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Abstrakt 

 Řízené válcování je v současnosti čím dál více vyuţíváno především v zahraničních 

válcovnách. Tyto procesy do značné míry umoţňují sníţit nároky na následné tepelné 

zpracování. Diplomová práce se zabývá vlivem změny doválcovacích teplot na mechanické a 

strukturní vlastnosti konstrukční oceli. V práci jsou rozebrány moţnosti aplikace technologií 

řízeného (normalizačního) válcování na současné trati typu Univerzální tratě v Bohumíně a 

nastínění moţnosti případných úprav.  

Abstract 

 Controlled rolling is nowadays one of the frequent applied technologies in new rolling 

plants. These technologies lead to reach lower cost of the production and the following 

processes, especially heat treatment. Diploma thesis deals with one of the aspects of 

controlled rolling i. e. influence of finishing temperature to structural and mechanical 

properties of structural steel. The possibilities of application of controlled rolling 

(normalizing) technology on existing rolling mill plant in Bohumin are given. 
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1. ÚVOD  

V předchozích letech byla při válcování plochých vývalků uplatňována především 

technologie konvenčního válcování s dosaţenou minimální mezí kluzu okolo 250 MPa. 

Zavedením normalizačního ţíhání především u oceli C - Mn bylo dosaţeno mezí kluzu aţ 350 

MPa. Snaha o sniţování tepelné energie na straně jedné a poţadované zvyšování mezí kluzu 

vývalků na straně druhé, vedla technology k provoznímu zavedení úsporného normalizačního 

válcování. 

Další vývojový trend (zejména poţadavky na zvýšení vrubové houţevnatosti vývalků 

při sníţených teplotách) směřoval k zavádění technologie termomechanického válcování u 

oceli C-Mn s mikrolegujícími prvky Mo, Nb, V, Ti. Jejich výhodou je při sníţeném obsahu 

uhlíku (zajišťujícím dobrou svařitelnost), zvýšená houţevnatost z mezí kluzu do 600 MPa. 

Pokračujícím vývojem termomechanického válcování ocelí s rozšířením mikrolegujících 

prvků Zr, B, doplněným zrychleným ochlazováním vývalků, bylo jiţ dosaţeno meze kluzu aţ 

800 MPa při poněkud menší, ale dostatečně vysoké houţevnatosti při extrémně minusových 

teplotách. 

V poslední době vývalky mikrolegovaných ocelí s velmi nízkým obsahem C 

i S dosahují při aplikaci termomechanického válcování a následného jejich zušlechťování 

hodnoty meze kluzu okolo 1000 MPa i více (podmínkou však je, ţe jejich chemické sloţení je 

doplněno i o legující prvky B, Cr, Ni). Válcování těchto ocelí zůstává v zahraničních i našich 

válcovnách zatím ve stádiu vývoje. 

Očekává se, ţe vývojový trend technologií, jejichţ cílem je při zvyšování uţitných 

vlastností ocelí zachovat jejich dobrou svařitelnost v podmínkách sníţených teplot, bude dále 

pokračovat.  

Záměrem provozu univerzální tratě TŢ – Bohumín je doplnit stávající technologii 

konvenčního válcování široké oceli o technologie normalizačního i termomechanického 

válcování s následným řízeným ochlazováním vývalků. Důvodem je rozšířit dodávky 

širokých ocelí o vyšší jakosti při optimálním udrţení výrobních nákladů.  
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2. Principy termomechanického tváření  

Základní principy termomechanického tváření, které v sobě zahrnují různé metody, 

různé typy mají různé názvy, ať uţ je to normalizační tváření, nebo jinými slovy také klasické 

řízené tváření dále pak rekrystalizační řízené tváření, dále dynamickou rekrystalizací řízené 

tváření a další. Závisí to na mnoha základních faktorech. Vyjmenujme ty základní: teplota 

ohřevu, způsob, velikost a průběh deformace, konečná teplota doválcování, rychlost 

ochlazování, případně teplota konce ochlazování. Zastavme se v tomto případě u 

nízkolegovaných ocelí. Tyto všechny vyjmenované parametry ovlivňují kinetiku i časový 

průběh různých fyzikálně-metalurgických procesů, jako je austenitizace, rekrystalizace, 

precipitace a další. Konečná transformovaná mikrostruktura závisí na všech těchto procesích a 

jejich vzájemné interakci. Neustálý růst ceny vstupních materiálů, včetně ceny práce, vede 

k hledání nových cest, které vyúsťují v termomechanické tváření. Způsob řízení tohoto 

procesu je dnes v nových a supermoderních provozech zaloţen na hybridním řízení, které 

v principu znamená interakci jak teoretických znalostí zpracovaných do matematické 

rovnicové podoby, tak většinou statické nebo dnes moderní neuronové analýzy [1]. 

2.1. Vliv teploty ohřevu 

 

 Teplota ohřevu má zásadní vliv na hodnotu výsledných pevnostních vlastností 

a kvality výrobků. Protoţe tato záleţitost je vzdálená od konečných doválcovacích podmínek, 

zmiňme se jen o základních věcech. Obr. 1. ukazuje základní schematický vliv na 

mikrostrukturu. 

 

Obr. 1. Schéma efektu teploty ohřevu na mikrostrukturu 
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 Objevují se tyto záleţitosti:  

a) Zvyšování obsahu volného uhlíku, rozpouštění cementitu, transformace feritu na 

austenit, hrubnutí austenitizačního zrna, rozpouštění precipitátu. Půjdeme-li po 

principech, tak při teplotě Ac1 začíná nukleovat austenit. Můţe to být teoreticky na 

hranicích feriticko - perlitického zrna, nebo feriticko - cementického povrchu. 

b) Druhá varianta je termodynamický podporována přítomností C a Mn. Austenitická 

nuklei rychle obklopují cementické částice. Tyto mohou být obohaceny Mn, Mo, Cr 

a mají tedy snahu vytvářet komplexní (Fe, Mn, Cr, Mo)3 C místo klasických Fe3C. 

Tento obohacený austenit je méně rozpustný, poněvadţ má větší vazební 

energii těchto substitučních prvků v cementitu a zpomaluje transformaci na austenit.  

Dalším problémem je rozpustnost precipitátů, (viz obr. 2. a následně obr. 3.), ze 

kterého je jasně vidět, ţe precipitáty postupně s V, Al a Ni zvyšují moţnost teploty ohřevu 

materiálu bez explozivního růstu zrna. V případě oceli s 0,15 % C a obsahem Ni 0,05 % lze za 

bezpečnou povaţovat teplotu aţ 1100 °C. 

   

Obr. 2. Kinetika rozpustnosti precipitátů       Obr. 3. Vliv teploty ohřevu na velikost 

           austenitického zrna 
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2.2.  Vliv průchodových plánů 

 Při deformaci v oblasti austenitu dochází ke zvyšování hustoty dislokací. Dynamické 

nebo statické procesy jsou doprovázeny vznikem subzrn. Legující prvky zvyšují pevnost 

austenitu (viz obr. 3.), poněvadţ sniţují pohyblivost dislokací [2]. V literatuře je celá řada 

rovnic pro popis velikosti deformačního odporu materiálu v závislosti na podmínkách typu 

oceli jako jedna z nich, velmi obecná, ale dobře pouţitelná (1)[3]  

  
                     

B = 0,768 + 0,51 Nb + 0,137 Mn + 4,217 Ti                                                                                   

C = (1-XD) + Kσss XD 

kde    MFS  je mean flow stress v MPa 

          T        je teplota válcování v K, 

          ε         je skutečná deformace, 

                 je skutečná rychlost deformace pro rovnici v rozsahu mezi 2-20s
-1

, 

          XD      je změkčení, způsobené dynamickou rekrystalizací, 

          σss       je napětí v ustáleném stavu, 

           K       je parametr, který umoţňuje konvergovat deformační napětí na střední 

                    deformační napětí = 1,14. 

Další rovnice popisuje pevnost austenitu za tepla kp 

  

 kde   kp     je pevnost austenitu, 

                     r      je % úběr, 

                     n      je exponent zpevnění, v tomto případě je řádově 0,2 

                     hodnoty A0, A1, A2, A3 jsou v tab. 1. [4] 
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             Tabulka 1 - Koeficienty do rovnice (2)  

Ocel A0 A1 A2 A3 

středně legovaná 0,49 516,6 21,3 -357,2 

nízko legovaná -1,78 564,6 19,9 -368,5 

austenitická 1,40 745,3 22,2 -485,5 

 

2.3. Uzdravovací procesy 

Uzdravovací procesy, které se vyskytují v deformovaném austenitu v celé široké škále 

teplot, hrají rozhodující vliv na mikrostrukturu. Mohou to být dynamické zotavení, statické 

zotavení, statická rekrystalizace, dynamická a metadynamická rekrystalizace. Základní názor 

je zřejmý z obr. 4. [5] 

 

Obr. 4.  Schematický obrázek uzdravovacích procesů 

 Setkáváme se s hodnotou tzv. hnací síly pro anihilaci dislokací při zotavování – 

hodnota FR. Tato platí také pro rekrystalizaci a lze ji vyjádřit také rovnicí 

                                                                                                             (3) 

kde  G  je modul pruţnosti ve smyku 7 ∙ 10
4
 MPa 

 b  je Burgesův vektor řádově 2,5 ∙ 10
10

 m, 

 Δρ  je změna hustoty dislokací, související s migrací rekrystalizační fronty  

v deformované oblasti a je to asi 2 ∙10
14

 m
-2

. 
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Pro kaţdý materiál existuje tzv. teplota nulové rekrystalizace, která je určená rovnicí 

(4), kde obsahy prvků jsou v hm %. Jestliţe deformační teplota je nad teplotou nulové 

rekrystalizace, tvoří se rovnoosá austenitická struktura pomoci statické rekrystalizace a je 

ve °C. 

tNR = 887 + 464 C + + +890 Ti+363 Al-357 Si       (4) 

 Pod teplotou nulové rekrystalizace je situace mnohem komplikovanější. Legující 

prvky a precipitáty brzdí statickou rekrystalizaci. Znesnadňují pohyb austenitických hranic 

zrn. Maximální brţdění rekrystalizace se objevuje v podmínkách deformačně indukované 

precipitace obr. 5. [6] V případě legování oceli Ni je tato teplota 900°C. Deformačně 

indukované precipitáty jsou velmi jemné a dosahují velikosti 3 – 7 nm. Kromě toho se můţe 

vyskytovat i dynamická rekrystalizace a kritická deformace pro ní je daná rovnicí (5) [7], 

 ε p = 8,03.10
-4 

d0 
0,167 

ε
 -0,071 

Z 
0,177

                                                                                   (5)   

kde   d0   je vstupní velikost zrna, 

         ε     je skutečná deformace 

         Z   je Zenner-Hollomonův parametr =  exp  

             je skutečná rychlost deformace 

         R     je plynová konstanta = 8,314 J/(mol.K) 

         T     je teplota v K 

 

Obr. 5. Kinetika rekrystalizace (a) a precipitace (b) v Nb mikrolegované oceli 
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Jakmile akumulovaná deformace (zbytková deformace) dosáhne hodnoty εp, objevuje 

se dynamická rekrystalizace v mezeře mezi válci.  

