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 Anotace 

 Tato práce se zabývá optimalizací technologie chlazení cementační oceli po 

modernizaci na kontidrátové trati v TŽ a.s. Na tuto problematiku byla vybrána ocel označení 

16MnCrS5. U porovnaných vzorků bylo zjištěno, že stávající technologie byla nevyhovující a 

proto se navrhla technologie nová, u které bylo prokázáno výrazné zlepšení mechanických a 

strukturních vlastnosti oceli.  

 

Klíčová slova: Cementační ocel 16MnCrS5, modernizace KDT, dopravník STELMOR, 

technologie chlazení, mechanické a strukturní vlastnosti. 

 

 Abstract 

 This Bachelor deals with the optimization of cooling technology case-hardening steel 

after wire rod mill modernization in TŽ a.s. These issues were selected steel code 16MnCrS5. 

For matched samples was found that the existing technology has been unsuitable and 

therefore proposed a new technology, which has been shown significant improvement in the 

mechanical and structural properties of the steel. 

 

Keywords: case-hardening steel 16MnCrS5, modernization KDT, STELMOR conveyor, 

cooling technology, mechanical and structural properties.  
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1. Úvod  

 Třinecké železárny a. s. jsou největším producentem válcovaného materiálu v České 

republice. K základním cílům společnosti patří posílení konkurenceschopnosti, zvyšování 

kvality výrobků, obnova stávajícího výrobního zařízení a snižování nákladů.  Do zorného pole 

se tak dostává podpora investic, inovace, vývoje a výzkumu. Největší investiční akcí roku 

2014 byla modernizace spojité drátové tratě (KDT – kontidrátové tratě). Předpokládanými 

přínosy této modernizace je zvýšení objemu výroby a zlepšení mechanických a strukturních 

vlastností drátu. 

 Předložená bakalářská práce se zaměřuje na praktické dopady modernizace KDT, 

konkrétně na optimalizaci technologie chlazení cementační oceli 16MnCrS5 po modernizaci 

tratě popsané v teoretické části. Důvodem k výběru této oceli bylo zjištění nežádoucích 

vlastností, které ovlivňovaly následné zpracování produktu. 

 Experimentální část práce bude rozdělena na dvě etapy. Nejprve bude pozornost 

zaměřena na problematiku mechanických vlastností a struktury drátů z dané oceli a porovnání 

těchto vlastností dosahovaných před modernizací a po modernizaci KDT. Budou analyzovány 

faktory ovlivňující tyto vlastnosti. Druhá etapa experimentu bude navázána na hlavní cíl 

práce – navržení optimální technologie válcování a chlazení drátu o průměru 14 mm z oceli 

16MnCrS5 pro modernizovanou KDT a dosažení požadovaných mechanických a strukturních 

vlastností.  
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2. Vlastnosti a použití cementační oceli 16MnCrS5 (1.7139) 

 Nízkolegovaná ušlechtilá ocel 16MnCrS5 je určena k cementování s velmi tvrdou 

cementovanou vrstvou a s velkou pevností v jádře po kalení. Řídí se dle ČSN 41 4220, 

STN 41 4220. Používá se na výrobu menších hřídelí, šneků, ozubených kol, pístních čepů, 

částí spojek atd. Ve stavu kaleném a popuštěném je použitelná pro průměry tyčí do 35 mm. 

Je svařitelná a po žíhání na měkko i dobře tvárná za studena. Přísadou bóru (0,0008 

až 0,0050 %) se dociluje vyšší houževnatosti cementované vrstvy [1]. 

2.1 Normy pro cementační ocel 16MnCrS5  

 Cementační ocel 16MnCrS5 se řídí podle norem: ČSN EN 10084 a ČSN EN 10247. 

Tato evropská norma byla schválena CEN (evropský výbor pro normalizaci) [2]. 

 Zákazníky jsou firmy, které připravují materiál pro finální zpracování. Jedná se  např. 

o tažírny, které požadují určité technologické vlastnosti materiálu pro svou výrobu [2].  

Z pohledu způsobu výroby a požadavků na ocel 16MnCrS5 je důležité: 

 chemické složení, 

 mikročistota, 

 prokalitelnost [2]. 

Z pohledu válcovny lze ovlivnit následující vlastnosti:  

 mechanické vlastnosti, 

 mikrostrukturu [2]. 

Jednotlivé požadavky na výrobu nebo technologické vlastnosti budou v dalších 

kapitolách stručně popsány. 

2.1.1 Chemické složení oceli 16MnCrS5 

 Jedná se o ocel s nízkým obsahem uhlíku (tab. 1) pro středně namáhané cementované 

součásti s legováním Cr – Mn oceli. Všechny oceli musí být uklidněné a způsob tavení volí 

výrobce. 
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Tab. č. 1: Chemické složení ocelí 16MnCrS5, podle normy ČSN EN 10084 [2].  

 

 

 Uhlík - Má zásadní vliv na pevnost, tvrdost a křehkost oceli. Výrazně ovlivňuje 

teplotu solidu, difuzí aktivovaných dějů, především uzdravovacích, a růst zrn. 

 Křemík -  Zvyšuje pevnost feritu a zhoršuje tvárnost za studena.  

 Mangan - V oceli zvyšuje tvrdost, pevnost a houževnatost. Jen malá část Mn je 

vázána v cementitu, který se tím stabilizuje. Mangan působí jako efektivní 

dezoxidační prostředek. 

 Síra - se do oceli přidává záměrně kvůli lepší obrobitelnosti. Dle požadavků zákazníka 

se obsah síry vyrábí ve dvou hladinách do ≤ 0,035 a s řízeným obsahem síry 0,020–

 0,040.  

 Chrom - Patří mezi nejrozšířenější legovací prvky. Při nevhodném postupu 

ochlazování a ohřevu se zvyšuje nebezpečí tvorby trhlin z tepelných pnutí. Napomáhá 

ke vzniku pevně ukotvených okují, snižuje tvářitelnost a za tepla zvyšuje deformační 

odpory [2]. 

 Chemické složení oceli částečně ovlivňuje stupeň čistoty odpovídající jakosti. 

Zhoršení mikročistoty mohou způsobit prvky ( P – fosfor a S – síra). Především zvýšený 

obsah síry způsobuje zhoršení stupně čistoty v sulfidických vměstkách a je zapotřebí počítat 

s vyšším obsahem Síry = ↑ stupeň sulfidických vměstků. Tato oblast je popsána v další 

kapitole, mikročistota oceli dle metody DIN 50602 [3]. 

2.1.2 DIN 50 602. Mikroskopické zkoušení znečištění ocelí nekovovými 

vměstky dle obrazových předloh  

 V normě je popsáno hodnocení ušlechtilých ocelí na výskytu nekovových vměstků, 

konkrétně sulfidů a oxidů. Používají se postupy makroskopické a mikroskopické. 

Mikroskopické hodnocení lze provádět za pomocí metalografického mikroskopu 

a automatických přístrojů. V této normě je podán postup mikroskopického hodnocení, který 

je založen na systému obrazových tabulek (etalonů) a umožňuje popis typu vměstků. 

Velikosti vměstků a jejich četnost [3]. 

Chemické složení 

v [hm. %] 

C Si Mn P S Cr 

0,14-0,19 0,40 1,00-1,30 0,035 0,02-0,04 0,80-1,10 
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 Stupeň znečistění: Stupeň znečistění ve smyslu normy DIN 50 602 je údaj o obsahu 

sulfidů a oxidů zjištěného jedním z následujících postupů, a to: 

a) Maximální velikost různých typů vměstků (postup M). 

b) Hodnota plošného podílu nekovových vměstků zjištěná jako suma údajů ze všech 

měřených polí, vztažená k ploše 1000 mm
2
. Tato hodnota je měřítkem obsahu 

vměstků v celém výrobku (postup K) [3]. 

