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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je Vliv teploty a deformace při tváření na mechanické 

vlastnosti konstrukčních ocelí řady S355. Tato práce se zabývá analýzou nevyhovujících 

mechanických vlastností u konstrukčních ocelí na Univerzální trati v Bohumíně. Práce je 

zaměřena na konstrukční oceli řady S355J2Si, u které bylo zjištěno zhoršení mechanických 

vlastností. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí.  

První část práce se zabývá zpevňováním a uzdravováním ocelí při tváření za tepla. 

Druhá část se zaměřuje na popis Univerzální tratě v Bohumíně a popis konstrukčních ocelí a 

jejich vlastností. Třetí část je praktická část, kde byl prováděn experiment s konstrukční ocelí 

řady S355J2Si a poté jeho vyhodnocení a doporučení pro zlepšení mechanických vlastností 

pro zkoumanou ocel. 
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Abstract 

The topic of the bachelor thesis is the Effect of Temperature and Deformation when 

Forming on Mechanical Properties of Construction Steels of S355 Series. This thesis deals 

with the analysis of inconvenient mechanical properties of construction steels at the Universal 

Mill in Bohumín. The thesis focuses on construction steels of S355J2Si series, where the 

worsening of mechanical properties was detected. The bachelor thesis is divided into three 

main parts. 

The first part deals with the hardening and recovering of steels when heat forming. 

The second part concentrates on the description of the Universal Mill in Bohumín and the 

description of construction steels and their properties. The third part is the practical part, 

where an experiment was carried out with the construction steel of S355J2Si series and then 

its evaluation and recommendation for the enhancement of mechanical properties for the 

reviewed steel. 
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1. ÚVOD 

Hlavním výrobním sortimentem Univerzální tratě Bohumín jsou konstrukční, legované, 

nástrojové a lodní stavební oceli. Výrobkové portfolio je tvořeno jedním sortimentem – 

širokou ocelí. Veškerá produkce je vyráběna v pásech dlouhých 2 až 13 m o tloušťkách od     

5 do 70 mm. Roční kapacita této tratě se pohybuje cca 70 kt / rok. Do budoucna se počítá 

s cílovou výrobou až 100 kt / rok, pokud to umožní vhodný sortiment a za předpokladu 

modernizace pecního úseku. 

Pro konstrukční oceli jsou důležitá hlediska požadavků na mechanické a další vlastnosti, 

které vyplývají z představ o podmínkách hodnocení náchylnosti, např. odolnosti proti 

křehkému porušení ocelí a odolnosti proti účinku korozního prostředí. Pomocí mechanických 

vlastností se určuje optimální výběr uhlíkových nebo legovaných konstrukčních ocelí při 

jejich používání v konstrukcích nebo na strojních součástech. [1], [2] 

Tématem mé bakalářské práce je vliv teploty a deformace při tváření na mechanické 

vlastnosti konstrukčních ocelí řady S355, která obsahuje tři základní části. První část je 

zaměřena na teoretickou stránku zpevňování a uzdravování ocelí při tváření za tepla. Druhou 

částí je zaměření na Univerzální trať v Bohumíně, kde jsem prováděl experiment pro tuto 

práci a popis konstrukčních ocelí. Třetí poslední část se zabývá samostatným experimentem, 

který jsem prováděl na Univerzální trati v Bohumíně. Vzorky, které byly určeny pro 

experiment, byly zkoušeny a podrobeny zkouškám v technických zkušebnách podniku 

Třinecké železárny a.s. – Moravia Steel a.s. 
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2. ZPEVŇOVÁNÍ A UZDRAVOVÁNÍ OCELI PŘI TVÁŘENÍ ZA TEPLA 

Nejdůležitějším požadavkem kladeným na konstrukční ocel je její pevnost. Perfektní 

pevnostní charakteristika materiálů je předpokladem pro zajištění vysoké spolehlivosti, 

pevnosti a bezpečnosti konstrukcí, které jsou z nich vyrobeny. Kromě dostatečné pevnosti 

materiálů je jejich výhodou vysoká odolnost vůči šíření trhlin, což znamená, že mají vysokou 

schopnost absorbovat deformační energii. Deformační energie se obecně značí jako 

houževnatost materiálů. Hlavním hlediskem pro uznání vhodného materiálů pro daný účel 

použití je určení vhodné kombinace houževnatosti a pevnostních charakteristik. Metody pro 

zvyšování pevnosti, jež nazýváme procesy zpevňování materiálů, musí být uskutečňovány 

cíleně k odpovídající houževnatosti. Pro vysokou pevnost materiálů při dostatečné 

houževnatosti (což znamená dosažení vysoké hodnoty Re meze kluzu a vysoké hodnoty 

koeficientu deformačního zpevnění) se používají různé způsoby pro ovlivnění struktury u 

různých materiálů [3]. 

2.1.  Zpevňování oceli 

Při procesu tváření se tvářený materiál zpevňuje, jelikož narůstá jeho hustota poruch 

krystalové mřížky a dochází ke vzniku dislokací, které si navzájem začnou překážet. Růst 

deformace nastává za zvyšujícího se napětí [4]. 

Mezi mechanismy zpevňování kovu patří: 

 zjemňování zrn, 

 zpevnění částicemi jiných příměsí, 

 zpevnění částicemi jiných fází, 

 zpevnění tuhého roztoku atomy příměsí, 

 dislokační zpevnění (deformační zpevnění), 

 zpevnění hranicemi zrn. 

2.2.  Uzdravování oceli při tváření za tepla 

Uzdravování oceli nebo také změkčování či odpevňování znamená snižování hustot 

dislokací. Uzdravovací procesy dělíme dle časového hlediska na statické, dynamické a 

postdynamické. Průběh dynamického uzdravování je během vlastní deformace, to znamená 
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při výškovém úběru materiálu ve válcovací mezeře. Naopak postdynamické uzdravování 

začíná až po zakončení deformace. Probíhá až po ukončení celého tvářecího cyklu, což 

znamená během ochlazování výrobku, ale zároveň i během každého jednotlivého válcovacího 

úběru v případě víceúběrového tváření. Pro uzdravení za nízkých teplot nemusí materiál mít 

dostatek vnitřní energie a je potřeba jej pak rekrystalizačně vyžíhat po válcování za studena. 