2.4. Vliv teploty konce válcování 

Tzv. FRT – Finish Rolling Temperature má další podstatný vliv na velikost feritického 

zrna a mechanické vlastnosti. Z teoretického a konečně i praktického hlediska existuje celkem 

pět různých moţností, (viz. obr. 6.). Křivka a je taková, kde FRT je v oblasti austenitu 

a ochází k tzv. rekrystalizačnímu nebo normalizačnímu válcování. Křivka b končí válcování 

v oblasti nerekrystalizovaného austenitu, křivka c je na hranici mezi křivkou a a křivkou b. 

Křivka d je ve dvoufázové oblasti austenit – ferit, křivka e je v čistě feritické oblasti. 

Rozebereme následně detailněji jednotlivé typy. 

 

Obr. 6. Válcovací postupy pro nízkouhlíkové oceli  

Křivka a tento způsob můţeme nazývat rekrystalizační řízené válcování, dosahujeme 

plně rekrystalizovanou austenitickou strukturu, která při transformaci přechází do feritické 

mikrostruktury. Ferit nukleuje na hranicích austenitických zrn. Velikost feritického zrna dα  

závisí na velikosti austenitického zrna dγ  a ochlazovací teplotě z FRT. Hodnota Sv je efektivní 

podíl hranic zrn na objem. Je to asi Sv ≈ 1 / 0,5 dγ a řídí se rovnicí (6). 

dα = 3,75+0,18 dγ + 1,4                                                                              (6) 

kde  dT/dt   je průměrná ochlazovací rychlost mezi 750-550 °C ve °C/s, 
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dα        je transformovaná velikost feritického zrna v µm, 

dγ        je velikost zrna austenitu µm před chlazením. 

Takto zvolený postup v řadě případů umoţňuje vyloučit, resp. nahradit po válcování 

normalizační ţíhání. Ušetří energii a zvyšuje produktivitu. 

 Křivka b – jestliţe FRT je v oblasti nerekrystalizovaného austenitu vznikají 

prodlouţená austenitická zrna s deformačními pásy, případně dvojčaty. V těchto případech 

ferit nukleuje ne pouze na hranicích feritických zrn, ale také, a to zejména, na těchto 

deformačních pásech případně na dvojčatech. Uţ při velikosti deformace okolo 20 % v této 

oblasti nerekrystalizovaného austenitu se tento případ začíná objevovat. V tomto případě je 

hodnota Sv, tedy efektivního podílu hranice zrn na objem, je sloţen ze dvou částí: 

 , kde první část je podíl hranic na jednotku objemu a druhá část je vliv 

deformačních pásů a dvojčat. Transformačně vzniklá feritická zrna jsou jemnější z důvodu 

většího počtu nukleačních míst na deformovaném austenitu.  

Křivka c – teplota FRT je někde na hranici mezi oblastí rekrystalizovaného 

a nerekrystalizovaného austenitu a velikost deformace je malá, vede to občas k velmi 

nerovnoměrným oblastem velikosti feritického zrna. Je to dáno také nehomogenitou 

deformace austenitických zrn. Hrubší austenit v oblasti řádově okolo 1050°C tedy způsobuje 

různou velikost feritického zrna a toto má neblahý vliv na rázovou pevnost. 

Křivka d – typická měkkým feritem a perlitem. Předpokládá se, ţe austenit 

rekrystalizoval s rovnoosou strukturou před ukončením tváření ve dvoufázové oblasti. 

Jakmile se teplota dostane pod teplotu Ar3 , začíná ferit nukleovat na hranici feritických zrn. 

Deformace ve dvoufázové oblasti zpevňuje a austenit a nově tvářená feritická zrna. Za vlivu 

teploty uzdravovacích procesů a austenitu a feritu vzniká substruktura. Nová feritická zrna 

nukleují na deformovaných austenitických hranicích zrn, ale také uvnitř austenitických zrn 

a na dislokacích. Deformačně zpevňovaný ferit můţe rekrystalizovat na jemnou feritickou 

strukturu, nebo můţe zůstat neuzdravený a to vše závisí na teplotě, velikosti deformace 

a přítomností dalších legujících prvků. Precipitáty mikrolegujících prvků stabilizují strukturu 

a zpomalují rekrystalizaci. Růst nově deformovaného feritu na hranicích austenitických zrn 

podporuje vliv substruktury. Jakmile teplota dokonce poklesne pod Ar1 , zbytkový austenit 

transformuje na perlit. Tato substruktura vede k jemnozrnnému měkkému uzdravenému feritu 

a moţná posléze ke zpevněnému feritu a perlitu, který se tvoří při niţších teplotách. Tato 
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mikrostruktura produkuje nejvyšší pevnosti, ale je také doprovázena velkou anizotropií 

vlastnosti textury. Výsledná pevnost pak velmi závisí na proběhlých pochodech zotavení 

a rekrystalizace. Přítomnost rekrystalizovaných velmi jemných feritických zrn zvyšuje 

pevnost díky vysokoúhlovým hranicím zrn a přítomnost zotaveného feritu nemá nějak zásadní 

vliv na pevnostní vlastnosti. Přítomnost zotaveného feritu nemá podstatný vliv na pevnost, 

i kdyţ jeho nepřítomnost sniţuje tuto hranici pevnosti.  

Křivka e – končíme-li teplotu válcování pouze ve feritické oblasti, je toto válcování 

nazýváno válcování feritickým. Je zejména pouţíváno pro supernízké obsahy C, řádově okolo 

0,01% také pro oceli IF (intersticial free). Jestliţe tato ocel IF obsahuje cca 30 ppm C 

a zároveň N 30 ppm, přidává se jistý poměr Nb/Ti. Tento proces má některé výhody. Feritická 

oblast při supernízkých obsazích C rozšiřuje oblast válcování v teplotách mezi 600 – 800 °C. 

Obecně tento proces nese některé moţné výhody, ne vţdy vyuţitelné. Např. větší propustnost 

ohřívacích pecí, niţší spotřebu energie, menší ztrátu díky zokujení, dokonce niţší opotřebení 

válců, menší spotřebu vody při ochlazování, atd. Výsledné vlastnosti mají nízké hodnoty 

meze kluzu, vysoké prodlouţení a velice dobrou normálovou anizotropii. To vše je 

podmíněno kompletní plnou rekrystalizaci během ochlazování. Nejniţší teploty ochlazování 

vedou k nekompletní rekrystalizaci a ke zmenšení normálové anizotropie . Tyto přístupy 

obecně vysvětlujeme i přesto, ţe se zde jedná o způsoby spíše válcování plochých vývalků, 

kde teplota ohřevu můţe být okolo 1100°C, nedochází k rozpuštění existujícího precipitátu, 

hodnota   dosahuje čísla 1,5. Právě tyto postupy jsou pouţívány k dosaţení dobrých 

vlastností za tepla válcovaných pásů pod tloušťku 1 mm.  

 

2.5.  Vliv ochlazovací teploty 

Tato teplota má vliv na velikost feritického zrna, morfologii struktury, 

itermezilamelární vzdálenost v perlitu, tloušťku perlitických lamel, morfologii cementitu, 

tloušťce cementických povlaků, tloušťce cementických filmů a precipitační morfologii. Jsou 

v podstatě dvě základní moţnosti. 

1. Nízká ochlazovací teplota 

2. Vysoká ochlazovací teplota 
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1. Nízká ochlazovací teplota v oblasti řádově 550-650 °C. I v tomto případě máme na 

mysli zabránění vzniku smíšené struktury. Zabraňujeme tomu rozumnou hodnotou 

deformace a tedy jakési vnitřní energie při konečných průchodech. Prodluţování 

austenitických zrn můţe být potlačeno a doplněno zabráněním rekrystalizace na 

ochlazovacím valníku zvláště při ocelích mikrolegovaných Nb, ačkoli zotavení se na 

ochlazovacím dopravníku vyskytne. Při svinování pak ferit nukleuje na austenitických 

hranicích zrn bez jakýchkoliv defektů. Vede to k rovnoměrné jemnozrnné feritické 

struktuře a také jemné velikosti cementitu. Viz. obr. 7a. (ROT je chladící dopravník). 

Jestliţe teplota konce chlazení je cca 690 °C (obr. 7b.), pak je struktura hrubozrnnější. 