 Vměstky: Škodlivost vměstků závisí jak na jejich velikosti a tvaru, tak i na druhu 

oceli a účelu použití výrobku. Množství a velikost vměstků v oceli jsou dány již výrobou 

oceli. Tvar a velikost vměstku se mění tvářením. Rozložení vměstků a změna tvaru, tedy 

drobení neplastických a protahování plastických vměstků, mění hodnocení čistoty oceli [4]. 

 Sulfidické vměstky: Jsou dobře tvářitelné, téměř bez zřetele k teplotě tváření. 

 Oxidické vměstky: Jsou při nízkých teplotách tak tvrdé, že nejsou tvárné a při tváření 

oceli mají snahu se drobit. Při vysokých teplotách se jejich tvářitelnost zlepšuje a dosahuje  

až tvářitelnosti oceli. Se zvyšováním obsahu SiO2 na úkor FeO a MnO se teplota tvářitelnosti 

oxidických vměstků zvyšuje. 

 Globulární aluminosilikátové vměstky: Vyskytují se ojediněle, jsou tvrdé, nedrobí  

se ani se neprotahují a zachovávají svůj tvar a velikost bez ohledu ke stupni deformace [4].  

2.1.3 Prokalitelnost 

 Prokalitelnost je schopnost oceli dosáhnout při kalení tvrdosti (martenzitické 

struktury) do určité hloubky pod povrch výrobku. Ochlazovací rychlost na povrchu kaleného 

kusu je vždy větší než v jeho středu. Prokalení v celém průřezu nastane tehdy, jestliže se 

uvnitř kusu dosáhne nebo překročí kritická rychlost ochlazovací. Pokud je kritické rychlosti 

ochlazovací dosaženo jen do určité hloubky pod povrchem, je na martenzit zakalena 

povrchová vrstva a jádro je tvořeno petlitem, případně bainitem. U některých druhů nástrojů  

je takový výsledek žádoucí, protože pod tvrdou povrchovou vrstvou zůstává měkké 

houževnaté jádro [4]. 

 Jominiho zkouška prokalitelnosti (obr. č. 1) spočívá v ochlazování rovnou z kalící 

teploty. Ohřátý vzorek je uchycen v přípravku tak, aby na čelo vzorku mohla ze spodní části 

neustále proudit voda o tlaku přibližně 65 ± 10 mm vodního sloupce. Do doby než je vzorek 
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na svém místě v přípravku, proudu vody brání clona, která se následně odstraní. Tím dochází 

k rychlému ochlazení čela a postupnému chladnutí vzorku od čela až k hlavě, za kterou  

je zkoušený vzorek uchycen [4]. 

 

 

Obr. č. 1: Jominiho zkouška prokalitelnosti [4]. 

 

 

 Po zakalení se na zkušebním tělese provede vybroušení v podélné ose do hloubky  

0,5 mm pro vytvoření plošky na měření tvrdosti a popř. odstranění povrchového oduhličení. 

Broušení se většinou provádí za současného chlazení vodou, aby se zabránilo lokálnímu 

tepelnému ovlivnění struktury materiálu, a tím nedošlo k nežádoucí změně vlastnosti, např. 

při popouštění. Následně se provede měření tvrdosti na obou vytvořených ploškách [4]. 

 Prokalitelnost je závislá na vnitřních činitelích daných typy ocelí: 

 chemickém složení, tj. obsah uhlíku a přítomnost legujících prvků, 

 homogenitě austenitu, tj. stupni koncentrace rozpuštěného uhlíku a ostatních prvků,  

a na možnosti nerozpuštěných částí karbidů v okamžiku kalení, 

 velikosti austenitického zrna [4]. 

 

 Vnější činitelé: 

 kalící teplota, 

 doba setrvání na této teplotě (vliv na množství nerozpuštěných karbidů a stejnorodost 

austenitizace i na velikost austenitického zrna), 

1 – držák,  

2 – zkušební těleso,  

3 – voda,  

4 – vodní tryska.    
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 ochlazovací prostředí, stav povrchu oceli a rozměr i tvar kaleného výrobku. 

 Zákazník může požadovat dva druhy prokalitelnosti, a to základní s požadavkem 

na prokalitelnost tzv. H pas (druh) a druhou variantou s vyšším požadavkem hodnot je HH 

pas (viz tab. č. 2). Jednotlivé pásy jsou ovlivněny chemickým složením materiálu, tj. HH pas 

na vyšší obsah       ↑ C, ↑Cr a ↑Mn. Na obr. č. 2 jdou vidět pásy rozptylu tvrdosti HRC při 

čelní zkoušce prokalitelnosti [5].  

 

 Tab. č. 2: Požadavek prokalitelnosti dle ČSN EN 10084 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Mechanické vlastnosti 

Tzv. mechanická vlastnost je odezva daného materiálu na vnější silové zatížení 

charakterizovaná fyzikální veličinou, napětím a deformací. Při určování se uplatňují 

zjednodušující předpoklady, ale tak, aby byla výsledná data spolehlivá. Mechanické 

vlastnosti jsou závislé na mnoha faktorech, které zahrnují nejen vliv materiálu a tvaru 

zkušebního tělesa, ale také postupu, jakým byly experimentálně zjištěny. Tyto ovlivňující 

faktory dělíme na interní a externí. Interní jsou: chemické složení a chemická heterogenita, 

struktura a strukturní heterogenita, velikost a tvar tělesa aj. Externími faktory pak jsou: 

Obr. č. 2: Tvrdost HRC v závislosti na vzdálenosti od kalené plochy [1]. 

 



7 

 

teplota, rychlost deformace, druh a časový průběh zatěžování, okolní prostředí. Za základní, 

a tedy nejdůležitější, mechanické vlastnosti považujeme pružnost, tvárnost, pevnost 

a houževnatost [6]. 

 Tahová zkouška 

 Tahová zkouška spočívá v aplikaci jednoosé tahové síly vyvolané zatěžovacím 

mechanizmem stroje na zkušební tyč až do jejího porušení [7]. 

 Zkušební vzorky (tyče) musí být odebrány a připraveny v souladu s požadavky norem, 

resp. předpisů požadovaných zákazníkem. Jsou sestaveny ze tří částí – dvě hlavy (upínací)  

a střední část, která má obvykle konstantní průřez, často kruhový nebo obdélníkový  

(obr. č. 3). 

Měřicí zařízení zkušebního stroje registruje závislost zatěžující síly a prodloužení tyče [7]. 

  

 

 

 

 

Obr. č. 3: Zkušební těleso pro tahovou zkoušku [7]. 

a) kruhového průřezu, b) obdélníkového průřezu. 

 



8 

 

 Během zkoušky jsou zaznamenávána data. Výsledkem zkoušky je tahový diagram 

(obr. č. 4a, b). Tento tahový diagram je základem hodnocení napěťových i deformačních 

charakteristik [7]. 

 

 

Tahová zkouška se uskutečňuje za účelem stanovení mechanických vlastností: horní 

a dolní meze kluzu ReH a ReL v (MPa), meze pevnosti Rm v (MPa), tažnosti (A) a kontrakce 

(Z) v (%) [7]. 

2.1.5 Zkouška podle Brinella 

Princip metody spočívá v zatlačování ocelové kuličky průměru (D) do zkoušeného 

tělesa působením síly (F) směřující kolmo k povrchu tělesa po stanovenou dobu a změření 

průměru vtisku (d) po odlehčení zatížení. Tvrdost podle Brinella (HB) se definuje jako poměr 

působícího zatížení (F) k ploše povrchu kulového vtisku A dle  rovnice č. 1. [8]. 

 

   
       

 
 

        

             
        rov. č. 1 

Zkoušený materiál musí být rovný a hladký, nejlépe broušený. Ke zkoušce se 

používají kuličky o průměru 10, 5, 2.5 a 1 mm. Působící zatížení musí být bez rázu. Hodnoty 

získané tahovou zkouškou podle Brinella jsou uvedeny v následující (tab. č. 3) [8]. 