Uzdravovací procesy také rozdělujeme ne podle doby průběhu, ale podle jejich typu. Dělíme 

je na dva procesy, a to zotavení a rekrystalizaci. Během zotavení hustota dislokací klesá např. 

jejich anihilací, kde vznikají subzrna, neboli polygonizace a také dochází k přeskupování 

dislokací. Tímto v materiálu klesá vnitřní energie a to nestačí k dokonalému uzdravení, 

jelikož nevznikají nová zrna oddělená velko-úhlovými hranicemi. Naopak rekrystalizace je 

typ uzdravování, při kterém vznikají nová zrna shodné fáze díky nukleaci zárodků a jejich 

růstem. Pro zahájení takovéto rekrystalizace je nutno dosáhnout kritické deformace neboli 

nashromáždění energie nutné pro aktivování tohoto děje [5]. 

2.2.1. Dynamické uzdravování, zotavení a rekrystalizace 

Dynamické uzdravování 

Deformace, která je nutná pro začátek dynamického uzdravování za stejných 

podmínek, je vždy větší než deformace, která je nutná pro zahájení statické rekrystalizace. 

Dynamické uzdravování je definováno tradičním vzorcem, pokud jde od deformační rychlost 

Zener – Hollomonovým parametrem (viz vzorec (1)) [6]: 

𝑍 = �̇�  ∙  𝑒𝑥𝑝 (
𝑄

𝑅 𝑇
)          (1) 

Kde: 

Z – Zener – Hollomonův parametr [s−1] 

�̇�– deformační rychlost [s−1] 

Q – aktivační energie při tváření za tepla [kJ / mol] 

R – molární plynová konstanta [8,31 J ∙K−1 ∙ mol−1] 

T – teplota deformace [K] 

Tento parametr je také charakterizován jako teplotně kompenzovaná deformační rychlost a je 

také znázorněn graficky (viz Obr. 1). 

 



4 

 

 

Obr. 1 Vliv uzdravovacích procesů na křivku deformace – napětí [7] 

Dynamické zotavení 

Toto zotavení se uplatňuje při menších velikostech deformace nebo při nízkých 

tvářecích teplotách. Převládá u kovů s vysokou energií vrstevných chyb. Při tomto zotavení je 

řídícím mechanizmem šplhání dislokací za současné migrace vakancí [8]. Během 

dynamického zotavení se hustota dislokací snižuje anihilací, únikem dislokací na povrch, 

vyrovnáním zakřivených dislokačních sítí, polygonizací. Podle M. P. Stüweho dochází 

v prvním stádiu dynamického zotavení ke vzniku subzrn a k přemisťování dislokací. Zvětšení 

desorientace dochází v dalším stádiu díky růstu subzrn. Větší hustota dislokací podporuje 

zjemnění subzrn do určité velikosti deformace, poté je jejich velikost téměř konstantní. Při 

tomto zotavení nevznikají nová zrna a ke změkčování dochází rovnoměrně ve všech částech 

matrice za vzniku dislokační substruktury. Tato substruktura je dokonalejší než po statickém 

zotavení po deformaci za studena. Hustota dislokací je snížena částečně, a proto se zcela 

neodstraní zpevnění. Dynamické zotavení probíhá v oblastech nejvyšší energie, po vyčerpání 

energie se tento proces přeruší a změkčování nastává po nějaké době z tepelně aktivovaného 

děje, tzv. dynamické rekrystalizace. [9] 

Kinetiku dynamického zotavení při plastické deformaci za tepla podporují tyto vlivy: 

 vysoká energie vrstvených chyb, 

 vysoké teploty tváření, 

 vysoké deformační napětí, 

 vyšší obsah vakancí. [10] 
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Dynamická rekrystalizace 

Dynamická rekrystalizace probíhá u kovů s nízkou energií vrstvených chyb [11]. Je 

hlavním mechanizmem uzdravení při tváření kovů s nízkou energií vrstevných chyb, jako jsou 

například Cu, Ni, apod. Předpokladem pro průběh dynamické rekrystalizace je nízká energie 

vrstevných chyb, velikost deformace a vysoké teploty [10]. Průběh dynamické rekrystalizace 

zachycuje graf křivky napětí – deformace získané zkouškou krutem za tepla (viz Obr. 2). 

 

Obr. 2 Momentová křivka získaná krutovou zkouškou [7] 

 

Velikost dynamicky rekrystalizovaných zrn je dána vzorcem (2) [11]: 

𝜎𝑠 =  𝜎𝑜 + 𝑘 ∙  𝑑𝑟𝑒𝑘
−𝑛          (2) 

kde: 

𝜎𝑠 - ustálené skluzové napětí 

𝜎𝑜 - mez kluzu 

k – konstanta 

n – exponent 

Pro popis ustáleného skluzového napětí lze použít i tento vzorec (3) [11]: 

�̇�= A · exp(−
𝑄

𝑅 · 𝑇
)  ·   [𝑠𝑖𝑛 ℎ(𝛼 ∙  𝜎𝑠)]𝑛         (3) 

kde: 

�̇�– rychlost deformace 
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Q – aktivační energie 

R – plynová konstanta 

T – absolutní teplota 

A, α, n – konstanty 

Pro parametrické vyjádření kinetiky dynamické rekrystalizace slouží vzorec (4) [11]: 

W = A · 𝑍−𝑎           (4) 

kde: 

A – konstanta 

Z - Zener – Hollomonův parametr 

a - konstanta  
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3. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY VÁLCOVÁNÍ 

3.1.  Technologické podmínky Univerzální válcovací tratě Bohumín 

Univerzální válcovací trať, která se nachází v Bohumíně, je výrobcem dlouhých plochých 

výrobků nazývaného široká ocel. Jedná se o nízkokapacitní válcovnu s objemem výroby 

přibližně 57 000 t ročně, která je jediným monopolním výrobcem válcované široké oceli 

v České republice. Od data 1. ledna 2010 již Univerzální trať v Bohumíně není samostatným 

provozem, jelikož se stala střediskem Válcovny VH, kde je hlavní výrobou výroba kolejnic, a 

tudíž se začlenila do struktury Třinecké železárny a.s. – Moravia Steel a.s. Univerzální trať od 

zahájení výroby (rok 1896) prošla několika modernizacemi (30. a 50. léta). V roce 1999 byla 

zahájena nejrozsáhlejší investiční akce rekonstrukce a modernizace úseku válcovací stolice. 