Při nízkolegovaných ocelích s Nb není nutnost rychlého ochlazování tak důleţitá, 

poněvadţ mikrolegované karbidy brání rekrystalizaci a ten produkt má pořád takovou 

prodlouţenou austenitickou morfologii. To způsobuje výsledně zase jemnozrnnou 

feritickou strukturu při transformaci. 

 

Obr. 7. Vliv ochlazovací teploty na strukturu oceli (P …cementit) 

2. Vysoká ochlazovací teplota nad hodnotu A1. Tato je vyţadována pro některé typy 

oceli, které vyţadují následné tváření za studena a ţíhání. Jakmile tato teplota je nad 

A1, je předpoklad koexistence současně feritu a austenitu před chlazením ve svitku 

a ještě navíc Al a N je přítomen v podobě AlN precipitátů. Dochází k obohacování o C 

a po transformaci vznikají poměrně hrubozrnné cementitové částice na hranicích zrn. 

Tento hrubozrnný cementit na hranicích zrn ještě za přítomnosti Al precipitátů má 

nepříznivý vliv na prodlouţení a hodnotu normálové anizotropie. Tuto skutečnost lze 

obejít sníţením teploty A1, (viz obr. 8.), vlastně zvýšením rychlosti ochlazování.  
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Obr. 8. Snižování teploty A3 a A1 se zvyšující se rychlostí ochlazování 

 Účinek řízeného (zrychleného) ochlazování vývalku na mechanické vlastnosti a 

křehkolomové charakteristiky lze vzájemně kombinovat především s technologií 

termomechanického válcování. Jeho začlenění do válcovacího úseku přináší vývalky s velmi 

jemným zrnem, posuvem strukturních přeměn z ferit - perlit na ferit - bainit a zrovnoměrnění 

výstupní finální struktury. 

Charakter finální struktury závisí na: 

- metalurgické technologii, to je obsahu uhlíku, legujících prvků, průměru 

austenitického zrna a resp. stavu austenitu před fázovou transformací, 

- mechanické technologii, to je velikosti deformace v austenitu před fázovou 

transformací, na teplotě materiálu, rychlosti ochlazování po posledním průchodu 

(která můţe být po dobu chlazení velmi proměnná) a velikost zbytkového zpevnění 

vývalku před jeho vstupem do chladícího zařízení. 

Řízené ochlazování je sofistikovaný způsob přechodu: 

- austenitické staticky rekrystalizované struktury dosaţené v průběhu 

rekrystalizovaného válcování,  

- austenitické deformované struktury dosaţené v oblastní zabrţděné rekrystalizace 

austenitu (bez strukturního odpevnění),  

- austeniticko-feritické struktury, dosaţené deformacemi v oblasti zabrţděné 

rekrystalizace austenitu a částečně transformované feritické struktury,  



14 
 

na finální rozpadovou strukturu, pomoci přesně definovaných rychlostí ochlazování, tak aby 

ve finálním vývalku byly dosaţené a také zastoupené strukturální sloţky, které umoţní 

vytvořit jeho poţadované pevnostní, plastické a křehkolomové vlastnosti při nízkých 

teplotách. 

 Na posun křivek fázových transformací má mimo stavu austenitu před fázovou 

transformací a obsahu legujících prvků, zásadní vliv stupeň deformace a zpevnění vývalku. 

Při zvyšování deformace a při zmenšování austenitického zrna, dochází k posunu feriticko-

perlitické přeměny směrem ke kratším časům a vyšším teplotám. Vliv legujících prvků na 

posun křivek fázové transformace je vyjádřený na obr. 9. 

 

Obr. 9. Vliv legujících prvků na fázové transformace  

Legující prvky se dělí na: 

- prvky stabilizující austenit: C, N, Mn, Ni, Cu, Zn, 

- prvky stabilizující ferit: Ti, P, V, W, Mo, Al, Cr, Sn, Zr, Si, Nb, 

- karbidotvorné prvky: Nb, V, Ti, Mo, W, Cr. 

 

Idealizovaný diagram dekompozice austenitu popisující tvorbu strukturních sloţek 

v závislosti na teplotě a čase znázorňuje obr. 10. [8], z kterého vyplývá moţnost dosaţení 

různých finálních struktur v závislosti na některých prvcích mechanické technologie. 
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Obr. 10. Idealizovaný diagram dekompozice austenitu 

Hlavní faktory ovlivňující výsledné pevnostní vlastnosti oceli jsou příspěvek: 

- zpevnění tuhého roztoku feritu od intersticiálních a substitučních prvků, 

- zpevnění od velikosti feritického zrna, 

- od precipitačního zpevnění, 

- od perlitického zpevnění. 

Hlavní faktory ovlivňující výsledné křehkolomové charakteristiky oceli je zkřehnutí od: 

- obsahu intersticiálních prvků, 

- substitučních prvků, 

- velikosti feritického zrna, 

- precipitačního zkřehnutí, 

- obsahu perlitu. 
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Transformace z hrubé austenitické struktury produkuje smíšenou výslednou strukturu 

z hrubého bainitu a feritu. Takový typ struktury vykazuje vysoké pevnostní vlastnosti 

a klesající houţevnatost. Z uvedeného vyplývá nutnost zjemňování austenitické struktury 

pomoci optimálního ohřevu i optimálního válcovacího procesu, který s navazujícím řízeným 

ochlazováním vede ke zlepšování pevností a houţevnatosti ocelí. Základní podmínkou však je 

aby zrychlené ochlazování startovalo těsně nad teplotou Ar3. 

Pokračuje-li deformace do dvoufázové oblasti (γ+α), po které pak bezprostředně 

následuje zrychlené ochlazování, tak se potlačí statické uzdravení a rekrystalizace 

deformovaného α. Transformace struktury vytvořené za těchto podmínek vede k tvorbě 

finální struktury, pozůstávající ze subzrn α, a zrn disperzního perlitu. V Nb ocelích bylo 

pozorováno, ţe Rm náhle vzrůstá s klesáním stop teploty vynuceného ochlazování pod 450 °C, 

coţ je způsobeno zvyšující se tvorbou bainitu, při čemţ současně dochází k zvyšování FATT.  

Kdyţ stop teplota ochlazování je nad 500 °C vytvořený bainit můţe podléhat 

samotemperování a to jiţ po dobu ochlazování, přičemţ ve struktuře bainitu se tvoří jemné 

precipitáty karbidu, nitridu, resp. komplexních karbonitridů legujících prvků. Zde existují 

přijatelné podmínky pro zlepšení pevnostních vlastností i houţevnatostí ocelí obsahujících 

bainitistický podíl. Zvýšení stop teploty řízeného ochlazování nad 650 °C, vede k redukci 

zpevňujících účinků, dosaţených řízeným ochlazováním. 

Neadekvátní zvyšování rychlosti ochlazování, nebo příliš velké sniţování stop teploty 

řízeného ochlazování způsobuje především u tlustých plechů tendenci k heterogenitě vlastní 

po tloušťce materiálu. Rychlost ochlazování s poklesem teploty vývalku musí být proto 

s ohledem na chemické sloţení, předchozí proces válcování i tloušťku vývalku 

optimalizováno s pouţitím rozpadových diagramů uvedených na obr. 11. 
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Obr. 11. IRA a ARA – diagramy oceli mikrolegované Nb 

 

2.6. Transformace z rekrystalizovaného austenitu 

Velikost zrna bezprostředně po transformaci je obecně vţdy jemnější neţ výchozí zrno 

fáze vstupující do transformace. Za předpokladu stejné ochlazovací rychlosti a podobného 

typu jakosti ocelí nejsou významné rozdíly v poměru změny velikosti zrn výchozí a nové fáze 

ani mezi výchozí strukturou austenitu před transformací u výrobků dále normalizovaného a 

termomechanicky válcovaného. Z jemnější výchozí struktury (normalizované) vzniká 

jemnější transformovaná struktura. U oceli C-Mn se rozdíly velikosti zrna austenitu a 

struktury feritu – perlitu zmenšují se sniţující se velikostí zrna výchozí fáze. Poměr velikosti 

zrn γ a α je mnohem větší neţ 1. Při velikosti zrna austenitu okolo stupně 11 podle ASTM se 

přibliţuje hodnotě 1, tj. zjišťuje se obdobně velké zrno u transformací vzniklého feritu. 

Z hlediska velikosti transformovaného α zrna je to jakási limitní hodnota zjemnění dosaţitelná 

z rekrystalizovaného austenitického zrna při ochlazování na vzduchu. Další zjemnění α-zrn je 



18 
 

moţné pouze pomoci válcování v oblasti potlačené rekrystalizace austenitu, a/ nebo pomoci 

zrychleného ochlazování po válcování. 

Zjemnění γ-zrna před transformací vede ke zvýšení teploty A3 a zvyšuje podíl 

proeutetoidního feritu. Je-li γ-zrno konstantní získá se jemnější α-zrno u ocelí, které mají niţší 

teplotu A3. Soudí se, ţe sníţená teplota A3 brzdí růst α-zrn do netransformovaného austenitu 

a podporuje nukleaci nových α-zrn. Obdobně působí vyšší obsah uhlíku v oceli i při 

obyčejném ochlazování na vzduchu prostřednictvím vyššího obsahu perlitu ve struktuře.  

α-zrno transformované z rekrystalizované matrice se stejnou velikostí zrna u oceli 

mikrolegované Nb nebo V je jemnější neţ u oceli bez mikrolegování. V tomto případě se za 

příčinu povaţuje opět brţdění růstu α-zrn do netransformované γ-matrice, tentokrát však 

vlivem částic precipitátu MA prvků, spíše neţ nukleací nových α-zrn na těchto precipitátech. 