Obr. č. 4a: Tahový diagram s výraznou 

mezí kluzu [7]. 

Obr. č. 4b: Tahový diagram s nevýraznou 

mezí kluzu [7]. 
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Tab. č. 3: Tvrdost výrobků ve stavech „žíhání na měkko“ (+A), „zpracováno na rozmezí 

tvrdosti“ (+TH) nebo „zpracováno na feriticko-perlitickou strukturu a rozmezí tvrdosti“ (+FP) 

[5]. 

Označení oceli Tvrdost podle Brinella ve stavu 

Značka Číselné ozn. +A max. +TH min +TH max. +FP min. +FP max. 

16MnCrS5 1.7139 207 156 207 140 187 

 

2.1.6 Typy mikrostruktur  

Ferit: (obr. č. 5a) jde o tuhý-roztok uhlíku, který se nachází v krychlové prostorově 

centrované mřížce (KSC) Feα, v níž je uhlík rozpuštěn-intersticiálně, a to až do hmotnostního 

obsahu 0,02 %, k tomu dochází např. v mezerách [9]. 

K jeho vzniku dochází během difúzně řízené přeměny austenitu, a to při teplotách pod 

Ac3. Z jednoho austenitického zrna dochází k tvorbě několika zrn feritických, to je způsobeno 

zjemňováním zrna během normalizačního žíhání [9]. 

 

Perlit: (obr. č. 5b) během eutektoidní reakce, při dosažení-transformační teploty 

723 °C, se v rovnovážném stavu nacházející austenit-rozkládá na mikrostrukturní složky ferit, 

jako tuhý roztok C v Feα, a sekundární cementit Fe3C. Tato jemná lamelární mikrostruktura 

se nazývá perlit [9]. 

Perlitické mikrostrukturní typy se charakterizují mezilamelární vzdálenosti,  

ta se snižuje, a to s klesající teplotou a ochlazovací rychlostí. Dochází tak ke zmenšení lamel  

a zrna perlitu se zjemňují. To má za následek zvýšení pevnosti a tvrdosti mikrostruktury oceli 

[9]. 

Obr. č. 5a: Snímek feritu [9]. 
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Martenzit: (obr. č. 5c) ke vzniku martenzitické struktury dochází po rychlém 

ochlazení na nízké-teploty. Martenzit se tvoří z austenitu, a to bez jakékoliv-difúze atomů, 

proto uhlík zůstává v tuhém roztoku [10]. 

Martenzit je z různých mikrostruktur jediný s nejvyšší-tvrdostí. Tvorba martenzitu  

je závislá na tvaru ARA diagramu-zkoušené oceli a tím pádem mají vliv přísadové prvky, 

zejména uhlík, které posouvají ARA křivku doprava, tzn. k delším časům [9]. 

Martenzitická struktura je po kalení nestabilní a při mírném ohřevu se mění. Zároveň 

je však křehká, proto je nezbytné pro zachování vysoké tvrdosti-martenzitu, aby ocel 

absolvovala alespoň jedno tepelné zpracování např. popouštění ke snížení vnitřních pnutí [9]. 

 

 

 

Obr. č. 5c: Snímek martenzitu [9]. 

Obr. č. 5b: Snímek perlitu [9]. 
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Bainit: (obr. č. 5d) jeho mikrostruktura se tvoří částečně difúzí a částečně i bez ní. 

Deskovitý nebo jehlicový ferit s vyloučenými karbidy tvoří mikrostrukturu bainitu.  

Z hlediska mechanických vlastností nelegovaných-ocelí je rozhodující, jaké velikosti zrn 

převažují v transformované struktuře [11]. 

 Díky legujícím prvkům, např.: Cr, Mn a Mo, dochází k posuvu tvorby bainitu směrem 

k nižším teplotám a delším časům. Důležitost bainitické přeměny je v případě průběžného 

ochlazování společně s termomechanickým-zpracováním nízkolegovaných ocelí [9]. 

 

3. Technologické údaje 

Řízený proces tepelného zpracování, který je používán ke změně mikrostruktury  

materiálů, má za účel poskytnout materiálům vlastnosti, které prodlužují životnost výsledných 

součástí. Například zvýšení tvrdosti povrchu, odolnosti vůči teplotě, tažnosti a pevnosti je 

uvedeno v tab. č. 4 [12] [13]. 

 

Tab. č. 4: Technologické údaje zkoušené cementační oceli 16MnCrS5 [12] [13]. 

Proces tepelného 

zpracování 
Teplota [°C] Způsob ochlazování 

normalizační žíhání 880 – 920 ochlazovat na vzduchu 

žíhání na měkko 680 – 720 ochlazovat v peci 

cementování v plynu 900 – 930 ochlazovat na vzduchu nebo v jednotce 

cementování v prášku 
860 – 900 

 

ochlazovat v cementační krabici nebo 

na vzduchu 

Obr. č. 5d: Snímek bainitu [9]. 
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cementování v solné lázni 890 – 910 ochlazovat na vzduchu 

kalení 810 – 840 
ochlazovat v oleji nebo v lázni 

150 – 200 °C 

popouštění 150 – 200 ochlazovat na vzduchu 

zušlechťování - kalení 850 – 880 ochlazovat v oleji, tlustší součást ve vodě 

zušlechťování - popouštění 
podle požadované 

pevnosti 
ochlazovat na vzduchu 

teploty přeměn Ac1 ~ 740 Ac3 ~ 840 °C Ms ~ 400 °C 

tvrdost cementační vrstvy ~ 63 HRC  

prokalitelnost do 65 mm (voda) do 40 mm (olej) 

3.1 Fyzikální vlastnosti 

Fyzikální vlastnosti zkoumané oceli jsou uvedeny  v tab. č. 5. 

 

Tab. č. 5: Fyzikální vlastnosti cementační oceli [12] [13]. 

Hustota ρ 

 [kg.m
-3

] 

Měrná tepelná 

kapacita 

Cp [J.kg
-1

.K
-1

] 

Teplotní součinitel 

roztažnosti α [K
-1

] 

Tepelná vodivost λ 

[W.m
-1

.K
-1

] 

Rezistivita ρ 

[Ω.m] 

7850 - 11,0.10
-6 

- - 

3.2 Chemicko-tepelné zpracování cementační oceli 16MnCrS5 

Chemicko-tepelné zpracování je druh tepelného-zpracování, při kterém se za zvýšené 

teploty mění-chemické složení povrchové vrstvy oceli pomocí difúzních reakcí. Za použití 

prvku, který může být ve stavu pevném, kapalném či plynném se sytí podpovrchová vrstva 

oceli do určité hloubky. Avšak střed materiálu zůstává beze změny chemického složení [14].  

3.2.1  Žíhání 

Při žíhání se dosahuje změny struktury oceli za účelem zlepšení mechanických  

a technologických vlastností [15].  

Typy žíhání jsou různé, a to podle použitého režimu a účelu. Pro každé žíhání je 

typická rychlost ohřevu, výdrž na teplotě a následná rychlost ochlazování [16]. 
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Základní dělení žíhání oceli: 

 s rekrystalizací, 

 bez rekrystalizace [16]. 

Normalizační žíhání  

Je považováno za základní druh žíhání s překrystalizací. Tento druh žíhání se používá 

na zjemnění hrubého zrna, to se v oceli může vytvářet při tváření za vysoké teploty, nebo při 

dlouhodobém žíhání za vysokých teplot. Singulární výrobky mohou mít různě velké zrno, 

protože doválcovací teplota, stupeň protváření a rychlost ochlazování po tváření se liší  

u všech výrobků, což může mít vliv na následující tepelné zpracování. Vytvořené zrno  

po normalizačním žíhání je jemnější a také má stejnoměrnou velikost [16]. 

Žíhání na měkko 

Žíhání na měkko slouží ke snížení tvrdosti pro následující úpravy tj. obrábění 

či tváření za studena, k získání příznivých mechanických, fyzikálních vlastností a k přípravě 

vhodné výchozí struktury pro následující kalení [17]. 