Současně s rekonstrukcí a modernizací úseku válcovací stolice proběhla střední oprava 

dalšího zařízení tratě. 

Během střední opravy byly provedeny následující opravy: 

 oprava komínu narážecí pece a komínových tahů, 

 oprava vyzdívky a půdy narážecí pece, 

 oprava dopravníků a valníků, 

 jeřábová dráha a přemístění 12 t jeřábu do haly Univerzální tratě Bohumín, 

 rozsáhlá výměna a oprava energetických rozvodů. [12] 

Na Univerzální trati v Bohumíně je základním výrobním programem široká ocel: 

Konstrukční nelegovaná   šířka 150 až 520 mm 

tloušťka 5 - 70 mm 

délka max. 13 000 mm 

Konstrukční legovaná   šířka 150 – 500 mm 

tloušťka 8 - 70 mm 

délka max. 12 000 mm 

Nástrojová     šířka 200 – 500 mm 

tloušťka 8 - 50 mm 

délka max. 6 000 mm 
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Hlavní sortiment (z výrobního programu) - více než 70 % tvoří konstrukční nelegovaná ocel 

třídy 11 (S235, S275, S355) a třídy 12 (C35, C45). Téměř 25 % tvoří konstrukční legované 

oceli třídy 13 až 17 (27MnB5, 16MnCr, 42CrMo4, 34CrAlNi7, X6Cr13) a zbytek sortimentu 

tvoří třída 19 (63Cr5MoV) nástrojové oceli [3]. 

3.2.  Technologické uzly 

Jedná se o zařízení strojního původu válcovny VHb, která tvoří důležité technologické 

uzly, které určují rozhodujícím způsobem výrobní kapacitu válcovaného sortimentu. Mezi 

jedny z nejdůležitějších technologických uzlů válcovací tratě VHb Bohumín patří: vsázka, 

narážecí pec, válcovací stolice, Sontag nůžky, rovnání za tepla, úpravna. 

3.2.1. Příprava vsázky 

Zajišťuje uskladnění a přísun předvalků kvadrátu 150 - 200 mm, v délkách 1100 – 2900 

mm a bram 190 – 520 mm, v tloušťkách 120 – 180 mm, v délkách 1100 – 2900 mm žádaných 

značek ocelí do narážecí pece. Předvalky jsou nakládány ze skladů předvalků na vozíky, které 

jsou ovládány řetězovým potahovačem a po dopravní koleji se přisouvají k narážecí peci. [13] 

3.2.2. Narážecí pec 

Narážecí pec (viz Obr. 3), která ohřívá vsázku na válcovací teplotu, je vytápěná zemním 

plynem, jehož složení je 98 % - CH4, 1,16% - vyšší uhlovodíky, 0,05 % - CO2, 0,79 % - N2, 

0,20 mg/m³ - S. Narážecí pec je třízónová pec o výkonu 15 t/h. Zóny jsou rozděleny na 

předehřívací, ohřívací a vyrovnávací zónu. Předehřívací pec je bez hořáků, ohřívací zóna má 

6 hořáků, kde jsou 2 čelní a 4 boční, vyrovnávací zóna má 4 čelní hořáky. Kluznicový systém 

v peci je ze žáruvzdorného materiálu. Vsázka se zavádí do pece pomocí mechanického 

narážeče sochorů. Po ohřevu na válcovací teplotu 1 020 – 1 190 °C jsou předvalky vytlačeny 

pomocí manipulátoru, z narážecí pece následně na otočný stůl a poté na válečkový dopravník 

před válcovací stolici. [13] 
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Obr. 3 Narážecí pec Univerzální tratě Bohumín 

Základní technické parametry pece [12]:  

Vnitřní šířka pece:   3 300 mm 

Užitná délka pece:   21 350 mm 

Užitná plocha nístěje:   70,5 m² 

Jmenovitý hod. výkon pece  15 t/h 

Maximální výkon pece:   18 t/h 

Teplota vytahované vsázky:  1 020 - 1 190 °C 

Rozměr vsázky:   kvadrát 150 - 200 mm,  

bramy      190 - 520 mm x 120 - 180 mm 

Délka vsázky:    1 100 - 2 900 mm 

Hmotnost vsázky (1ks)  150 - 2 000 kg/ks 
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Doba pobytu vsázky v peci:  3 - 8 h (při plynulém válcování) 

Propal:     2 % 

Palivo:     zemní plyn 

Výhřevnost Qi zemního plynu: 34 MJ/m
3
 

Za pecí následuje tlakový ostřik okují pomocí tlakové vody, která má tlak 13 - 18 MPa a 

odstraňuje okuje z povrchu vysunutých předvalků. 

3.2.3. Válcovací stolice 

      Univerzální válcovací stolici tvoří trio horizontálních válců (spodní a horní jsou poháněné, 

střední je volnoběžný - Lauthovo trio), které je doplněno párem samostatně poháněných 

vertikálních válců.  Schéma válcovací stolice je vyobrazeno na obrázku (viz Obr. 4). 

 

Obr. 4 Schéma univerzální válcovací stolice 

Charakteristika válcovacího tria [12]: 

 on-line systém řízení válcovacího procesu, 

 válcovací rychlost zhruba 3 m/s, 

 maximální tolerance šířky pásnice do + - je 1 %, 

 otevřené stojany horizontální válcovací stolice předepnuté hydraulickými kotvami, 

 samostatná vertikální větev umožňující aktivní tváření šířky provalku, 

 valivé uložení horizontálních a vertikálních válců, 
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 hranidlo u předního kyvného stolu pro unifikaci vsadu a zpracování ingotů z vlastní 

ocelárny, 

 tenzometry pro měření válcovacích tlaků na horizontální a vertikální větvi, 

 průběžné měření teploty vývalku, 

 kloubová vřetena pro přenos krouticího momentu na horizontální a vertikální větev, 

 hydraulické vyvažování a stavění válců. 