2.7. Deformačně indukovaná (urychlovaná) transformace 

Deformace uskutečněná v oblasti zbrţděné rekrystalizace vytváří deformovaný 

austenit, charakterizovaný kumulací deformace vlivem zvyšování četnosti dislokací, buněčné 

struktury a deformačních pásů. Akumulace deformace vyvolává růst počtu nukleačních míst 

a rychlosti nukleace během transformace, coţ na druhé straně následně přináší některé další 

projevy, jako např. zvýšení teploty transformace γ → α (někdy označované také jako 

dynamická – A3D), zvýšení rychlosti transformace, sníţení intenzity zpevňování, separovanou 

transformací a dvoufázovou strukturu α a martenzitu aj.  

Autoři práce [9] ukázali, ţe deformačně indukovanou teplotu A3 lze konkrétně stanovit 

měřením texturní intenzity, coţ lze aplikovat na jakékoliv podmínky řízeného válcování.  
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2.8. Matematické modely strukturotvorných procesů spojených 
s válcováním za tepla 

 

Pro ocelové plechy válcované nad teplotou Tnr (max. teplota, při které můţe docházet 

k rekrystalizaci), bez precipitace karbonitridu, jsou typické dlouhé meziúběrové pauzy, 

dovolující úplnou statickou rekrystalizaci (SRX). Tnr vede ke zploštění austenitických zrn, 

protoţe deformačně indukovaná precipitace zabraňuje SRX. Při válcování tyčí a drátů 

neprobíhá z důvodů krátkých meziúběrových prodlev ţádná SRX ani precipitace, naopak při 

válcování plechu dochází z důvodů akumulace deformace k dynamické rekrystalizaci (DRX) 

následované metadynamickou rekrystalizací (MDRX). Válcování pásů patří z hlediska 

meziúběrových prodlev někam mezi dvě výše uvedené operace. Během první úběrů jsou 

meziúběrové pauzy relativně dlouhé je metalurgické chování podobné válcování plechů, 

naopak při kratších pauzách se metalurgické chování blíţí válcování tyčí. 

Analýza středního přirozeného deformačního odporu (MFS) jako funkce inverzní 

absolutní teploty, dovoluje identifikovat hlavní mikrostrukturní změny při válcování, kterými 

jsou SRX, DRX následovaná MDRX, akumulace deformace a fázová transformace. Na 

obr. 12. jsou schématicky tyto jevy znázorněny pomoci závislosti MFS na 1000/T, pro 

pětiprůchodový plán. Po prvním úběru má křivka malý sklon, proběhla SRX. Vysoká teplota 

dovoluje úplné změkčení během meziúběrové pauzy. Po druhém úběru jiţ niţší teplota 

nezajistí úplné změkčení, a dojde k akumulaci deformace. Tato akumulace způsobí po třetím 

úběru začátek DRX následované MDRX [10]. 

 

Obr. 12.  Graf závislosti MFS na 1000/T, kde každý jednotlivý sklon křivky je spojen 

s jiným metalurgickým jevem 
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2.8.1.  Model MFS 

Misakova rovnice (7) se pouţívá pro vyčíslení MFS pásů válcovaných za tepla z C -

Mn oceli. 

                                  (7) 

 Při srovnání hodnot vypočtených podle rovnice (7) a s hodnotami naměřenými, vyšlo 

najevo, ţe vypočtené hodnoty jsou vyšší pro oceli s nízkým obsahem Nb a naopak pro oceli 

s vyšším obsahem Nb byly vypočtené hodnoty niţší neţ naměřené. Také se ukázalo, ţe 

rovnice (7) dobře popisuje skutečné hodnoty jen v oblastní vyšších teplot. Přidáním faktoru, 

který charakterizuje zpevňování tuhého roztoku, do rovnice (7) se tento problém odstranil. 

Další korekce si vyţádala akumulace deformace a DRX, které vedou k odchylkám při nízkých 

teplotách. Upravená Misakova rovnice má následující tvar: 

 

                                                                                                   (8) 

K = 1,14… parametr pro přepočet σ na MFS. 

Rovnice (8) platí pro následující koncentrace 0,02 aţ 0,08 % Nb, 0,35 aţ 1,33 % Mn 

a do 0,024 % Ti. Pro výpočet MFS C-Mn oceli se pouţívá rovnice (9):  

                (9) 

Koeficient dynamického změkčení se vypočte z následující rovnice (10) [11]: 

                                                                          (10) 

kde εc je kritická deformace pro vznik DRX 

  je deformace potřebná pro 50 % uzdravení: 

                                                         (11) 
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2.8.2.  Model velikosti zrna a částečného změkčení 

 Během jednotlivých úběrů rozhoduje součet zbytkových a okamţitých deformací, jaký 

ze změkčovacích mechanismů (SRX nebo DRX + MDRX) proběhne. V závislosti na 

mechanismu změkčení se pouţívají různé rovnice pro vyjádření velikosti zrna a částečného 

změkčení. Pro příklady modelování vývoje mikrostruktury C - Mn ocelí, byla kritická 

deformace uvaţována 0,8 εp. Protoţe teplota během válcování klesá kontinuálně, byla pro 

daný meziúběrový interval přijata teplota, vypočtená jako průměr teploty při předcházejícím 

a následném úběru. 

2.8.2.1.  Změkčení mezi úběry 

 Pomoci matematického modelu s parametry jako jsou: deformace, deformační 

rychlost, velikost původního zrna a teplota, lze rozhodnout o tom, který s mechanismů 

změkčení a v jakém rozsahu proběhne. Pro HSM bude změkčení mezi úběry počítáno pomoci 

MFS rovnice s teplotními korekcemi. 

 Statická rekrystalizace [12]: 

                                           (12) 

 Metadynamická rekrystalizace: 

                                                             (13) 

 Vliv velikosti zrna a obsahu Nb a Mn na kinetiku statické rekrystalizace je na obr. 13 

[13] Vliv velikosti deformace je pak na obr. 14. [14].  
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Obr. 13.  Vliv počáteční velikosti zrna na čas 50 % SRX, pro různé hodnoty obsahu Nb a Mn 

 

Obr. 14. Vliv velikosti deformace na t0,5 pro SRX a MDRX, pro různé rychlosti deformace 

Teplota = 1000°C 

2.8.2.2.  Akumulace deformace mezi úběry 

 Vlivem částečné rekrystalizace vzniká zbytková deformace, která se musí přičíst 

k okamţité deformaci při následujícím úběru. Akumulovanou deformaci v průchodu i (i >1) 

určíme z rovnice: 

                                                                                            (14) 

 Konstanta Kacc se vztahuje ke stupní zotavení a jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 

0,5, pro dlouhé meziúběrové pauzy (tj. velké zotavení), aţ po 1, pro krátké meziúběrové 

pauzy (tj. malé zotavení). 
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2.8.2.3.  Změna velikosti zrna 

a) Velikost původního zrna 

Výchozí velikost γ zrna je funkcí teploty a metalurgického charakteru oceli. Růst zrna 

ovlivňuje obsah příměsí v tuhém roztoku a částice druhé fáze, které sniţují plochu hranic a 

ukotvují hranice zrn. Obsahují-li oceli precipitáty, zůstává zrno malé (20 aţ 40 µm) aţ do 

kritické teploty. Při překročení kritické teploty vzniká směs jemných a hrubých zrn, kterou 

postupně nahrazuje rovnoměrná hrubozrnná struktura (150 µm), (viz obr. 15.) [15] Na 

obr. 16. je vliv teploty ohřevu na velikost zrna Nb oceli s ruzným obsahem Si [16]. 

Obr. 15.  Vliv teploty ohřevu na velikost austenitického zrna pro mikrolegované oceli 

 

 

Obr. 16.   Vliv teploty ohřevu na velikost austenitického zrna pro různé obsahy Si 
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b) Velikost rekrystalizovaného zrna 

Velikost zrna pro SRX je silně závislá na prvotní deformaci a v menší míře je závislá 

na deformační rychlosti. Naopak velikost zrna pro MDRX je na deformační rychlosti silně 

závislá. Rovnice (15) a (16) popisují velikost zrna pro SRX a MDRX. 

                                                                                           (15) 

                                                                         (16) 

Částečná rekrystalizace: V případě neúplné rekrystalizace, se počáteční velikost zrna pro 

následující úběr ( ) vypočítá pomocí následující rovnice: 

                                                                       (17) 

kde  pochází z rovnic (15-16). Bude-li se hodnota Xi blíţit 1, bude počáteční velikost 

zrna v následujícím průchodu rovna  v případě ţe Xi bude malé, bude  blízké 

původní velikosti . 

 

c) Růst zrna po rekrystalizaci. 

Po úplné rekrystalizaci je mikrostruktura náchylná k růstu zrna, to je způsobeno 

poklesem volné energie na hranicích zrn. Pro oceli C-Mn-(V) se k popsání růstu zrna pouţívá 

rovnice (18): 

                                                               (18) 

kde      tip   je prodleva mezi úběry. 

Existuje významný rozdíl mezi velikostí koeficientu růstu zrna v čase do 1 s a nad 1 s 

(viz obr. 17.) [17]. 
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Obr. 17.  Hrubnutí austenitického zrna po úplné statické či metadynamické rekrystalizaci 

 Tento rozdíl je zřejmě důsledkem rozdílné velikosti sil řídících růst zrna. Vysvětlit to 

lze přítomností „deformačních“ vakancí v okamţiku bezprostředně po doválcování, které 

mohou ovlivnit růst zrna. To bylo zohledněno přidáním různých exponentů popisujících růst 

zrna pro kaţdý úběr s pouţitím následujících rovnic: 

  

                                                        (19) 

             

                                         (20) 

  

                                           (21) 

             

                                                (22) 
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2.8.3.  Kritická deformace pro iniciaci DRX 

 Znalost kritické deformace je poţadovaná při predikci provozních změkčovacích 

mechanismů. Je vhodné vyjádřit kritickou deformaci jako funkci deformace na píku: 

                                                                                                                   (23) 

                                                                                               (24) 

kde     Qdef   je aktivační energie deformace (J/(molK))  

 Koeficienty rovnice (24) pro vícenásobně legované středně uhlíkové oceli stanovil 

Kirihata [18] (viz tab. 2). 