3.2.2 Cementace 

Cementace je druhem chemicko-tepelného zpracování, při kterém se nauhličuje tenká 

povrchová vrstva. Cementací se dosahuje tvrdé povrchové vrstvy, která intenzivně odolává 

opotřebení a zesiluje únavovou pevnost. Nauhličují se oceli s malým obsahem uhlíku do 0,2 

hm. % na hodnotu eutektoidní, eventuálně mírně nadeutektoidní, koncentrace uhlíku je kolem  

0,8-1 hm. % [18]. 

Doba cementace ovlivňuje hlavně hloubku cementační vrstvy, na obsah uhlíku  

ve vrstvě má jen nízký vliv. Tloušťka nauhličené vrstvy se nejčastěji pohybuje kolem 1 mm  

a je přímo úměrná době výdrže na teplotě (viz obr. č. 6) [18] [19]. 
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Obr. č. 6: Účinek teploty a doby cementace na tloušťku vytvořené cementační vrstvy [20]. 

Cementace v prášku 

Proces probíhá v zakrytém prostoru cementační krabice ze žáruvzdorné oceli, kde  

se součástky prokládají cementační směsí. Krabice s materiálem se vloží do pece, ve které 

proběhne po určité době cementace při teplotě 860–900 °C [19]. 

Cementace v plynu 

Jedná se o nejběžnější proces cementace. Teplota cementace v plynu se pohybuje 

v rozmezí okolo 900–930 °C [21]. 

Vakuová cementace  

Je modifikovanou verzí plynové cementace, ve které se cementace provádí při tlaku 

hluboko pod atmosférickým tlakem. Metoda využívá nauhličování povrchu oceli  

ve vakuovém prostředí čistými uhlovodíky, popřípadě uhlovodíky s čistým dusíkem [22]. 

3.2.3  Kalení 

Při kalení se materiál ohřeje na kalící teplotu. Potom následuje setrvání na této teplotě, 

aby proběhla homogenizace austenitu a zchlazení nadkritickou rychlostí na teplotu přeměny 

nerovnovážné struktury oceli (martenzitickou nebo bainitickou). Zakalená ocel má v průřezu 
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min. 50 % martenzitické struktury. Cílem kalení je zvýšit pevnost a tvrdost, odolnost proti 

opotřebení a zvýšit odolnost vůči únavovému namáhání [23]. 

3.2.4 Popouštění 

Zakalená ocel mívá vysokou úroveň zbytkových vnitřních pnutí, které mají vliv na její 

houževnatost. Stupeň pnutí je tak vysoký, že pokud bychom ocel nezpracovali popuštěním, 

došlo by k překonání meze pevnosti a vzniku napěťových trhlin na povrchu součásti [24]. 

3.3 Použití oceli 16MnCrS5 

Ocel 1.7131 (14220) se používá na všeobecné strojní součásti (viz obr. č. 7a – 7d). 

Využívá se velmi tvrdého povrchu při zachování pevného jádra. Jedná se např. o vodící čepy, 

razníky pro vytlačovací formy, hřídele, ozubená kola, pastorky, ozubené tyče, pístní čepy, 

zubové spojky, vodící tyče, vodící lišty, cementované nástroje, měřící nástroje a vedení [25]. 

Obr. č. 7a 

Kuželové ozubené kolo 

Určení: Převodovka 

 

Obr. č. 7b 

Přesné čelní ozubené kolo 

Určení: Automobilový průmysl 
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Obr. č. 7c 

Hřídel 

Určení: Převodový systém 

 

Obr. č. 7d 

Posuvné pouzdro 

Určení: Kloubová hřídel nákladních automobilu 

 

Obr. č. 7a - 7d: Vybrané příklady použití cementační oceli [26]. 
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4. Popis kontidrátové tratě v TŽ, a.s. 

Třinecké železárny, a.s., disponují četným množstvím různého výrobního zařízení 

a mezi jedny z vysoce výkonných a moderních patří dvoužílová vysokorychlostní spojitá trať 

(obr. č. 8) umožňující válcování nízko, středně a vysoce uhlíkových drátů od průměru 5,5 až 

do 20 mm se stoupáním po 0,5 mm s válcovací rychlostí přesahující 100 m/s. KDT  

je schopná válcovat i takzvaný žebírkový drát a má roční kapacitu 820 000 tun [27]. 

4.1 Stav kontidrátové tratě před rekonstrukcí 

 

Obr. č. 8: Schéma kontidrátové tratě před modernizaci v roce 2014 [27].  

1. Kroková pec 

2. Zařízení pro ostřik okuji 

3. Horizontálně – vertikální pořadí 

s výměnnými kazetami 

4. Horizontálně – vertikální pořadí 

s výměnnými kazetami 

5. Izolovaný valník 

6. Předvalecí pořadí 

7. Střední pořadí 

8. Dvoustolicové CL 

9. Vodní chlazení 

10. Vodní chlazení 

11. Hotovní pořadí 

12. Průběžná defektoskopická kontrola 

13. -17. Vodní chlazení 

16 Průběžné měření rozměrů 

18 Pokládací hlava 

19 Chladicí dopravník Stelmor 

20 Hákový dopravník 

21 Lisovací a vázací zařízení 

22 Jiskření 

23 Kontrola kvality [27] 
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Kroková ohřívací pec 

Vsázkové polotovary jsou kontislitky nebo válcované sochory kvadrátu 150 mm  

a délky 12 000 mm. Kroková ohřívací pec je dodána firmou Danieli. Pec je opatřena horním  

a spodním ohřevem s maximálním výkonem 180 t/hod. Hlavním palivem je směsný plyn, 

náhradní alternativu tvoří zemní plyn. Ohřev i regulace teploty probíhá v této peci 

automaticky. Teplota povrchu ohřívaného sochoru se pohybuje v rozmezí ± 10 °C. Jednotlivé 

oceli ohřívané v této peci jsou rozděleny do skupin a těm je pak přiřazena strategie ohřevu. 

Pec je rozdělena do devíti ohřívacích zón [28]. 

Přípravné pořadí 

 Sochor ohřátý na válcovací teplotu je po vytažení z pece zbaven okují v zařízení 

vysokotlakého ostřiku vodou. Před první stolicí přípravného pořadí jsou podávací válce, které 

slouží ke spolehlivému zavedení sochoru do kalibru stolice. Přípravné pořadí tvoří čtyři SHS 

stolice (obr. č. 9) s průměrem válců 650 mm.  Válcuje se v jedné žíle s uspořádáním  

H – V s kalibrační řadou ovál – kruh a s nepatrným mezistolicovým tahem. Válcovací stolice 

jsou posuvné, výhodou je velmi rychlá výměna kalibru a tím pádem vysoké časové využití 

tratě, vynikající tuhost stolice díky vhodné konstrukci a není třeba žádných zkušebních kusů 

při změně kalibru. Výstupem z přípravného pořadí je polotovar kruhového průřezu okolo 

120 mm [28]. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Přípravné pořadí DANIELI [28] 
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Izolační valník (termovalník) 

Izolační valník navazuje na přípravné pořadí a začíná dvoužílový úsek tratě. Jeho 

úkolem je dopravovat sníženou zaváděcí rychlostí provalek do první stolice předválcovacího 

pořadí. Valník je celý zakrytý, aby udržel teplotu vývalku. Tím pádem se eliminuje rozdíl 

teplot mezi přední a zadní části provalku. Maximální teplotní rozdíl mezi přední a zadní částí 

provalku je 30 °C. Za termovalníkem jsou kyvadlové nůžky, které jsou používány k dělení 

provalku na polovinu (při válcování tunových svitků) a v případě havárie trati k sešrotování 

provalku. Jednotlivé žíly valníku mají individuální pohon válečků [28]. 