 

Obr. 5 Univerzální stolice TRIO v Bohumíně 

Technické parametry Trio stolice [12]: 

Délka těla horizontálních válců:  1 100 mm 

Délka těla vertikálních válců:  340 mm, válec je konstruován jako monoblok 

Průměry válců: horní a spodní:  min. 570 mm, max. 650 mm 

  střední:     min. 490 mm, max. 570 mm 

vertikální:     max. 460 mm 
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Maximální válcovací síla na horizont. válce: 5 000 kN 

Maximální krouticí moment horizont. válců: 260 kNm 

Maximální mezera mezi válci:  300 mm 

Rychlost stavění horního válce:  max. 20 mm/s 

Rychlost zastavení horního válce:  0,1 mm 

Rychlost stavění středního válce:  200 mm/s 

Rychlost stavění armatury:   200 mm/s 

Válcovací rychlost:    2,6 – 3,2 m/s 

3.2.4. Sontag nůžky 

Pásnice široké oceli se dělí na Sontag nůžce (viz Obr. 6) v co nejpřesnějších délkách 

podle požadavků odběratele. Pásnice je k nůžce dopravována pomocí válečkových 

dopravníků. Vzniklé odstřižky pásnic jsou pomocí deskového dopravníku, který je umístěn za 

nůžkami, shazovány do kontejneru, který slouží na shromažďování šrotu. Maximálním 

střižným průřezem je 520 x 60 mm u konstrukčních ocelí při minimální teplotě 800 °C [13]. 

 

Obr. 6 Sontag nůžka UT Bohumín 
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3.2.5. Rovnačka za tepla 

Na rovnačce za tepla se rovná vlnitost pásnic široké oceli za tepla a provádí se i vizuální 

kontrola poruchu pásnic. Na VHb se rovnačka za tepla skládá ze 4 horních stavitelných válců 

a ze 3 dolních pevně uložených válců. Válce mají průměr 220 mm a jejich délka je 1 000 mm. 

Maximálním zdvihem válců je 80 mm, což je i maximální tloušťka vývalku, která se může 

rovnat za tepla. Hnané válce jsou ty spodní, které jsou hnané motorem o rychlosti                

1,5 m/s možností reverzního posunu. Výběhová část rovnaček má shazovací mechanizmus, 

který skládá vyrovnané pásnice do vychlazovacích kapes, kde dochází ke chlazení vzduchem 

[13]. 

3.2.6. Úpravna široké oceli 

Po vytažení se vyválcovaný materiál vkládá na rošty na úpravně. Materiál je poté 

upravován podle požadavků odběratele. Mezi tyto úpravy patří rovnání za studena, odřez 

konců za studena, kontrola a třídění podle tvaru, povrchu a rozměru, defektoskopická kontrola 

apod. Poté je materiál odesílán na žíhárny, pokud je určen pro žíhání [13]. 

3.2.7. Rovnačka za studena 

Na rovnačce za studena probíhá rovnání vlnitosti a šavlovitosti pásnic a jejich vizuální 

kontrola povrchu. Rovnačka za studena má 4 horní válečky, které jsou stavitelné a 3 dolní 

válečky, které jsou pevné. Průměr válečků je 200 – 220 mm a jejich délka je 1 000 mm. 

Maximálním zdvihem je 80 mm a rychlost rovnání je 2 m/s [13]. 
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4. KONSTRUKČNÍ OCELI 

Konstrukční oceli jsou díky svým rozmanitým vlastnostem a širokým možnostem použití 

nejvýznamnější skupinou slitin železa. Díky mnohoznačnému působení uhlíku a přísad v této 

oceli a různými druhy tepelného zpracování a tváření je možno dosáhnout stejných 

výsledných vlastností různými cestami. Můžeme se setkat s ocelemi, vyráběnými různě 

jinými výrobci pro stejný účel, které se typem, úrovní a využitím přísad liší. Důvodem mohou 

být různé odlišné suroviny v různých zemích, případně obchodní a konkurenční důvody. 

Široký výběr a technický neopodstatněný soubor ocelí, který je komplikovaný díky značení 

těchto ocelí, zhoršuje volbu oceli pro daný účel. Komplikuje se rovněž skladování a třídění 

odpadu, který je nezbytný k dalšímu ekonomickému využití. Kvůli těmto situacím jsou 

v průmyslových zemích používány materiálové normy, které jsou značeny v minulosti ČSN a 

v dnešní době ČSN EN (Evropské normy) [14]. 

4.1.  Konstrukční oceli řady S355 

Pro ocelové konstrukce se obvykle používají základní materiály tříd S235, S275 a S355, 

dodávané podle ČSN EN 10025. U ocelí S355, se obvykle volí jakostní stupně J0 až K2 [7]. 

Informativní přiřazení těchto pevnostních tříd a stupňů jakosti k dříve používaným značkám 

českých konstrukčních ocelí je v následující tabulce (Tab. 1). 