Tabulka 2  - Koeficienty v rovnici (24) 

 Qdef 

(kJ.mol
-1

) 

A Q 

Base 147 neuvedeno 0,17 

 

 Pro kritickou deformaci C - Mn oceli platí následující rovnice [11]: 

                                                             (25) 

2.8.4.  Vliv precipitace na rychlost rekrystalizace 

 Výskyt precipitátů velice intenzivně sniţuje rychlost rekrystalizace. Významnou úlohu 

sehrává historie jejich vzniku. Podstatnými se ukázaly částice vzniklé dislokační spleti hranic 

subzrn. Naproti tomu karbidy, nitridy a karbonitridy existující v soustavně ještě před 

zahájením deformace mají jen malý vliv [19]. Izotermickou deformačně indukovanou 

precipitaci Nb (C, N) z přesyceného roztoku austenitu popisuje DS (Dutta-Sellars) model. 

Konečnou rovnici pro čas počátku precipitace zobrazuje vztah (26): 

                                                                (26) 

 Hodnoty konstant v rovnici (26):  a  [K
3
]. 

 Člen Ks vyjadřuje poměr mnoţství Nb a C v roztoku při teplotě ohřevu a teplotě úběru 

za rovnováţných podmínek. 
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                                                                                                           (27) 

 Konstanta A z rovnice (26) reprezentuje mnoţství precipitačních zárodků na jednotku 

objemu. 

 

2.8.5.  Velikost zrna feritu po transformaci 

 Hlavními vstupy při výpočtu velikosti feritického zrna jsou: velikost austenitického 

zrna po posledním průchodu, zbytková deformace a rychlost ochlazování mezi finální 

teplotou tváření a 500°C. Velikost feritického zrna se vypočte podle rovnice: 

                                                               (28) 

 Parametry a, b a c jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

 

Tabulka 3 - Parametry pro rovnici (28) 

Ocel a b C 

C-Mn 1,4 5,0 22 

Nb 2,5 3,0 20 

 

 Protoţe zbytková deformace v austenitu zmenšuje výslednou velikost feritického zrna, 

musí být vzata do úvahy: 

                                                                                            (29) 

 Závislost zbytkové deformace po statickém zotavení na velikosti předchozí deformace 

a na čase je reprezentována rovnicí: 

                                                                                                           (30) 

2.9.   Matematický model ochlazování 

 Abychom, mohli předpovědět teplotní historii materiálu během ochlazování je ţivotně 

důleţité pouţít řídící rovnici pro tepelnou vodivost. Za předpokladu axisymetrické geometrie 

má tato rovnice tvar jako rovnice (31) [20] 
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                                                                         (31) 

kde   T, t  jsou teplota a čas, 

              představuje rychlost teplotní transformace zkoumaného kovu. 

 Pro řešení rovnice (31) je nezbytné stanovit okrajové a vstupní podmínky. V závislosti 

na pouţitém ochlazovacím programu, konvenci, radiačním teple se mohou vstupní podmínky 

stanovit na základě pouţitého termomechanického nebo teplotního procesu, který je aplikován 

na materiál (vzorek) před začátkem ochlazování, tak ţe základní hraniční mezní podmínky 

jsou vyjádřeny jako 

              

                                                                                                               (32) 

               

kde   hc je převodní koeficient teplotní vodivosti, a má smysl k popisu směru r resp. malé z. 

 Okolní teplota je popsána jako Tc, emisní faktor jako υ , k je v tomto případě Stefan-

Boltzmanova konstanta. 

 Pro zobrazení kinetiky difuzní transformace austenitu na ferit nebo perlit je rovnice 

JMAK (Jonson – Mehl – Avrami – Kolmogorov) vyjádřena jako rovnice (33) 

                                                                                      (33) 

kde b a n jsou materiálové parametry, které je moţné pro kaţdý typ oceli získat z TTT 

diagramu, resp. CTT diagramu či CCT diagramu (TTT – Transformation-Time-

Temperature…, CCT – Continuous-Cooling-Temperature), t je čas počátku transformace a τ0 

je inkubační doba. S ohledem na klasický diagram TTT je pak Xs a Xƒ jako konec 

transformace jisté frakce, např. z austenitu na politickou nebo feritickou přeměnu. Parametry 

XS a Xƒ z hlediska matematického se obvykle udávají jako X0,05 a X0,95 s ohledem na 

nemoţnost zařazení času 0 s vzhledem k sigmoidální křivce této rovnice. 

 Následující analýza postupně určuje další kroky postupu včetně stanovení kinetiky 

procesu a jedním z moţných výsledků je stanovení hodnoty X, čili podílu fáze z rovnice (34) 
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                                                                                                            (34) 

kde  dγTTT je velikost zrna pouţitá při konstrukci TTT diagramu, kde dγ je velkost zrna před 

transformací, a m je konstanta, která je rovna 1 pro ferit a 2 pro perlitickou transformaci. 

2.10.   Stanovení velikosti zrna a mechanických vlastnost 

 

 Rovnice pouţité v běţném modelu jsou provázány s následujícími informacemi o 

těchto záleţitostech. 

a) Feritické zrno je stanovováno podle rovnice (35) jako funkce velikosti austenitického zrna 

před transformací a střední ochlazovací rychlosti během transformace austenit – ferit.

             (35) 

b) Interlamelární perlitická vzdálenost je počítána podle rovnice (36) jako funkce střední 

teploty během austeniticko – perlitické transformace. V současném stavu výpočtu a pouţití je 

celá procedura určena pro feriticko - perlitické oceli. 

                                                                                          (36) 

c) Mez kluzu je stanovena v rovnici (37) jako funkce obsahu feritu, velikosti feritického zrna, 

interlamelární perlitické vzdálenosti a některých chemických vlivů jako je obsah manganu, 

křemíku, volného dusíku, apod. 

 

           (37) 

d) Pevnost je určena v rovnici (38). Předpokládaná jako funkce obsahu feritu, feritického 

zrna, interlamelární perlitické vzdálenosti a obsahu volného dusíku. 

           

                                        (38) 
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e) Přechodová tranzitní teplota podle rovnice (39) kvantifikuje taţnost jako funkci obsahu 

feritu, velikosti feritického zrna, interlamelární peritické vzdálenosti a některých dalších 

chemických vlivů, v tomto případě zejména obsahu křemíku a dusíku. 

 

                        −13,3 −0,5+3,84.106      

                                                             (39) 

2.11. Teorie podélného válcování 

 

 2.11.1. Pásmo deformace a jeho parametry 

 Geometrické pásmo deformace tvoří plochy provalku s válci, ohraničenou rovinou 

vstupu AA´ a výstupu BB´ kovu z válců. Podle obrázků 3.1 je to v řezu plocha AA´ - BB´ 

[21]. 

 

Obr. 18. Pásmo deformace při podélném válcování 
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 Plastická deformace ve skutečnosti začíná a končí v pásmech před rovinou vstupu AA´ 

a za rovinou výstupu BB´, pásmo CC´- AA´ nazýváme pásmem vznikající deformace, a oblast 

BB´- DD´se nazývá pásmem zanikající deformace. Tedy skutečné pásmo deformace je 

vymezeno plochou ohraničenou křivkami CC´- DD´. Délka skutečného pásma deformace ldc  

je v závislosti na podmínkách válcování 1,2-1,7 krát větší neţ délka geometrického pásma 

deformace ld  

                                                                                                  (40) 

 Tvar geometrického pásma deformace charakterizují: h0,l,s,N - je tloušťka vstupní, 

výstupní, střední a v neutrální rovině, je záběrový úhel, ld – je horizontální průmět 

stykového oblouku AM nebo A´M´; N – je úhel neutrální roviny, b0,1 – je vstupní a výstupní 

šířka, R –  je poloměr válců. 

Střední tloušťka provalku se stanoví ze vztahu 

            (41) 

nebo  

                 (42) 

 Výpočet podle rovnice (41) poskytuje vyšší hodnoty hs , a proto je pro větší záběrový 

úhel přesnější rovnice (42). 

 Stanovení horizontálního průmětu stykového oblouku (délky geometrického pásma 

deformace) ld. 

 Z trojúhelníku ABM se ld rovna AM 

                                                                                      (43) 

 Protoţe hodnota  je velmi nízká, zpravidla <0.1, je moţno napsat 

                                    (44) 

 Horizontální průmět stykové plochy provalku s válcem při střední šířce provalku bs 

je dán vztahem 

                                               (45) 
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3. Univerzální válcovací trať TŽ, a.s. 

 

3.1.  Charakteristika tratě 

Univerzální trať provozu VH sestává z následujících technologických uzlů: 

- vsázka  

- naráţecí pec 

- válcovací stolice 

- Sontag nůţky 

- úpravna 

 

Obr. 19.  Blokové schéma univerzální válcovací tratě TŽ, a.s. 
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3.2.  Příprava vsázky 

Na sklad předvalků jsou předvalky dodávány z blokovny VH TŢ a. s.. Bramy a bloky 

se dodávají s povrchem zokujeným, způsobilým ke tváření za tepla. Povrch je nerovný, otisky 

ţebrování nebo záseky z válců jsou přípustné. Povrchové vady jako drsnost, rýhy, trhliny 

apod. jsou přípustné do hloubky dle tab. 4. 