 

Předválcovací pořadí 

Předválcovací pořadí je tvořeno šesti stolicemi s horizontálním uspořádáním  

a s kalibrační řadou ovál – kruh. Průměr válců stolic číslo 1 až 4 je 540 mm, válců stolic 5  

až 7 je 480 mm. Stolice č. 2 dřívější čtyřžílové tratě byla zrušena. Všechny pohony 

předválcovacího a středního pořadí jsou stejnosměrné. Za poslední stolicí (tj. stolice č. 7) 

předválcovacího pořadí pro každou žílu umístěny dělící nůžky pro ostřih počátku a konce 

provalku. Mohou také sloužit pro jeho případné sešrotování [28]. 

 

Střední pořadí 

Celkem tvoří střední pořadí 8 stolic v horizontálním uspořádání s kalibrací ovál – 

kruh. Střední pořadí připravuje vývalky pro vstup do dvou samostatných hotovních  pořadí. 

Průměr válců se pohybuje od 440 mm až do průměru 380 mm. Po každém lichém průchodu je 

hranění provalku [28]. 

Smyčka před hotovním blokem a CL stolice 

Za středním pořadím jsou instalovány dvě smyčky, každá pro jednu válcovací žílu.  

K eliminaci velkým tahům při válcování jsou ve smyčce instalovány smyčkovací a obváděcí 

stoly. Za smyčkovacím stolem jsou trhací nůžky, za kterými jsou umístěny dvě CL stolice 

s uspořádáním H–V. Tyto stolice pomáhají ke zlepšení geometrie provalku,  

a to především při nízkém počtu průchodů v hotovním bloku u větších průměrů válcovaného 

drátu. CL stolice mají letmo uložené válce ze slinutých karbidů. Za CL stolicemi vede 
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materiál do dvou ochlazovacích sekcí (VS1 a VS2). Každá sekce má 3 volitelné chladicí 

zóny. Jako chladící médium se používá voda. Provalek je potom veden přes obváděcí stůl 

k rotačním nůžkám, které slouží k ostřihu začátku a konce provalku, nebo může být provalek 

sešrotován [28]. 

Hotovní blok 

Hotovní blok tvoří 10 stolic s uspořádáním H–V od firmy Morgan. Válce jsou uloženy 

tak, že svírají s vodorovnou rovinou úhel 45° a jsou vyrobeny ze speciálních velice tvrdých 

a odolných materiálů na bázi slinutých karbidů. Válce jsou uloženy letmo, pro jejich snadnou 

výměnu. Stoličky mají průměr válců od 208x72 mm až po 143x62 mm. Mezi jednotlivými 

stolicemi je zavedeno chlazení kruhových provalků s možností regulace tlaku chladicí vody. 

Maximální válcovací rychlost je 120 m.s
-1

, ale garantována je 105m.s
-1

 [28]. 

Vodní chladicí sekce 

Hned za hotovním blokem je vývalek veden do systému řízeného vodního chlazení. 

Každá skříň je vybavena 3 chladícími a 3 stíracími tryskami (jedna je vzduchová) [28]. 

Ukládací zařízení  

Skládá se z unášeče (poháněče) a pokládací hlavy. Unášeč je zařízení, které slouží  

k uzpůsobení rychlosti konců drátů vstupujících do pokládací hlavy, což je rotující spirálově 

zakřivená ukládací trubka se sklonem 10°. Vytváří závity drátu o průměru 1080 mm  

a ty ukládá v přesně definované vrstvě na válečkový dopravník [28]. 

STELMOR dopravník 

Válečkový dopravník měří 85 m. Tvoří jej deset samostatně rychlostně 

regulovatelných sekcí (R1 až R10), které jsou výškově odstupňovány. První sekce je výškově 

stavitelná a nabízí se možnost samostatné regulace rychlosti jednotlivých sekcí. Rychlost 

STELMOR dopravníku je 0,05 až 1,4 m.s
-1

. Hustota uložených závitů drátu je závislá 

na válcovací rychlosti [28]. 

Svitková komora 

Svítková komora je zařízení sloužící k výrobě svitků. Maximální teplota drátu 

dosahuje ve svitkové komoře až 600 °C. Závity drátu se ukládají na svitkovou desku, která se 

v průběhu plnění plynule spouští dolů po trnu. Když je trn naplněn, tak se otočí a svitek je 
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přemístěn převážecím vozíkem a naložen na hák. Každá žíla má samostatný hákový 

dopravník [28]. 

Měřicí zařízení 

Teplota provalku se měří 5 optickými dvouspektrálními pyrometry a jedním 

jednospektrálním pyrometrem firmy Raytek [28]. 

Po dosažení požadovaných rozměrových tolerancí a požadovaného výskytu 

povrchových vad na vývalku jsou na obou válcovacích žilách instalovány dvě měřicí zařízení, 

která spolehlivě poskytují informace o kvalitě provalku [28]: 

„Mesametr“ pracuje na bázi stínění laserového senzoru. Ten se pootáčí okolo drátu 

v úhlu 180° a kontinuálně měří průřez [28]. 

„Defectomat“ pomocí elektromagnetického vlnění měří povrchové parametry  

na provalku. Pomocí této metody je možné zjistit vady na povrchu vývalku [28]. 

Doprava a manipulace se svitky 

Dále svitek putuje pomocí hákového dopravníku na úpravnu, kde se odeberou vzorky. 

Po ostřihu konců je svitek zvážen. Dále je svitek dopraven hákovým dopravníkem do dvou 

lisů, kde je slisován a svázán drátem ve čtyřech místech. Svázaný svitek putuje k ložení,  

a to buď do kamiónu, anebo do vagónu [28]. 
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4.2 Rekonstrukce KDT 

Rekonstrukce válcovny (obr. č. 10) proběhla v druhé polovině roku 2014 a byla 

provedena firmou SIEMENS VAI. 

 

Obr. č. 10: Začátek modernizace, betonářská práce. Pohled na vodní dráhy a STELMOR 

dopravník. 

 

Předpokládané přínosy:   

 zavedení nového válcovacího průměru 5,0 mm, 

 zlepšení tolerance drátu až na ±0,10 mm ve všech válcovaných průměrech, 

 zvýšení kapacity KDT, 

 snížení rozptylu pevnosti ve svitku, 

 zvýšení hladiny pevnosti (C dráty), 

 zrovnoměrnění okují, 

 zlepšení mikrostruktury drátu – zrovnoměrnění zrna, 

 zlepšení plastických vlastností, 

 využití TMV (termomechanického válcovaní) pro určitou část sortimentu [29]. 
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Na obrázku č. 11, viz níže, je vidět schéma kontidrátové tratě po rekonstrukci z druhé 

poloviny roku 2014. 

 

Obr. č. 11: Schéma KDT po rekonstrukci [29]. 

 

Nové CL stolice 18-19  

Nové CL se skládá ze dvou skříní válců o velikosti 230 mm uspořádaných 

horizontálně a vertikálně (H+V). Každá skříň je poháněna samostatným motorem 

prostřednictvím reduktoru převodů. Sestava skříní válců obsahuje válce, chodící prvky  

a přidružené elektrické součásti (tj. systémy mazací olejem chladící vody a hydraulické 

systémy) [29]. 

Nůžky N19 

Nůžky se skládají ze dvou nožů umístěných na paralelních hřídelích, jejichž středy 

jsou od sebe vzdáleny 800 mm. Rychlost nůžek navazuje na rychlost předchozí stolice. 

Spojovací žlab umístěný před sestavou nůžek směruje výrobek po jedné nebo dvou možných 

trasách [29]. 

Jedna trasa je na pracovní straně nůžek v pozici válcovací tratě, ve které drát pokračuje 

přes válcovací trať [29]. 
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Druhá trasa, která je na straně pohonu, směruje výrobek k nožům nůžek a používá 

se k ostřihu předního a zadního konce a odstřihu případných zmetků vzniklých v důsledku 

vybočení provalku [29]. 