 

Tab. 1 Pevnostní třídy a stupně jakosti konstrukčních ocelí [15] 

Pevnostní třída 

oceli 

podle 

 ČSN EN 10025 

Jakostní stupeň podle ČSN EN 10025 

JR J0 J2 K2 

S 235 11 373 

11 375 
11 378 11 378  

S 275 
11 443 11 448 

11 448 

11 449 
 

S 355  
11 523 

11 523 

11 503 
11 503 

 

http://www.fce.vutbr.cz/KDK/pilgr.m/Prvky-material.htm#KAP-2-1
http://www.fce.vutbr.cz/KDK/pilgr.m/Prvky-material.htm#KAP-2-1
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4.2.  Mechanické vlastnosti konstrukčních ocelí 

Konstrukční oceli se používají většinou za tepla válcované plechy, dráty, různé profily, 

bezešvé trubky, výkovky a užívají se většinou v normalizovaném stavu. Jejich čistota je 

předepsaná maximálním obsahem fosforu a síry a horní hranicí obsahu uhlíku. Zárukou jsou 

zde jejich mechanické vlastnosti. Nejměkčí ocel třídy 11 s nízkým obsahem uhlíku (C - 0,1 

%) je dobře svařitelná a vhodná ke tváření jak za tepla, tak i za studena. Tyto oceli se také 

používají k hlubokému tažení pro výrobu řetězů, nýtů apod. Středem jsou třídy ocelí s vyšším 

obsahem uhlíku (C – 0,2 %) s pevností v rozmezí 370 - 450 MPa. Jsou to oceli dobře 

tvářitelné, svařitelné a obrobitelné. Jejich použití je pro namáhané svařované strojní 

konstrukce. Tyto oceli se především používají na konstrukční účely pro jejich perfektní 

svařitelné vlastnosti. Konstrukční oceli s vyšším obsahem uhlíku (C – nad 0,3 %) jsou určeny 

pro výrobu více namáhaných strojních konstrukcí, jako například ozubená kola, hřídele, 

železniční obruče apod. Vysokouhlíkové konstrukční oceli jsou vhodné pro použití na 

součásti, které jsou vystaveny silnému opotřebení, jako jsou např. zápustky (viz Tab. 2). [14] 

 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti pro ploché a dlouhé výrobky ocelí [7] 

Označení 

Minimální mez kluzu Reh
a)

 

[MPa] 
b) 

Jmenovitá tloušťka 

[mm] 
 

Podle 

EN 10027-1 

a 

CR 10260 

Podle 

EN 10027-2 
≤16 

>16 

≤40 

>40 

≤63 

>63 

≤80 

>80 

≤100 

>100 

≤150 

>150 

≤200 

>200 

≤250 

>250 

≤400 

       S235JR 

 

       S235J0 

 

       S235J2 

1.0038 

 

1.0114 

 

1.0117 

235 

 

235 

 

235 

225 

 

225 

 

225 

215 

 

215 

 

215 

215 

 

215 

 

215 

215 

 

215 

 

215 

195 

 

195 

 

195 

185 

 

185 

 

185 

175 

 

175 

 

175 

- 

 

- 

 

165 

S275JR 

 

S275J0 

 

S275J2 

1.0044 

 

1.0143 

 

1.0145 

275 

 

275 

 

275 

265 

 

265 

 

265 

255 

 

255 

 

255 

245 

 

245 

 

245 

235 

 

235 

 

235 

225 

 

225 

 

225 

215 

 

215 

 

215 

205 

 

205 

 

205 

- 

 

- 

 

195 
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Tab. 3. Mechanické vlastnosti pro ploché a dlouhé výrobky ocelí (navazuje na Tab. 2.) 

Označení 

Pevnost v tahu Rma) 

 [MPa]   b) 

Jmenovitá tloušťka 

[mm] 
Podle 

EN 10027-1 

a 

CR 10260 

Podle 

EN 10027-2 < 3 
≥ 3 

≤ 100 

> 100 

≤ 150 

> 150 

≤ 250 

> 250 

≤ 400 𝑐) 

S235JR 

 

S235J0 

 

S235J2 

 

1,0038 

 

1,0114 

 

1,0117 

 

360 -510 

 

360 -510 

 

360 -510 

 

360 -510 

 

360 -510 

 

360 -510 

 

350 – 500 

 

350 – 500 

 

350 – 500 

 

340 – 490 

 

340 – 490 

 

340 – 490 

 

- 

 

- 

 

330 – 480 

 

S275JR 

 

S275J0 

 

S275J2 

 

1,044 

 

1,0143 

 

1,0145 

 

430 – 580 

 

430 – 580 

 

430 – 580 

 

410 – 560 

 

410 – 560 

 

410 – 560 

 

400 – 540 

 

400 – 540 

 

400 – 540 

 

380 – 540 

 

380 – 540 

 

380 – 540 

 

- 

 

- 

 

380 - 540 

S355JR 

 

S355J0 

 

S355J2 

 

1,0045 

 

1,0553 

 

1,0577 

 

510 – 680 

 

510 – 680 

 

510 – 680 

 

470 – 630 

 

470 – 630 

 

470 – 630 

 

450 – 600 

 

450 – 600 

 

450 – 600 

 

450 – 600 

 

450 – 600 

 

450 – 600 

 

- 

 

- 

 

450 – 600 

 

S355JR 

 

S355J0 

 

S355J2 

 

S355K2 

1.0045 

 

1.0553 

 

1.0577 

 

1.0596 

355 

 

355 

 

355 

 

355 

345 

 

345 

 

345 

 

345 

335 

 

335 

 

335 

 

335 

325 

 

325 

 

325 

 

325 

315 

 

315 

 

315 

 

315 

295 

 

295 

 

295 

 

295 

285 

 

285 

 

285 

 

285 

275 

 

275 

 

275 

 

275 

- 

 

- 

 

265 

 

265 

S450J0  d) 1.0590 450 430 410 390 380 380 - - - 

a)  

   Hodnoty v tabulce se vztahují na příčná zkušební tělesa (t) pro plechy a širokou ocel šířky ≥ 600 mm. Pro 

všechny další výrobky se vztahují na podélná zkušební tělesa (l). 

b) 

    1 MPa = 1 N/mm². 

c) 

    Hodnoty platí pro ploché výrobky. 

d) 

    Platí pouze pro dlouhé výrobky. 
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S355K2 

 

1,0596 

 

510 – 680 

 

470 – 630 

 

450 – 600 

 

450 – 600 

 

450 – 600 

 

S450J0  𝑑) 1,0590 - 550 - 720 530 - 700 - - 

 

4.3.  Sázení konstrukčních ocelí S355 do pecí 

Před nasazením do pecí se ocel se svým detailním technologickým předpisem (dále DTP) 

a svým daným číslem tavby a daným číslem zakázky musí zaplánovat. Po zaplánování se 

může sadit do pecí. Ocel se značením S355 se nesmí sázet do pecí před nebo za materiálem, 

který měl vyšší požadavky na vyšší teplotu ohřevu, jako jsou například speciální oceli pro 

výrobu nástrojových ocelí. Ocel se může sázet do pece dle výsledné tloušťky vývalku, např. u 

S355 do tloušťky 20 mm, S235 a S275 do tloušťek 30 mm.  