  Tabulka 4 -  Přehled tolerancí vad dle ČSN 

Tloušťka bram [mm] Jednostranná hloubka vad 

tloušť. [mm] 

Šířka bram [mm] Jednostranná hloubka vad 

šířky [mm] 

do 140 2 do 320 4 

nad 140 včetně 3 nad 350 - 520 5 

 

Větší vady neţ je uvedeno v tab. 4. je dovoleno odstranit vypálením, vysekáním nebo 

vybroušením. Přechod mezi začištěným místem k válcovanému povrchu musí být nenáhlý. 

Pevně lpící rozstřiky oceli po vypálených vadách a povrchu bram musí být odstraněny. Součet 

hloubek jizev po odstraněných vadách na protilehlých stranách jednoho průřezu nesmí činit 

více neţ 8% z daného rozměru (šířka nebo tloušťka bramy). 

Mezní úchylky rozměrů: 

šířka ± 7 mm                    

tloušťka ± 5 mm                     

délka + 70 mm - 0 mm   

Při přípravě vsázky je zajišťován přísun a loţení 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 poţadovaných značek ocelí do naráţecí pece. Předvalky se nakládají ze skladu 

předvalků na plošinové vozíky ovládané řetězovým potahovačem a po úzkorozchodné koleji 

jsou přisunuty k naráţecí peci. 
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3.3.  Narážecí pec 

Ohřev vsázky na válcovací teplotu zajišťuje naráţecí pec, která je třízónová, vytápěna 

degazačním plynem o jmenovitém výkonu 15 t/h. Vstupní materiál se sází čelně a je do pece 

vtlačován mechanickou tlačkou do předehřívací zóny, která je bez hořáků. Ohřívací zóna má 

celkem 6. hořáků (2 čelní a 4 boční). Vyrovnávací zóna má 4. čelní hořáky. Půda je rovná, 

kluznicový systém je ze ţárovzdorného materiálu. 

Technické parametry pece: 

Jmenovitý hod. výkon pece  15 t/hod. 

Teplota vytahované vsázky   1020 - 1190°C 

Druh vsázky     kv.  150 - 200 mm, bramy 190 - 520 mm x 120 - 180 mm 

Hmotnost vsázky (1 ks)   150 – 2000 kg/ks 

Doba pobytu vsázky v peci   3 – 8 hod. 

Propal:     2 % 

Palivo     degazační plyn 

 

 

Obr. 19.  Narážecí pec 
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K docílení poţadované mikrostruktury a mechanických vlastností u válcovaného 

materiálu je nutno vést tepelný reţim ohřevu dle předepsaných ohřevových křivek. Kontrolu 

a regulaci tepelného reţimu pece provádí pecař s pomocí ukazatelů na měřícím panelu pece. 

Po ohřevu na válcovací teplotu 1020 – 1190 °C jsou předvalky vytlačeny z naráţecí 

pece na krátký válečkový dopravník pomocí manipulátoru a dále přes otočný stůl na 

válečkovou dráhu do válcovací stolice.  

K pecnímu zařízení přísluší i manipulátor, kterým se rozhrnuje v přední části pece 

materiál a vytlačuje se dvířky ven na dopravník, dále na točnu a hrábly posunuty na 

válečkovou dráhu směřující do válcovací stolice. Před válcovací stolicí je čidly měřena 

počáteční válcovací teplota.  

Za pecí je instalováno zařízení, které pomocí tlakové vody (aţ 15 MPa) odstraňuje 

primární okuje z povrchu ohřátých předvalků. 

 

 
3.4.   Válcovací stolice 

 

Po odstranění okují jsou pomocí válečkových dopravníků předvalky dopraveny k 

válcovací stolici. Druh válcovací stolice je TRIO stolice s jedním párem samostatně 

poháněných vertikálních válců (viz obr. 20.). 

Technické parametry: 

Průměr horního a spodního válce:   min. 570 mm    max. 650 mm  

Průměr středního válce:    min. 490 mm    max. 570 mm 

Délka těla horizontálních válců:   1100 mm 

Maximální válcovací síla na horizont. válce: 5000kN 

Maximální kroutící moment horizont. válců: 260kNm 

Maximální mezera mezi válci:   300mm 

Válcovací rychlost:     2,6 - 3,2 m/s 
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Obr. 20.  Válcovací stolice „Trio“ 

Na univerzální trati se válcuje dle daného válcovacího programu. Ten zpracovává 

zaměstnanec přípravy výroby (směnový inţenýr) a je rozdělen do jednotlivých 

technologických kampaní dle sortimentu zakázek.  

Válcování se provádí reverzním způsobem za pomocí kyvných stolů dle úběrových 

plánů, které jsou v databázi řídicího systému stolice dle jednotlivých sortimentů a značek 

ocelí. Za správné nastavení úběrových plánů, seřízení válců a válcovací armatury zodpovídá 

přední valcíř a operátor. Dále přední valcíř provádí oboustrannou kontrolu pásnic a měření 

jejich rozměrů za tepla i za studena, dle předem stanovených kritérií.  

Po odválcování  pásnice ŠO (široká ocel) je tato dopravena válečkovým dopravníkem 

na hydraulická rovnací pravítka, kde je rovnána za účelem odstranění šavlovitosti. 

 
3.5.  Sontag nůžky 

 

Následné dělení pásnic ŠO se provádí na Sontag nůţkách v přesných délkách nebo dle 

poţadavků zákazníka. Odválcovaný materiál je pod nůţky přiváděn přes válečkový dopravník 

za zadním kyvným stolem. V případě, ţe vývalky jsou kratší, neţ je vzdálenost mezi 2. a 3. 

potahovačem, dochází k potahování vývalku ručně pomocí vrátku. Vzniklé odstřiţky 

a odpady jsou pomocí deskového dopravníku umístěného za nůţkami shazovány do bedny 
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s odpadem.  Maximální střiţný průřez je 520 x 60 mm u konstrukčních ocelí při min. teplotě 

800 °C. Na nůţkách jsou stříhány a následně odebírány vzorky pro poţadované zkoušky. 

3.6.  Rovnání za tepla 

Na rovnačce za tepla se provádí rovnání vlnitosti pásnic ŠO za tepla a vizuální 

kontrola jejich povrchu. Při zhoršené vlnitosti především u větších tlouštěk je prováděno 

opakované rovnání a při zhoršené kvalitě povrchu je ihned upozorněn přední valcíř a mistr, 

kteří posoudí kvalitu povrchu a rozhodnou o nezbytných opatřeních ke zlepšení jakosti 

povrchu pásnic ŠO (broušení válců, výměna středního válce apod.).  

3.7.   Úprava široké oceli 

Po rovnání za tepla se ŠO shazuje do kapes. Po vytaţení jeřábem je ŠO zváţena 

a uloţena na rošty v úpravně. Materiál je dále upravován dle poţadavků zákazníka, mezi které 

patří rovnání za studena, ořez konců za studena, kontrola tvaru, povrchu a rozměrů ŠO 

(třídění), defektoskopická kontrola a kontrola 100% totoţnosti (jiskřením). 

 ŠO vybraných značek ocelí se řízeně vychlazuje ve čtyřech termoboxech umístěných 

v blízkosti teplé rovnačky a Sontag nůţek. Ihned po zhotovení svazku se přesune do 

termoboxu a po kaţdém uloţení svazku se termobox uzavře. Řízené ochlazování pak probíhá 

minimálně 48h od ukončení válcování. Do dvou termoboxů je moţno umístit ŠO v délkách 

6 m a do dalších dvou v délkách 4,2 m. Maximální hmotnost materiálu umístěných do 

termoboxu je 15 t dle rozměru. 

Důleţitou součástí úpravny je rovnačka za studena, kde se provádí rovnání šavlovitosti 

a vlnitosti pásnic ŠO za studena a vizuální kontrola jejich povrchu. 

 Konečnou kontrolu tvaru, povrchu a rozměrů pásnic ŠO provádí pracovník kontroly 

jakosti. Následně jsou svazky ŠO barevně označeny na čele, nebo na povrchu svazku. 

Kaţdý svazek je opatřen identifikačním štítkem, na němţ musí být uvedeny 

následující údaje: číslo kontraktu a zakázky, rozměry, značka oceli, číslo tavby, počet kusů 

a hmotnost svazku. 

Po splnění všech těchto poţadavků jsou pásnice ŠO připraveny k expedici 

k zákazníkovi [22].  
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4. Návrh experimentu a cíle práce 

 Cílem práce bylo ověření moţnosti zlepšení materiálových a mechanických vlastností 

vývalku řízeným válcováním a ověření moţností nahrazení normalizačního ţíhání řízeným 

válcováním.  

 Byl proveden výpočet teploty Ac3 podle vzorce (46) [23], 

Ac3(°C) = 902 - 255∙(% C)+19∙(% Si)-11∙(% Mn)-5∙(% Cr)+13∙(% Mo) - 20∙(% Ni)+55∙(V) 

              (46) 

kterým byla stanovena hodnota Ac3 = 854,841 °C.  

 Proto jsme se rozhodli, provést válcování s řízením doválcovacích teplot před 

posledními 2. úběry. Navrţené doválcovací teploty jsou 910, 880, 850 a 820 °C a pro kaţdou 

teplotu bude provedeno válcování dvou vývalků. Z kaţdého vývalku bude odebrán vzorek pro 

tahovou a vrubovou zkoušku a pro posouzení mikrostruktury (velikosti zrna). Jeden vzorek 

doválcován při teplotě 910 °C bude normalizačně vyţíhán a následně na něm provedeny 

všechny navrţené zkoušky. 

 Výsledky zkoušek budou porovnány a vyhodnocen vliv doválcovacích teplot na 

materiálové a mechanické vlastnosti vývalku.    
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5. Popis experimentu a dílčí výsledky 

 

 5.1. Postup experimentálních prací 

 Na univerzální válcovací trati TŢ, a.s., bylo provedeno válcování oceli S355J2 

s chemickým sloţením uvedeným v tabulce 5 o rozměru 240x160 mm na rozměr 250x20 mm 

s řízením doválcovacích teplot.  