Sekací nůžky 

Účelem sekacích nůžek, umístěných v dolní části u nůžek N15 a N19, je stříhat 

přesměrovaný materiál na kratší kusy kvůli snazší likvidaci. Odpadní materiál je přesměrován 

k sekacím nůžkám v případě, že k vybočení dojde za ostřihovacími a dělicími nůžkami. 

Nůžky běží nepřetržitě tak, aby byly připraveny k sekání [29]. 

Trhací nůžky  

Bezpečnostní nůžky se nacházejí před RSM. Nůžky slouží k uzavření trasy materiálu 

a k jeho oříznutí. Nůžky představují bezpečnostní zařízení, které zabraňuje materiálu  

ve vstupu do RSM při aktivaci bezpečnostních blokovacích systémů (tzn., že ochranné kryty 

jsou otevřeny). Chrání také mechanické zařízení trati v případě nízké hladiny maziva, 

nesprávné funkce chlazení vodou a při poklesu elektrické energie [29]. 

Měřící zařízení ZUMBACH 

Systém STEELMASTER (obr. č. 12) je navržen pro zajištění optimální kontroly nad 

výrobním procesem. Společně s laserovými měřicími jednotkami ODAC pak Steelmaster 

umožňuje monitorování procesu v reálném čase. Současně se automaticky zaznamenává 

a generuje statistická analýza všech dat. Steelmaster má až 6 (ODAC) skenerů, které poskytují 

odpovídající rozměry produktů při pokrytí kompletního úhlu 360°. Zumbach zaručuje 

minimální opotřebení a údržbu [30]. 

Měřicí systém poskytuje následující údaje: 

 Maximální průměr 

 Střední průměr 

 Minimální průměr 

 Číslo kusu  

 Délka kusu 

 Ovalitost 

 Plocha [30]. 
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RSM 

Čtyřstolicový RSM blok je nainstalován mezi stávajícím blokem a pokládací hlavicí  

a zajišťuje následující funkce [31]: 

 Zvýšení dokončovací rychlosti – Po přidání RSM do tratě za hotovní blok dojde  

ke zvýšení produktivity. 

 Vysoká kvalita a přesnost – Kontrola velikosti splňuje nebo přesahuje nejpřísnější 

požadavky na toleranci, zjemnění zrna po užití termomechanického válcování. 

 Větší flexibilita – Umožňuje výrobu od 4,0 mm až do 26 mm, možnost výměny válců 

různých kalibrů a jejich nastavování. 

 Vysoká návratnost investice – Jednotka poskytuje zlepšení kvality finálního produktu, 

snižuje provozní náklady a zvyšuje tržní hodnotu produktu [31]. 

Na obrázku č. 13 lze vidět oranžový kryt RSM bloku a po jeho pravé straně jsou 

manipulátory určené ke snadné výměně válců. Na levé straně je zařízení ZUMBACH sloužící 

k měření provalku. Za ZUMBACHEM jsou vidět otevřené chladicí boxy.  

Obr. č. 12: ZUMBACH Steelmaster [30].  
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Obr. č. 13: Pohled na manipulátory, RSM blok, ZUMBACH a vodní boxy. 

 

Vodní boxy 

Vodní boxy zchlazují materiál na požadovanou teplotu. Pyrometr změří teplotu 

materiálu, přenese údaj do řídicího systému a ten dá povel k zapnutí vodní trysky nebo 

zvednutí průtoku v daném boxu. Na začátku boxu je vzduchová protiproudá tryska, která čistí 

vzduchem povrch materiálu od různých nečistot (okují). Následují vodní trysky chladicí  

a na konci boxu jsou souproudé vzduchové trysky, které zamezují vytékání chladicí vody 

z vodního boxu. Na všechny trysky stříká voda z důvodu přehřátí, a tudíž dochází ke zvýšení 

životnosti armatury [29]. 

Vodní skříně jsou umístěny na různých místech, aby zajistily regulovanou teplotu 

válcování po celé trati a byly tak splněny požadavky na zpracování různých značek ocelí. 

Výsledkem jsou zlepšené mechanické vlastnosti, včetně jemnější a stejnoměrné velikosti zrna 

vhodného pro rychlé žíhání do měkka, nebo pro vysokou mez kluzu [29]. 

Zdokonalený systém regulace teploty (ETCS) je plně automatizovaný. Pomocí 

teplotních údajů z pyrometrů a umístění v různých místech lze regulovat teplotu. Zajišťuje 

přesnost teploty ±10°C [29]. 
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Pokládací hlava a dopravník STELMOR 

Pokládací hlava (Laying Head) svírá s dopravníkem stelmor úhel 20° (obr. č. 14).  

Je vybavena regulačními lopatkami v dolní části navíječky k seřizování a ke stabilizaci 

vypadnutých otáček svitku. Dosahuje až 2279 ot./min. Navíječka je vybavena funkcí 

zrychlení zadního konce drátu. Pomocí této funkce se zrychlují otáčky tak, aby byla zadnímu 

konci drátu poskytnuta dostatečná energie k opuštění pokládací hlavy. Další funkce tohoto 

zařízení dokáže, aby se čelní konec drátu nezachytil do válečku dopravníku. Funkce se 

aktivuje v okamžiku, kdy drát opustí poslední detektor teploty kovu. Pokládací hlava se 

urychlí nebo zpomaluje tak, aby bylo dosaženo správného položení závitu. Požadovaná 

přesnost je maximálně 60° [29]. 

 

Obr. č. 14: Navíječka od firmy SIEMENS VAI, první válcovaný kus na STELMOR.  
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STELMOR dopravník (obr. č. 15) je vybaven novými ventilátory, které jsou 

výkonnější a jejich startování je okamžité. Na dopravníku jsou instalovány tři výškové 

úskoky, které mají za účel eliminovat zakládání otáček drátu. Ve třech místech dopravníku 

jsou vymezovací válečky, které slouží k vystředění svitku [29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15: Pohled na dopravník STELMOR 
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5. Experimentální část 

Experimentální část této bakalářské práce byla založena na optimalizaci technologie 

chlazení cementační oceli 16MnCrS5 na nové kontidrátové trati  KDT po rekonstrukci.  

První část rozboru byla zaměřena na porovnání mechanických a strukturních vlastností 

na staré a současně nové trati KDT. Na základě zjištěných výsledků došlo k porovnání 

jednotlivých vlivů technologie ochlazování na sledované parametry. 

Ve druhé části byly navrženy úpravy technologie v rámci nových prvků  

na zrekonstruované trati KDT a provedeno experimentální válcovaní v rozměru 14 mm 

s obdobným požadavkem na strukturní vlastnosti FP a maximální tvrdost 187 HB.    

5.1 Srovnání dosažených vlastností na jednotlivé vlivy technologie 

ochlazování mezi starou a nově zrekonstruovanou tratí KDT 

Zkoušky byly provedeny na více průměrech drátu, na obrázku č. 16 je vidět, že u staré 

technologie se hodnoty razantně nezměnily. Mez pevnosti se pohybuje kolem 600 MPa. Horní 

hranice je nastavena na 667 MPa. Ta je dána normou, kterou se zkoušená jakost řídí. Mez 

kluzu se pohybuje v hodnotách kolem 400 MPa. Tato hodnota je od zákazníka vyžadována.  

U nové technologie lze vidět, že hodnoty meze kluzu a meze pevnosti jsou 

nerovnoměrné. Při průměru 9,5 mm se Rm vyšplhala až na hodnotu 795 MPa, což je nad 

normu, oproti průměru 14 mm, kde je hodnota Rm 580 MPa. Mezi průměrem 9,5 a 14 mm  

je rozdíl Rm 215 MPa. To je z pohledu výrobce a zákazníka nevyhovující. 
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Při zkouškách tvrdosti podle Brinella a Vickerse (obr. č. 17) jsou hodnoty u staré 

technologie na různých průměrech drátů podobné, ne-li stejné. Je dána určená maximální 

hodnota, která je 187 HB. U staré technologie tato hodnota překročena nebyla. 