4.4.  Technologie ohřevu konstrukčních ocelí S355J2Si 

Ohřev konstrukčních ocelí musí být plynulý a jeho teplota musí směřovat ke spodní 

hranici počáteční válcovací teploty dle daných DTP, což u této oceli řady S355 znamená na 

teplotu 1 090 °C (dle DTP 1 080 °C – 1 130 °C). 

4.5.  Válcování oceli S355J2Si  

Počáteční teplota pro válcování směřuje ke spodní hranici tolerance 1 090 °C. Válcování 

probíhá dle úběrového plánu, do kterého je zařazena teplotní prodleva provalku. Provalek se 

zastavuje na válečkových dopravnících před válcovací stolicí, kde čeká na požadovanou 

teplotu, která se změří pomocí tepelných čidel a pyrometrů (teplota při prodlevě je stanovena 

na 940 °C) po dosažení této teploty se následně provede doválcování na požadovanou 

tloušťku dle úběrového plánu [16]. 

U tloušťek 26 mm a výše se prodleva řadí minimálně 4 průchody před koncem válcování. 

Úběr po prodlevě může být minimálně 4 mm. U tloušťek 12 – 25 mm se řadí minimálně 2 – 3 

průchody před koncem válcování. Tady je minimální úběr po prodlevě 2 mm. 

Tloušťky pásů hn jsou dány dle Siciliano F., vztahem (5) [17]: 

hn =  2R´ · [1 – cos (øn)] + h            (5) 
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4.6.  Chlazení vývalků ocelí S355J2Si  

Chlazení oceli S355 se provádí na Sontag nůžce a na válečkovém dopravníku před 

rovnačkou za tepla tak, aby ukládání do sběrných kapes od tloušťky ploché oceli 12 mm bylo 

pod teplotou 600 °C. Ocel se poté svazuje do svazků, které mají váhu maximálně 2,5 t do 

délek 7 m a do svazků o maximální váze 5 t v délkách od 7,1 m do 13,5 m. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem tohoto experimentu je analyzovat výrobní proces u oceli S355 s nevyhovujícími 

mechanickými vlastnostmi na Univerzální trati Bohumín včetně návrhů na opatření. Byly 

vybrány vzorky s výskytem nevyhovujících zkoušek na mez kluzu u konstrukční oceli 

S355J2Si a proveden rozbor za účelem zajištění požadovaných hodnot meze kluzu Re dle 

normy ČSN EN 10025.  Ocel S355J2Si je určena pro žárové pozinkování s obsahem křemíku 

0,15 ÷ 0,25 % dle DTP 0679 a to u tloušťek 20 ÷ 60 mm. Daná norma předepisuje následující 

minimální požadované hodnoty Re s ohledem na tloušťku pásnice (viz Tab. 4): 

Tab. 4 Minimální požadované hodnoty 𝑅𝑒 na tloušťku pásnic dle normy ČSN EN 10025 

Tloušťka 

pásnice 

[mm] 

𝐑𝐞min. 

[MPa] 

 16 355 

(16 až 40) 345 

> 40 335 

Mez kluzu a její odchylky podle skupin tloušťek pásnic dle normy ČSN EN 10025 jsem 

vyobrazil pomocí bodového grafu (viz. Graf 1). 

 

Graf 1 Bodový rozptyl Re (dle intervalů tloušťky) 
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5.1.  Průběh experimentu 

Na tento experiment byla využita ocel značky S355J2Si, která byla upravena snížením 

S a navýšením Nb na hodnoty běžně používaných mikrolegovaných ocelí. Její chemické 

složení je v následující tabulce (Tab. 5).  

Tab. 5 Chemické složení oceli S355J2Si - UNIV 

Prvek C Mn Si S Cr Ni Mo V Nb 

Hm. % 0,181 1,40 0,205 0,009 0,06 0,02 0,004 0,002 XXX 

 

V tabulce (Tab. 5) jsem nemohl uvést hm. % niobu obsaženého v oceli, jelikož podnik 

si nepřál tuto informaci zveřejnit z důvodu jejich „know – how“. Víme, že šlo pouze o 

navýšení obsahu niobu.  

U dvou zkušebních válcovaných taveb různých rozměrů, byly provedeny zkoušky na 

mez kluzu Re a mez pevnosti Rm, u kterých byl zvýšený obsah Nb, a to způsobilo zvýšení 

meze kluzu Re, nad požadované hodnoty dle DTP. Výsledky z měření jsem zaznamenal do 

tabulek (Tab. 6 a Tab. 7). 

 

Tab. 6 Tavba č.1 

ROZMĚR Re Rm A5 

mm Mpa Mpa % 

180x40 428 593 26,6 

200x40 375 564 28,7 

 
404 569 26,7 

 
413 581 26,7 

200x50 370 574 25,2 

 
399 581 27,7 

200x50 372 557 27,3 

200x25 414 570 27,9 

NORMA 
335-
345 

470-
630 

21 
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Tab. 7 Tavba č.2 

ROZMĚR Re Rm A5 

mm Mpa Mpa % 

130x30 427 580 28,1 

180x20 420 571 30,2 

200x30 444 578 30,7 

220x25 393 566 27,9 

250x25 395 577 27,3 

300x30 392 576 27,9 

NORMA 
335-
345 

470-630 21 

Kde: 

Červeně označené hodnoty znamenají nárůst nad požadovanou hodnotu meze kluzu Re dle 

DTP. 

