5 Metalografický rozbor 

Z celkové poskytnuté vyválcované tvarové tyče byl odřezán pomocí kotoučové pily 

vzorek délky okolo 2 cm. Tento vzorek byl pro snadnější manipulaci při následném broušení 

na metalografických bruskách rozdělen na dvě části. Vzorky byly upnuty do svorek a 

broušeny na rotujících bruskách s brusnými papíry (SiC) určitých zrnitostí. Po dokonalém 

vybroušení (do zrcadlového lesku) vzorku na všech brusných papírech se mohlo přistoupit 

k leštění vzorku, kde bylo použito vodného roztoku Al2O3.  

Konečnou operací k vyvolání struktury vzorku bylo leptání. Leptání se provedlo ve 4 % 

roztoku HN03.Vzorek se po leptání opláchnul líhem a usušil.  

Po těchto krocích se mohlo přistoupit k samotnému pozorování struktury pod 

mikroskopem, kde bylo použito 100 a 500 násobné zvětšení. Zaznačení bodů, ve kterých byla 

pozorována a vyvolána struktura znázorňuje obrázek 19. Na dalších snímcích (Obr. 20 – 25) 

můžeme vidět strukturu tvořenou větším podílem feritu a menším podílem perlitu.  

Nejmenší velikost zrna vykazuje struktura v bodě 3, a naopak největší velikost zrna má 

struktura v bodě 1 a 4. Struktury v bodě 5 a 6 jsou relativně stejné.  

 

Obr. 19 Zaznačení bodů, ve kterých byla zkoumána a vyvolána struktura 



29 
 

Obr. 20 Mikrostruktura v bodě 1  500 x zvětšení  100 x zvětšení 

    

 
Obr. 21 Mikrostruktura v bodě 2  500 x zvětšení  100 x zvětšení  

 

 

 
Obr. 22 Mikrostruktura v bodě 3  500 x zvětšení  100 x zvětšení    
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Obr. 23Mikrostruktura v bodě 4  500 x zvětšení  100 x zvětšení 

 

 

 

Obr. 24 Mikrostruktura v bodě 5  500 x zvětšení  100 x zvětšení   

  

 

Obr. 25 Mikrostruktura v bodě 6  500 x zvětšení  100 x zvětšení 
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3.6 Zastoupení podílu strukturní fáze  

Pomocí počítačového programu (Quick photo micro 2.3) bylo zjištěno množství podílu 

strukturní fáze perlitu ve struktuře při 500 násobném zvětšení. Obrázek 19 znázorňuje místa, 

ve kterých se zjišťovalo množství strukturní fáze. Jelikož struktura zkoušeného materiálu je 

tvořena perlitem a feritem, zbylá část feritu se určí dopočtem do 100 %. Naměřené hodnoty 

zastoupení podílu perlitu a feritu jsou uvedeny v tabulce 6.  

Tabulka 6. Přehled množství fáze ve struktuře 

Měření v bodě č. Zvětšení Podíl Perlitu [%] Podíl Feritu [%] 

1 500 33 67 

2 500 32 68 

3 500 30 70 

4 500 28 72 

5 500 28 72 

6 500 27 73 

Průměrný podíl zastoupení 30 % 70 % 

3.7 Střední velikost zrna  

K určení střední velikosti zrna zkoušeného materiálu, byl taktéž využit počítačový 

program Quick photo micro 2.3. Při vyhodnocování střední velikosti zrna byla použita 

struktura o 500 násobném zvětšení, a to z důvodu lepší proveditelnosti a přesnosti 

naměřených výsledků. Naměřené hodnoty střední velikosti zrna udává tabulka 7.  

Tabulka 7. Přehled střední velikosti zrna ve struktuře 

Bod měření Střední velikost zrna 

[μm] 

1 11,6 

2 10 

3 7 

4 10,6 

5 10,2 

6 9,3 

průměrná velikost zrna 9,8 
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3.8 Tvrdost 

Pro zjištění tvrdosti vyválcované tvarové oceli byla použita Vickersova metoda. Měření 

tvrdosti proběhlo celkem v šesti místech, což znázorňuje obrázek 26. Tvrdost byla měřena až 

po metalografické analýze.  

 

Obr. 26 Zaznačení bodů, ve kterých proběhlo měření tvrdosti a výsledných naměřených 

hodnot  

3.9 Tahová zkouška 

Na hotovém vyválcovaném profilu byla provedena tahová zkouška za běžné pokojové 

teploty v akreditovaných zkušebních laboratořích VÚHŽ a.s. Pomocí této zkoušky byly 

stanoveny hodnoty meze kluzu ReH [MPa], pevnosti Rm [MPa], tažnosti A [%] a nárazové 

práce [J]. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8.  

Tabulka 8. Výsledky tahové zkoušky 

 

 

Pevnost 

Mez kluzu 

(ReH > = 345) 

[MPa] 

Pevnost v tahu 

(470 < = Rm < = 630) 

[MPa] 

Tažnost 

(Am > = 22) 

[%] 

Průměrná nárazová 

práce KV     t =- 20°C 

[J] 

355 547 33,5 84,3 
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3.10 Porovnání výsledků mechanických vlastností 

Tahová zkouška, jenž byla provedena na hotové vyválcované tvarové oceli (tabulka 8) 

ukázala, že mez kluzu ReH, mez pevnosti Rm, tažnost A, a nárazová práce KV se nacházejí 

v povoleném rozmezí hodnot uvedených v normě ČSN EN 10025 (tabulka 4), a tudíž 

mechanické vlastnosti válcované tyče speciálního průřezu splňují kritéria uvedené v dané 

normě.  
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4 Závěr 

Úkolem v této bakalářské práci bylo zjistit a ověřit mechanické vlastnosti za tepla 

válcované tyče speciálního průřezu a porovnat zjištěné výsledky s normou ČSN EN10025. 

V teoretické části jsou popsány základní mechanické vlastnosti materiálů, dále pak 

válcování v kalibrech, druhy výchozích materiálů vhodných k válcování a taktéž jednotlivé 

metody zkoušení kovů. V experimentální části byl proveden metalografický rozbor zkoumané 

tvarové oceli, dále měření tvrdosti a tahová zkouška.  

Válcování proběhlo na jednostolicové válcovací trati speciálních profilů ve VÚHŽ 

Dobrá (typ stolice duo 800), kde jako výchozí polotovar posloužil čtyřhranný sochor 90 mm 

ze sochorové válcovny dodaný z Třineckých železáren. Sochor byl ohřán v plynové krokové 

peci na teplotu 1200°C a poté byl pomocí válečkového dopravníku dopraven k válcovací 

stolici, kde proběhlo válcování celkem v 11. průchodech na konečný požadovaný tvar profilu. 

Ze zjištěných mechanických vlastností lze konstatovat, že válcování tyčí o speciálních 

průřezech na kalibrovaných válcích má příznivý vliv na mechanické vlastnosti.  

Při vyhodnocování stanovení velikosti zrna i při zjištění množství fáze ve struktuře bylo 

využito počítačového programu Quick photo micro 2.3, a zjištěn při 500 násobném zvětšení 

podíl feritu a perlitu a střední velikost zrna. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v experimentální 

části. 

Zároveň poukazuji na skutečnost, že na programem generované hodnoty podílu feritu a 

perlitu ve struktuře má vliv citlivost označení jednotlivých fází.  
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