Byly překročeny maximální hodnoty u nové technologie. Jak je vidět na obrázku  

č. 17, kritický průměr byl 9,5 a 14 mm. 

Obr. č. 17: Tvrdost podle Brinella a Vickerse. 

Obr. č. 16: Pevnostní vlastnosti zkoušené jakosti oceli na různých průměrech drátu. 
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Na obrázku č. 18 jsou vidět jednotlivé fáze bainitu, martenzitu, feritu, perlitu. 

Požadována fáze je ferit + perlit. Martenzit a bainit je pro zákazníky nežádoucí, protože 

zvyšuje pevnost a tvrdost oceli. 

Při staré technologii bylo dosaženo struktury F+P. V rozměrech 11 a 13 mm byla 

struktura čistá bez stopových prvků bainitu a martenzitu. U průměru 15 mm se objevil 

ve struktuře stopový prvek bainitu i martenzitu. Jak bylo uvedeno dříve, jedná se pouze  

o nepatrné množství. Na výsledné mechanické vlastnosti toto množství nemá vliv. 

U nové technologie bylo dosaženo požadované struktury jen u průměru 12 mm. 

Ostatní průměry byly nevyhovující. Kritického podílu bainitu a martenzitu bylo dosaženo při 

průměru 16 mm, tj. výskyt velikých podílů nežádoucích fází. Tento drát by nevyhovoval 

zákazníkovi, protože bude mít zvýšené hodnoty pevnosti a tvrdosti.  

 

Obr. č. 18: Podíl jednotlivých strukturních fází.  

 

Příčiny nestabilních hodnot mezi starou a novou tratí byly v technologii chlazení 

drátu. Stará KDT trať měla 6 vodních boxů a trysky spínal operátor v kabině. Pyrometr 

naměřil aktuální teplotu a operátor mohl provést dva zásahy, a to buď zapnutí trysky, nebo 

přidání tlaku vody do vodního boxu. Při zapnutí trysky se teplota snížila o 60 °C. V případě, 

že by chtěl operátor teplotu jen nepatrně vyladit, přidá tlak, který se pohyboval od 1 do 6 

barů. To znamená, že ve vodním boxu bylo konstantní množství vody. 
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Nová trať má 5 vodních boxů a chlazení je intenzivnější. Při změření teploty 

za vodním boxem, přenese online systém tuto hodnotu do řídicího systému a ten provede 

zásah. Systém buď zapne ventil, nebo přidá průtok chladicí vody. Hodnoty průtoku se 

neustále mění, protože teplota provalku není nikdy konstantní a online systém provádí 

okamžitý zásah k vyladění této teploty. Tento nový online systém je nutné ještě vylepšit 

a vyladit.  

Jeden z problémů je, že provalek vystupující ze 4. vodního boxu má jednu stranu 

tmavou, tj. hodně podchlazenou. Když bude tmavou stranu snímat pyrometr, online systém 

bude provádět zákroky (vypínání ventilu), i když teplota provalku na druhé straně  

je vyhovující. 

5.1.1 Faktory ovlivňující technologii výroby 

Při ochlazování ocelových-provalků na dopravníku STELMOR je nutné nastavit 

parametry doválcování, tzn. nastavit rychlosti dopravníku a ochlazovaní tak, aby došlo 

k dosažení-rovnoměrné ochlazovací rychlosti pro části závitů, které jsou položeny ve středu 

dopravníku, na jejich okrajích a také po celé délce materiálu. 

Rychlost ochlazování se dá ovlivnit různými faktory, a to např. válcovací rychlostí, 

rychlostí dopravníku STELMOR, hustotou ukládání závitů a jejich dosažené teploty, 

rozměrem provalku, rychlostí vzduchu apod. V tabulce č. 6 jsou znázorněny některé směrné 

hodnoty pro různé ochlazovací metody STELMOR. 

 Tab. č. 6: Směrné hodnoty pro ochlazovací metody STELMOR 

Metoda STELMOR 
Ochlazovací rychlost  

[°C ∙ s- 1 ] 

Standardní chlazení 

Rychlé chlazení 

Zpomalené chlazení 

5 – 10 

15 – 20 

0,07 – 1,0 

 

Vliv průměru drátu  

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

pokládacíAteplotě se chlazení drátu přesouvá k delším časům. To je dáno vyšším obsahem 

tepla u větších průměrů drátu. Transformace do politického-stádia probíhá v pozdější době. 



33 

 

Při změnách hodnot válcovny, jako je rychlost válcování a rychlost dopravníku STELMOR, 

je možná realizace modifikací (např. hustotu pokládání závitů) a to tak, aby šlo ovlivnit 

moment transformace. Ochlazovací recept musí být stanoven pro každý specifický případ 

jako např. funkce technologie válcování. 

 

Vliv pokládací hustoty a umístění závitů  

Pro rychlé chlazení je velmi důležitá-pravidelnost hustoty položených závitů. Aby 

docházelo k pravidelnému a konstantnímu působení chlazení, je potřeba, aby se-vzdálenost 

mezi závity pohybovala kolem 40 mm.  

Při špatném pokládání závitů dochází u materiálu k nepravidelnostem v mechanických 

vlastnostech, což je způsobeno nedostatečně řízeným chlazením v místě, kde se závity 

překrývají. Následkem mohou být vážné změny v mechanických vlastnostech, tj. pevnosti 

uvnitř jednoho závitu nebo svitku. 

Vliv válcovací rychlosti a rychlosti dopravníku STELMOR  

Pro rychlé chlazení je-potřeba, aby vzdálenost mezi závity byla velká, tedy je potřebná 

vysoká rychlost dopravníku STELMOR se současným proudemAvzduchu z ventilátorů. 

V případech, kdy je vyžadováno zpomalené chlazení, je nezbytně nutné rychlost válcování 

a rychlost dopravníku přesně sladit, aby se předešlo potížím, které by mohly zapříčinit 

rozdílnost vlastností po délce závitů. 

Vliv proudu vzduchu  

Jak již bylo-zmíněno, dochází vlivem technologie pokládání závitů drátu k akumulaci 

závitů na jeho okrajích, čímž dochází při vystavení-stejnému množství chladicího vzduchu  

k různým intenzitám chlazení na okrajích závitů a v jejich středu. Toto zapříčiňuje 

nepravidelné rozložení mechanických vlastností. Proto je vhodné pomocí různých 

konstrukčních opatřeníAintenzifikovat proud vzduchu právě na těchto okrajích. Tímto 

způsobem se navyšuje-počet vzduchových dýz v okrajové části krytu. 

Vliv doby setrvání na mikrostrukturu  

Pro dosažení žádaných vlastností během zpomaleného chlazení oceli se stává 

důležitým aspektem, jak dlouho bude drát na dopravníku-STELMOR. Pomocí přirozené 

konvence, kdy probíhá rozptýlení tepla materiálu do okolního vzduchu, seAuskutečňuje 



34 

 

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

rychlost materiálu.  

Doba setrvání na STELMOR je ovlivňována: 

 izolovanými ocelovými kryty, 

 rychlostí dopravníku STELMOR, 

 hustotou pokládání, 

 stupňovitým uspořádáním jednotlivých modulů, 

 průměrem drátu.  

5.1.2 Návrh optimalizace technologie z hlediska zlepšení mechanických  

a strukturních vlastností oceli 16MnCrS5 na nové trati KDT 

  

V první řadě je potřeba, aby chladicí tryska složená ze dvou částí byla dostatečně 

upevněna ke konstrukci v boxu. Při složení trysky je nezbytné zkontrolovat, zda  

se na dotykových místech nevytváří nebo neusazuje nečistota. Špatné přilehnutí dvou částí má 

za následek vytékání chladicí vody z obvodových částí trysky. Tím pádem se nedostatečně 

chladí drát a online systém přidává průtok vody, který stejně vytéká z trysky ven a drát 

nezchladí. 