Re - mez kluzu 

Rm - mez pevnosti 

A5 - tažnost  

Válcovaným polotovarem jsou bramy z narážecí pece, které byly vytaženy pomocí 

mechanického narážecího stroje o teplotě 1 114 °C na podavač a ten umístil materiál na 

válečkový dopravník, který dopraví materiál pro válcování do univerzální válcovací stolice 

TRIO. Teplota materiálu při vstupu do stolice má 1 093 °C a je válcován při čtyřech úběrech 

(n = 4) po 6 mm, 4 mm, 2 mm a posledním 1 mm. Před posledním úběrem se provádí 

prodleva a ta probíhá při teplotách 940 °C. Po doválcování hotového výrobku, zde např. 

pásnice, má teplotu 867 °C, poté je vývalek dopraven na válečkovém dopravníku k nůžce 

Sontag a je stříhán na požadované délky. Během experimentu jsem si vytvořil tabulku, ve 

které jsem zaznamenal teploty materiálu z pece, do stolice, prodlevu, ze stolice a úběry (viz 

Tab. 8) a zapsal hodnoty, které vyšly ze zkušeben Re, Rm, A, KCV2. 
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Tab. 8 Technologické parametry válcování a dosažené výsledky 

Rozměr 
Tepl. 

z pece  

Tepl. 

do 

stolice  

Tepl. při 

prodlevě  

Tepl. ze 

stolice  
ÚBĚRY Re  Rm A KCV2 

(mm) (°C) (°C) (°C) (°C) (mm) (MPa) (MPa) (%) (J·cm−2) 

250x25 1114 1093 940 867 6,4,2,1 
414 

570 27,9 
121, 93, 

86 (min. 345) 

 

Pro tento experiment se ohřívalo celkem 47 vzorků, z toho druhá polovina se ohřívala 

na vyšší teplotu, což bylo o 50 °C více než první polovina. Já jsem si zvolil 10 vzorků z první 

poloviny a 10 vzorků z teplejší vsázky (druhé poloviny ohřívaných vzorků). Vytvořil jsem 

tabulku a zapsal do ní naměřené hodnoty (viz Tab. 9). 

 

Tab. 9 Mechanické vlastnosti válcovaných vzorků 

Rozměr CEQ 
T 

z pece 
(°C) 

Navýšení 
T nad T 

dle DTP 
(°C) 

T do 

stolice 
(°C) 

T 
prodleva 

(°C) 

T ze 

stolice 
(°C) 

Re 
(MPa) 

Re 
(MPa) 

Re(MPa

)  Re 

V / N  

naměř. 

 EN 

10025 
rozdíl 

220x15 0,437 1110 - 1050 940 865 407 355 52 V 

220x15 0,437 1174 - 1058 940 888 396 355 41 V 

220x15 0,437 1122 - 1073 960 876 380 355 25 V 

220x15 0,437 1115 - 1063 960 905 367 355 12 V 

220x20 0,437 1143 - 1089 940 890 367 345 22 V 

220x20 0,437 1187 - 1078 940 901 368 345 23 V 

220x20 0,437 1128 - 1070 960 928 371 345 26 V 

220x20 0,437 1155 - 1070 960 934 357 345 12 V 

220x20 0,435 1190 - 1041 940 914 370 345 25 V 

220x20 0,435 1190 - 1062 940 918 376 345 31 V 

 

Poté byla navýšena teplota ohřevu o 50 °C nad teplotu dle DTP a opět jsem naměřené 

hodnoty zapsal do tabulky (viz Tab. 10). 
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Tab. 10 Mechanické vlastnosti válcovaných vzorků s navýšením teploty o 50 °C nad teplotu 

dle DTP 

Rozměr CEQ 

T 

z pe

ce 

(°C) 

Navýšení 

T nad T 
dle 

DTP(°

C) 

T do 

stolice 
(°C) 

T 
prodleva 
(°C) 

T ze 

stolice 
(°C) 

Re 
(MPa) 

Re 
(MPa) 

Re 
(MPa)  Re 

V / N 
naměř. 

 EN 

10025 
rozdíl 

220x15 0,437 1233 + 50 1066 940 870 382 355 27 V 

220x20 0,427 1214 + 50 1114 940 868 379 345 34 V 

220x20 0,427 1238 + 50 1083 940 899 344 345 -1 N 

220x20 0,427 1260 + 50 1069 960 866 372 345 27 V 

220x20 0,427 1209 + 50 1071 960 944 340 345 -5 N 

220x20 0,437 1177 + 50 1107 940 907 349 345 4 V 

220x20 0,437 1170 + 50 1109 940 938 337 345 -8 N 

220x20 0,437 1183 + 50 1185 960 906 345 345 0 V 

200x25 0,440 1226 + 50 1080 940 862 356 345 11 V 

200x25 0,440 1168 + 50 1124 940 914 343 345 -2 N 

Kde: 

CEQ – uhlíkový ekvivalent 

T – teplota [°C] 

𝑅𝑒 – mez kluzu 

V/N – Vyhovuje / Nevyhovuje 

Během válcování těchto vzorků jsme použili i termokameru (majitel si nepřál zveřejnit 

značku a označení kamery) a pořídili jsme snímky teplot vzorků:  

a) před vstupem do stolice, 

b) prodlevě,  

c) při výstupu ze stolice. 

Na obrázcích (viz. Obr. 7, 8, 9) jsou pomocí termokamery zobrazená místa teplotních výkyvů 

a různých teplot válcovaných vzorků. 
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SNÍMKY TEPLOT VZORKŮ POŘÍZENÉ TERMOKAMEROU: 

a) před vstupem do válcovací stolice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Pohled na teploty předvalku termokamerou a reálný pohled na předvalek 

 

 

 

Měření [°C] 

Sp 1 1093,8 

Sp 2 1130,4 

Parametry 

Emisivita 0,85 
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b) při prodlevě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Pohled na teploty vzorku při prodlevě a reálný pohled na válcovaný vzorek 

 

 

 

 

 

Měření [°C] 

Sp 1 918,9 

Sp 2 816,8 

Parametry 

Emisivita 0,85 
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c) při výstupu ze stolice 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Pohled na teploty vzorku při výstupu ze stolice termokamerou a reálný pohled na 

vyválcovaný vzorek 

5.2.  Statistická analýza 

Cílem statistické analýzy je ověření vlivů výrobně – technologických parametrů 

(chemického složení oceli, teplot a úběrů při válcování a rozměrů pásnic) na výsledné 

mechanické vlastnosti pásnic, zejména na hodnoty meze kluzu Re s ohledem na její 

požadované hodnoty dle normy ČSN EN 10025. 