Tabulka 5 – Chemické složení (rozbor hotového výrobku) 

 

Označení 

Způsob 

desoxi- 
dace 

C v % max. 

pro výrobek 
jmenovité tloušťky 

v mm 

Si 

 
% 

max. 

Mn 

 
% 

max. 

P 

 
% 

max. 

S 

 
% 

max. 

N 

 
% 

max. 

Cu 

 
% 

max. 

Další 

prvky 
% 

max. 

Podle 
EN 10027-1 

a 

CR 10260 

Podle 
EN 10027-2 

 
≤ 16 

 
> 16 

≤ 40 

 
> 40 

S355J2 1.0577 FF 0,23 0,23 0,24 0,60 1,70 0,035 0,035 - 0,60 - 

 

 Poţadavky zákazníka na konstrukční ocel S355J2 týkajících se mechanických 

vlastností dané oceli jsou stanoveny normou ČSN EN 10025-2 a znázorněny v tabulce 6. [24] 

a příklad jejího vyuţití je na obr. 21.. 

 

Obr. 21. Příklad využití konstrukční oceli S355J2 
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 Tabulka 6 – Požadované mechanické vlastnosti pro ocel S355J2  

 

Označení 

Minimální mez kluzu ReH 

[MPa] 

Jmenovitá tloušťka [mm] 

Pevnost v tahu Rm 

[MPa] 

Jmenovitá tloušťka [mm] 

Minimální nárazová práce 

KV [J] 

Jmenovitá tloušťka [mm] 

Podle 
EN 10027-1 

a 

CR 10260 

Podle 
EN 10027-2 

 
> 16 

≤ 40 

 
≥ 3 

≤ 100 

 
≤ 150 

S355J2 1.0577 345 470 – 630 27 

 

 První řízené válcování bylo provedeno na dvou vývalcích (pásnicích) při doválcovací 

teplotě 910 °C. Z prvního vývalku byly odebrány dva vzorky a jeden z těchto vzorků byl 

normalizačně vyţíhán při teplotě 900 °C po dobu dvou hodin, následně ochlazován volně na 

vzduchu.  Z druhého vývalku a dalších vývalků byl odebrán jeden vzorek pro navrţené 

zkoušky. Další řízené válcování proběhlo za následujících teplot 880, 850, 820 °C vţdy na 

dvou vývalcích, ze kterých bylo odebráno po jednom vzorku. Teploty byly měřeny ručním 

pyrometrem „Raytek Raynger 3i“.  Pro porovnání s běţným válcováním, kde je doválcovací 

teplota cca 950°C byl odebrán jeden vzorek z vývalku odválcovaného za běţného provozu. 

Všechny vzorky byly odstřiţeny na „Sontag“ nůţkách o délce 400 mm.  

 Z kaţdého vzorku byly zhotoveny 3 zkušební tělesa pro zkoušku tahem, dle ČSN EN 

10025-2 viz obr. 22 a zkouška byla provedena dle ČSN EN ISO 6892-1.  

 

Obr. 22.  Orientace pro odebírání zkušebních těles pro šířku < 600 

 Dále bylo zhotoveno 5 zkušebních těles pro zkoušku rázem v ohybu dle ČSN EN 

10025-2 viz obr. 23. [25] a zkouška byla provedena dle ČSN EN 10045-1.  

 

Obr. 23.  Orientace pro odebírání zkušebních těles pro šířku < 600 
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 Zkouška rázem v ohybu se provádí kolmo ke směru válcování s vrubem ve tvaru „V“, 

kde osa vrubu je kolmá k povrchu výrobku. Všechny vzorky pro mechanické zkoušky jsou 

odebírány podélně ve směru válcování. 

 Metalografický rozbor byl proveden podle normy ASTN E112, kde je velikost zrna 

vyhodnocována porovnáním s etalonem. Pro metalografický rozbor byly vzorky naleptány ve 

2 % nitalu, z kterých se následně stanovila velikost zrna na povrchu, v 1 / 4 a ve středu 

vzorku. Na vzorcích hodnotících velikost zrna na povrchu, byla provedena kvantifikace na 

obrazovém analyzátoru „Leco IA-32“, která vyhodnocuje z pěti míst procentuální podíl zrna 

dané velikosti. 

 5.2. Vyhodnocení experimentálních prací 

 Po obdrţení výsledků všech zkoušek provedených na zkušebních vzorcích bylo 

provedeno jejich vyhodnocení, které nám popisuje vliv doválcovací teploty na mechanické 

vlastnosti vývalku oceli S355J2. 

 5.2.1. Deformace a deformační rychlost 

 Pro výpočet deformace v jednotlivých úběrech byl pouţit vzorec pro skutečnou 

deformaci (47). 

                                                                                                                      (47) 

kde   e     je přirozená deformace, 

 h0    je počáteční výška, 

 h1    je výška po deformaci [22]. 

 Na obr. 24. je graficky znázorněna deformace v jednotlivých úběrech.  Jak je z grafu 

patrné k největším deformaci došlo v 6. a 11. úběru a v posledních dvou úběrech byla bohuţel 

hodnota deformace nejmenší.  Tato skutečnost je dána předem nastaveným úběrovým plánem 

pro danou ocel a poţadované rozměry vývalku. V experimentu jsme se zabývali pouze vlivem 

doválcovací teploty na mechanické vlastnosti vývalku oceli, ne změnou velikosti deformace.  
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Obr. 24.  Hodnoty deformace v jednotlivých úběrech 

 Deformační rychlost  v jednotlivých úběrech byla vypočtena ze vzorce (48)[22]: 

                                                                                                             (48) 

kde υobv  je obvodová rychlost válců, 

 ld       je délka pásma deformace vypočtená ze vzorce (49). 

                                                                                                                  (49) 

kde R     je poloměr válce, 

 Δh    je rovna h0-h1 

 Na obr. 25., který znázorňuje deformační rychlost v jednotlivých úběrech, je vidět, ţe 

deformační rychlost postupně rostla aţ do 11. úběru a v posledních dvou úběrech opět klesala. 
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Obr. 25.  Znázornění deformační rychlosti v jednotlivých úběrech 

 5.2.2. Časový průběh chladnutí 

 Z naměřených parametrů jednotlivých průchodových plánů byl sestrojen graf, který 

znázorňuje časový průběh chladnutí (viz obr. 26.). Pro lepší přehlednost grafu, a jelikoţ 

hodnoty (časové prodlevy a teploty) jednotlivých průchodových plánů se téměř shodovaly aţ 

do 11. úběru, byly tyto hodnoty zprůměrovány a zaneseny do grafu. Následný průběh 

ochlazování je jiţ znázorněn pro kaţdou teplotu zvlášť. Z grafu je moţno vysledovat vliv 

prodlev na ochlazování vývalku oceli a vliv deformace na jeho teploty. 

 

Obr. 26.  Grafické znázornění časového průběhu chladnutí 
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5.2.3. Mechanické vlastnosti 

 Nyní se zaměříme na porovnání a posouzení mechanických vlastností vývalků oceli 

S355J2 doválcovaných za různých teplot, získaných z mechanických zkoušek. Pro 

přehlednější zobrazení daných mechanických vlastností byl proveden výpočet průměrné 

hodnoty výsledků jednotlivých zkoušek odpovídajících dané doválcovací teplotě. Veškeré 

tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 7. 

     Tabulka 7 – Naměřené hodnoty mechanických zkoušek 

Teplota [°C] Mez kluzu Re 

[MPa] 

Mez pevnosti Rm 

[MPa] 

Nárazová práce KV 

[J] 

Vrubová houţevnatost 

KCV [J/cm2] 

Provozní  411 541 96,06 120,2 

910 412,8 544,3 97,58 121,99 

880 415,4 549,4 99,2 123,99 

850 421,1 548,6 110,41 133,03 

820 424,1 545,2 111,52 139,4 

Normalizačně ţíhaný 406 529 177,66 222,08 

 

 5.2.3.1. Mez kluzu 

 Na obr. 27. je znázorněn vliv doválcovací teploty na mez kluzu Re. Z grafu lze 

usoudit, ţe se sniţující se doválcovací teplotou mez kluzu Re roste, ale u vyţíhaného vzorku 

je mez kluzu Re niţší neţ u vzorků neţíhaných.  

 

Obr. 27. Graf závislosti meze kluzu Re na teplotě 
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 Pro posouzení závislosti napětí σ na teplotě byl sestrojen bodový graf, do kterého byly 

bodově zaneseny hodnoty meze kluzu pro dané doválcovací teploty. Jelikoţ se lze domnívat, 

ţe pro rozmezí teplot 820 aţ 950 °C je závislost lineární, byly tyto proloţeny body přímkou 

(viz obr. 28.).  

 

Obr. 28.  Závislost σ na teplotě t v °C 

 Pro stanovení závislosti σ na teplotě t v °C, bylo vyuţito rovnice (50).  

                                                                                                                 (50) 

 Pro stanovení konstant rovnice, byl a rovnice zlogaritmována a převedena do 

lineárního tvaru (51). 

            (51) 

 Vnesením hodnot meze kluzu Re pro dané doválcovací teploty do grafu a jejich 

proloţení přímkou, byly pomocí Softwaru Excel stanoveny parametry lineární rovnice (52). 

              (52) 

 Následnými výpočty byly získány konstanty původní exponenciální rovnice ve tvaru 

(53). 

                         (53)                                                                                  
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 5.2.3.2. Pevnost v tahu 

 Z obr. 29. je patrné, ţe hodnota pevnosti v tahu stoupá se sniţující se teplotou 

doválcování aţ do teploty 880°C. Zatímco u teplot 850 a 820°C tato hodnota mírně klesá. 