 Ve druhé řadě by se měly čistit protiproudé vzduchové a vodní trysky. Ty mají za úkol 

zabránit vytékání chladicí vody z boxu a povrchově očišťovat provalek, aby se do boxu 

nedostávaly nečistoty. Když vytéká chladicí voda z boxu, tak pyrometr, který je za ním, 

nemůže snímat skutečnou teplotu provalku. Pyrometr naměří neracionální hodnoty, ty přenese 

do online systému, který následně provede zásah: vypne chladicí trysky. Takto zchlazený drát 

má špatné mechanické i strukturní vlastnosti. 

Lze provést zavedení dvou měřících pyrometrů za vodním boxem z každé strany, aby  

byly eliminovány špatně naměřené tepoty. Tyto pyrometry budou propojeny a ze  dvou 

rozdílných naměřených teplot se bude odesílat do online systému ta nejvyšší. Tím se zabrání, 

aby systém špatně ochlazoval drát. 
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5.2 Vyhodnocení dosažených výsledku nové technologie 

 Byl navržen experiment, který byl nadefinován v předchozí kapitole, a to nastavení 

jednotlivých faktorů ovlivňujících požadované pevnostní a strukturní vlastnosti. 

 Experiment byl proveden u tavby T25545 na zkoumané oceli značky 16MnCrS5  

o průměru 14 mm. Přesné chemické složení tavby je uvedeno v tabulce č. 7. 

 

       Tab. č. 7: Chemické složení zkoumané oceli. 

C Mn Si P S Cr 

0,16 1,15 0,195 0,014 0,025 0,97 

 

Z pohledu chemického složení má nesmírně důležitý vliv na strukturu Mn a Cr a 

následně C a Si. Přesná technologie výroby nebude pro účely této bakalářské práce 

prezentována, neboť se jedná o know-how firmy. Lze však zmínit jednotlivé faktory. 

Je nastaven program chlazení, tzn., že se jedná o zpomalené ochlazování. 

Důležitým faktorem z pohledu válcovny je chlazení (optimalizace chladicího 

programu). V rámci chlazení jsou nejdůležitější optimalizace chlazení a rychlost válcování.  

Optimalizace tří zón chlazení (tzn. zóna1, zóna2 a zóna5), ve kterých se bude optimalizovat 

tlak a průtok v jednotlivých vodních boxech, ostatní zóny budou vypnuté, protože na 

požadovanou teplotu stačí chladit jen ve třech zónách. Do předem připraveného receptu se 

nahrají hodnoty, které byly vysledovány, tím se eliminuje dlouhá doba, než se optimalizuje 

chlazení. Dalším faktorem je rychlost válcování. Zvýšením rychlosti válcování se teplota 

provalku zvedá a tím pádem je předem navolené chlazení nedostačující. Důležité je válcovat 

tuto jakost pořád stejnou rychlostí, aby mohl být optimalizován chladicí recept.  

Z pohledu STELMOR dopravníku se jedná o rychlost a poklopy. Rychlost dopravníku 

bude snížená na 0,15 m/s. První půlka poklopů bude otevřená a další polovina poklopů bude 

zavřená.  

Tyto všechny faktory se musí brát v potaz a ideální parametry je nutné nahrát 

do chladicího programu. Tím bude zabráněno, aby první kusy, které spadnou na dopravník, 

byly špatně zchlazeny. 
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Výsledky mechanických a strukturních vlastností: 

Ze dvou svitků na žíle č. 1 a 2 byly odebrány vzorky. Odebrané otáčky byly rozděleny 

na čtvrtiny a na z těchto  části byla provedena metalografická a tahová zkouška. Na obrázku 

č. 19 je nakreslen svitek a místo, kde byly vzorky odebrány, tzn. zadní a přední část svitku. 

Z každého svitku bylo celkem 8 vzorků. 

 

 

 

 

Na odebraných vzorcích byla provedena metalografická zkouška a její výsledné 

hodnoty lze vidět na obrázku č. 20.  

Graf je rozdělen na čtyři části. První dvě části jsou ze žíly č. 1. Spodní hodnoty 9, 10, 

11, 12 jsou z předního konce svitku a hodnoty 1, 2, 3, 4 jsou ze zadního konce svitku.  

Stejným způsobem bylo postupováno i při testování na žíle č. 2.  

Z grafu je patrné, že nová technologie má pozitivní vliv na mez kluzu a mez pevnosti, 

po celé délce svitku jsou tyto hodnoty rovnoměrné. Hodnoty tvrdosti podle Brinella nepatrně 

kolísají.  

 

 

 

 

Obr. č. 19: Ukázka odběru vzorku ze svitku drátu 
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Obr. č. 20: Přehled mechanických vlastností na průměru 14 mm. 

 

Následně byla udělána metalografická analýza na strukturu z obr. č. 21. U nové 

technologie bylo zjištěno, že podíl feritu v oceli se pohybuje kolem 59 %. Zastoupení perlitu  

je v rozmezí 39 %. Podíl bainitu a martenzitu se pohybuje kolem 2 %. Tato hodnota  

je přípustná, protože nemá zásadní vliv na další tepelné zpracování. Bylo dosaženo 

požadované struktury. 

 

Obr. č. 21: Metalografický snímek struktury 

zkoumané oceli při nové technologii 
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6. Závěr 

 Bakalářská práce pojednává o problematice mechanických a strukturních 

vlastností drátu z cementační oceli 16MnCrS5 a uvádí vliv modernizace spojité drátové tratě 

v TŽ, a.s. na tyto vlastnosti. Hlavním cílem bylo navrhnout opatření vedoucí k takové 

optimalizaci technologie válcování a chlazení drátu z této oceli, která by ve stávajících 

podmínkách vedla k dosažení požadovaných mechanických vlastností a feriticko-perlitické 

struktury s minimálním obsahem zákalných složek – bainitu a martenzitu. 

 Odebrané vzorky drátu různých rozměrů byly analyzovány a porovnány se stavem 

před modernizací KDT. U nové technologie se zjistilo, že hodnoty meze kluzu a meze 

pevnosti jsou nerovnoměrné. U drátu o průměru 9,5 mm dosáhla hodnota Rm až 795 MPa, 

což je mimo požadavky příslušné normy. Rozdíly v mezi pevnosti drátů o průměru 9,5 a 14 

mm činily až 215 MPa, což je z hlediska odběratelů nevyhovující. Podíl feritu a perlitu  

se u každého zkoušeného průměru drátu měnil, ve struktuře se často vyskytovalo příliš velké 

množství bainitu či martenzitu. Bylo zjištěno, že tyto nepříznivé výsledky byly zapříčiněny 

zejména nedokonalou technologií chlazení hotového drátu. Ukázala se potřeba vyladění 

online řídicího systému modernizované tratě. 

 Pro drát o průměru 14 mm byla navržena optimalizovaná technologie, 

spočívající v zásadě na zpomaleném ochlazování vývalku na STELMOR dopravníku. 

Příslušná opatření se týkají válcovací rychlosti, tlaku a průtoku vody ve třech chladicích 

zónách, snížené rychlosti dopravníku (0,15 m/s) a podílu otevřených, resp. zavřených poklopů 

na dopravníku. Nová technologie vykazuje pozitivní vliv na hodnoty meze kluzu a meze 

pevnosti po celé délce drátu ve svitku. Struktura materiálu je tvořena v průměru 59% feritu a 

39% perlitu, jen nepatrné množství kolem 2% tvoří zákalné složky. Taková struktura je pro 

zákazníka vyhovující, protože materiál je prakticky okamžitě připraven k následnému 

zpracování a podnik ušetří náklady na doplňkové tepelné zpracování drátu. 

 Z důvodu eliminace nepřesně naměřených hodnot lze doporučit, aby byly 

zavedeny dva měřicí pyrometry za vodním boxem z každé strany. Do online řídicího systému 

by byla odesílána jen vyšší ze dvou naměřených teplot, což by systému bránilo v nesprávném 

ochlazování provalku.  
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