Měření [°C] 

Sp 1 867,4 

Sp 2 763,3 

Sp 3 802,3 

Parametry 

Emisivita 0,85 
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Pro popis základních vlastností sledovaného parametru, kterým je mez kluzu Re a její 

odchylka (diference, rozdíl) vůči požadavkům normy (s ohledem na intervaly hodnot tloušťek 

pásnic, obě veličiny mají charakter kvantitativních, číselných, „spojitých“ proměnných), byla 

použita tzv. exploratorní (průzkumová) analýza (EDA). 

5.2.1. Průzkumová analýza proměnných hodnot meze kluzu 

Výsledky průzkumové analýzy proměnných mezí kluzu (naměřených hodnot Re a jejich 

rozdílů vůči normě dRe = Re – Re_EN, čili rozdílů vůči požadavkům normy pro rozsahy 

tloušťek pásnic) jsou v tabulkové i grafické formě (viz Graf 2 a Obr. 10). 

 

 

Graf 2 Bodový rozptylový graf dRe (dle intervalů tloušťky) 
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Obr. 10 Normální graf Re 

 

Na základě výsledků průzkumové analýzy všech hodnot proměnné meze kluzu Re (bez 

rozlišení rozměrů pásnic) lze konstatovat: 

Její hodnoty (na základě normálního pravděpodobnostního grafu viz Obr. 7. a hodnot 

standardizované šikmosti i špičatosti) vykazují prakticky normální rozdělení se střední 

hodnotou 345 MPa, s minimem a maximem 301 a 407 MPa. 

Při této práci je vhodné uvést párové závislosti Re na CEQ, (což většinou požaduje 

zákazník, který tímto způsobem definuje a omezuje chemii oceli) a na geometrických 

vlastnostech pásnic (nejlépe na průřezu). 

5.3.  Vyhodnocení experimentu 

Tímto experimentem jsme docílili výsledku, že podstatný vliv na hodnoty meze kluzu Re 

se jeví průřez pásnic a finální válcovací teplota, nižší průřezy a nižší doválcovací teploty 

vedou k vyšším hodnotám meze kluzu Re. Určitý vliv na hodnotu meze kluzu Re mají i hm. 

obsah Mn a Ni dané oceli a při jejich vyšším obsahu roste mez kluzu Re.  
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Použitím upraveného režimu (typu) ohřevu vsázky („nárůst teploty o +50 °C nad teplotu 

dle DTP“) má statisticky významný, avšak nežádoucí vliv na hodnoty. 

Prodloužení doby ohřevu vsázky v peci, která byla v průměru o 19 minut delší než za 

normálních podmínek, mělo vliv na růst (zhrubnutí) zrna. Důsledkem prodloužení doby 

ohřevu bylo snížení meze kluzu Re v průměru o 16,6 MPa než dle DTP. 

Pokud porovnáme dřívější výsledky a výsledky měřené v době provádění experimentu 

tak se nijak výrazně od sebe neliší, jelikož na hodnoty meze kluzu Re mají patrně vliv jiné 

faktory, které jsme my nedokázali určit. Vzhledem k výsledku a závěru lze definovat 

následující doporučení (ke zvážení pro případnou realizaci): 

Nepoužívat vyšší teploty ohřevu v narážecí peci (snižují mez kluzu Re, prodlužují 

dobu ohřevu, který ovlivňuje produktivitu tratě) u válcování pásnic: pro větší průřezy pásnic 

(např. 200 x 40 mm, 200 x 50 mm, 200 x 60 mm) používat nižší doválcovací teploty, naopak 

u menších průřezů je doporučena nižší teplota ohřevu. 
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6. ZÁVĚR 

Téma, které jsem řešil v mé bakalářské práci je Vliv teploty a deformace při tváření na 

mechanické vlastnosti konstrukčních ocelí řady S355.  

V bakalářské práci je v druhé kapitole popsán první bod ze zadání bakalářské práce, který 

se zabývá zpevňováním a uzdravováním oceli při tváření za tepla. Nejdříve se objasnila 

důležitost a význam zpevňování a uzdravování u konstrukčních ocelí. Poté se jednotlivé 

operace (zpevňování a uzdravování) více rozvedly a vysvětlily. 

Ve třetí kapitole práce se pojednává o technologických podmínkách válcování, které jsou 

uvedeny ve druhém bodě zadání bakalářské práce. Konkrétně byly popsány technologické 

podmínky Univerzální tratě v Bohumíně, kde se prováděla experimentální část práce. Dále je 

v této kapitole popsán přesný postup technologických uzlů. 

Čtvrtá kapitola práce se zaměřuje obecně na konstrukční oceli a konkrétně konstrukční 

oceli řady S355. Jsou vysvětleny jejich použití, jejich mechanické vlastnosti a způsoby 

zpracování. 

Poslední kapitola práce je experimentální část, která se prováděla na Univerzální trati 

v Bohumíně, kde bylo cílem dosažení zlepšení meze kluzu Re u válcované konstrukční oceli 

třídy S355J2Si - UNIV. Pro dosažení lepších výsledků, které jsou dány DTP, byla navýšena 

teplota v narážecí peci o 50 °C a navýšení niobu. 

Navýšením teploty v peci nám způsobilo nežádoucí vliv na mechanické hodnoty 

zkoumané oceli. Při navýšení teploty se musela doba ohřevu vsázky prodloužit, a to mělo vliv 

na zhrubnutí zrna, což způsobilo snížení meze kluzu Re. 

Doporučení pro další experimenty je snížení teploty ohřevu v peci, která by vedla k nižším 

doválcovacím teplotám a tím ke zlepšení mechanických vlastností dané oceli, konkrétně 

hodnot meze kluzu Re. 
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