Jelikoţ se hodnoty pohybují ve velmi úzkém intervalu 10MPa je moţné z pohledu 

technologické praxe je povaţovat za neměnné. U ţíhaného vzorku je hodnota pevnosti v tahu 

nejniţší.  

 

Obr. 29. Graf závislosti pevnosti v tahu Rm na teplotě 

 5.2.3.3. Nárazová práce 

 Závislost nárazové práce KV na doválcovací teplotě je znázorněna v grafu na obr. 30., 

kde je vidět, ţe naměřené hodnoty nárazové práce KV se s klesající doválcovací teplotou 

nijak výrazně neliší. Mírný vzestup je pozorován aţ při teplotě 850 a 820°C. Výrazný vzestup 

této hodnoty je u vzorku, který byl normalizačně vyţíhán.  

 

Obr. 30. Graf závislosti nárazové práce KV na teplotě 
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 5.2.3.4. Vrubová houževnatost 

 U grafu hodnot závislosti vrubové houţevnatosti KCV na doválcovací teplotě (viz 

obr. 31.), je vidět obdobný nárůst hodnot jak tomu bylo v případě nárazové práce KV. 

 

Obr. 31. Graf závislosti vrubové houževnatosti KCV na teplotě 

 

 Z dosavadních výsledků lze usoudit mírné zlepšení plastických a pevnostních 

vlastností s klesající doválcovací teplotou.  

 U vzorku, který byl normalizačně vyţíhán není tento trend obdobný, jelikoţ u něho 

došlo k výraznému zvýšení plastických vlastností a mírnému zmenšení pevnostních 

vlastností. 

  

 Pro další porovnání plastických vlastností zkoumaných vzorků a jejich závislosti na 

teplotě doválcování byla dána do matematického poměru mez kluzu Re a pevnost v tahu Rm. 

Tyto hodnoty jsou znázorněny v grafu na obr. 32. Poměr těchto hodnot Re/Rm mírně klesá aţ 

do teploty 880°C. Od teploty 850°C je tento poměr výrazně vyšší.  
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Obr. 32. Graf závislosti plastičnosti materiálu na teplotě 

 

 5.2.4.  Hodnocení velikosti zrna 

 Velikost zrna byla stanovena ve třech místech: na povrchu, v ¼ a ve středu vzorku. 

Z výsledku metalografického rozboru (viz. příloha I.) je patrná řádkovitá struktura ve středu 

a v ¼ vzorku, která je výsledkem tváření struktury. U povrchu se řádkovitost neobjevuje, a 

také u vzorku, který byl normalizačně ţíhán je řádkovitost menší, zde došlo k částečné 

homogenizaci struktury. 

   Odhadnutá velikost zrna srovnáním podle etalonu odpovídá stupni 8 aţ 9, u ţíhaného 

vzorku se objevuje i stupeň 10 (čím vyšší stupeň, tím menší zrno). Ze získaných výsledků, 

které  jsou v příloze I je moţno pozorovat, zě nejmenší zrna se vyskytují těsně pod povrchem, 

kde došlo k rychlému ochlazení. Dále pak zrno dosahuje velikosti, která se směrem ke středu 

jiţ téměř nemění. 

 Pro lepší pochopení a orientaci v příloze I je tabulka 8, která objasňuje teloploty, za 

kterých byl vzorek 1. aţ 10. doválcován. 

Tabulka 8 – Doválcovací teploty jednotlivých vzorků 

Vzorek 
číslo 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Doválcovací 

teplota 
[°C] 

normalizačně 

ţíhaný 
910 910 880 880 850 850 820 820 provozní 

 

0,745
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0,755

0,76
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0,78
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 Vliv doválcovací teploty na velikost zrna není na výsledcích v tabulce 8 moţno 

jednoznačně pozorovat, proto byla dodatečně provedena obrazová analýza na vzorcích 

u povrchu, kde se tento vliv mohl projevit nejvýrazněji. 

 Výsledky této analýzy jsou zobrazeny v grafu, který je na obr. 33.. Do grafu jsou 

zaneseny výsledky, které vyjadřují vypočtený průměr z procentuálních podílů zrna dané 

velikosti. 

 

Obr. 33. Vliv teploty na velikost zrna 

 Z průběhu křivky v tomto grafu lze vypozorovat, ţe velikost zrna s klesající teplotou 

doválcování se zmenšuje. Tento rozdíl velikosti není však nijak výrazný, coţ lze přisoudit 

rychlosti ochlazování a velikosti vývalku. Vývalek o rozměrech 250 x 20 mm potřebuje delší 

dobu k ochladnutí, čímţ je vytvořena časová prodleva k zvětšování jeho zrna. Nejmenší 

velikosti zrna bylo pak dosaţeno u vzorku normalizačně ţíhaného.   
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 6. Závěr 
 
 Důvodem proč byl proveden tento výzkum, bylo ověření moţnosti řízeného válcování 

na Univerzální trati T. Ţ., a.s. v Bohumíně. 

 Cílem výzkumu bylo ověření moţnosti zlepšení materiálových a mechanických 

vlastností vývalku řízeným válcováním a ověření moţností nahrazení normalizačního ţíhání 

řízeným válcováním.  

 Na základě výsledku výzkumu lze učinit tyto závěry: 

 mechanické vlastnosti se zlepšovaly s klesající teplotou doválcování 

 velikost zrna se zmenšovala s klesající teplotou doválcování 

 houţevnatost ţíhaného vzorku byla vyšší neţ vzorků neţíhaných, ale mez kluzu Re a 

pevnost v tahu Rm byla niţší 

 Zkoušky prováděné na těchto vzorcích však vţdy splňovaly poţadavky předepsané 

normou pro daný typ oceli. 

 Výsledky výzkumu prokázaly vliv doválcovací teploty na mechanické vlastnosti oceli 

S355J2. Tento vliv však nebyl tak výrazný, jak jsme původně předpokládali, coţ lze 

pravděpodobně přisuzovat rozměrům profilu a jeho volnému ochlazování. Profil, na kterém 

jsme provedli výzkum o rozměrech 250 x 20 mm potřebuje poměrně dlouhou na ochlazení, 

tím je vytvořen prostor pro růst zrna. U profilů menších tlouštěk by se vliv řízeného válcování 

mohl projevit výrazněji. 

 Z výsledků výzkumu lze usoudit, ţe řízené válcování v současných podmínkách 

válcovny má jen nepatrný vliv na mechanické vlastnosti vývalků. Tento vliv je také 

v současné době vyuţíván, a to hlavně u profilu s tloušťkou 20 mm a více, kde je zařazena 

časová prodleva před posledními dvěma úběry. Důvodem zařazení těchto časových prodlev 

byly problémy s dodrţením poţadavku normy na mez kluzu Re. Větší časové prodlevy by 

výrazně zpomalily válcovací trať a neměly tak výrazný dopad na poţadované vlastnosti oceli, 

které by se daly náleţitě ekonomicky zhodnotit. 

 Způsob řízeného válcování zvýšením deformace není v moţnostech válcovací stolice, 

proto nejschůdnějším řešením jak dosáhnout lepších mechanických vlastnosti vývalků, je 

zavedení zrychleného ochlazování vzduchovými ventilátory. Toto ochlazování by pak mělo 
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být nainstalované za válcovací stolici, kde by byla vytvořena moţnost pro řízení 

doválcovacích teplot a v oblasti hydraulických pravítek, kde je vývalek rovnán.  
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Příloha I                I/1 

Velikost zrna dle ASTM 112 

  

Vz. 1 – velikost zrna u povrchu (zv. 100x) Vz. 1 – velikost zrna v 1/4  (zv. 100x) 

Zrno: 10, 9 Zrno: 9, 10 

  

Vz. 1 – velikost zrna ve středu (zv. 100x) Vz. 2 – velikost zrna u povrchu (zv. 100x) 

Zrno: 9, 10 Zrno: 9, 8 
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                 I/2 

  

Vz. 2 – velikost zrna v 1/4  (zv. 100x) Vz. 2 – velikost zrna ve středu (zv. 100x) 

Zrno: 8, 9 Zrno: 8, 9 

  

Vz. 3 – velikost zrna u povrchu (zv. 100x) Vz. 3 – velikost zrna v 1/4  (zv. 100x) 

Zrno: 8, 9 Zrno: 8, 9 
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                 I/3 

  

Vz. 3 – velikost zrna ve středu (zv. 100x) Vz. 4 – velikost zrna u povrchu (zv. 100x) 

Zrno:  8, 9 Zrno: 8, 9 

  

Vz. 4 – velikost zrna v 1/4 (zv. 100x) Vz. 4 – velikost zrna ve středu (zv. 100x) 

Zrno: 8, 9 Zrno: 8, 9, ojediněle 7 
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                 I/4 

  

Vz. 5 – velikost zrna u povrchu (zv. 100x) Vz. 5 – velikost zrna v 1/4 (zv. 100x) 

Zrno: 9, 10 Zrno: 9 

  

Vz. 5 – velikost zrna ve středu (zv. 100x) Vz. 6 – velikost zrna u povrchu (zv. 100x) 

Zrno: 9, 8 Zrno: 9, 10 
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                 I/5 

  

Vz. 6 – velikost zrna v 1/4 (zv. 100x) Vz. 6 – velikost zrna ve středu (zv. 100x) 

Zrno: 9 Zrno: 9, 8 

  

Vz. 7 – velikost zrna u povrchu (zv. 100x) Vz. 7 – velikost zrna v 1/4 (zv. 100x) 

Zrno: 9, 10 Zrno: 9 
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                 I/6 

  

Vz. 7 – velikost zrna ve středu (zv. 100x) Vz. 8 – velikost zrna u povrchu (zv. 100x) 

Zrno: 9, 8, ojediněle 7 Zrno: 9, 10 

  

Vz. 8 – velikost zrna v 1/4 (zv. 100x) Vz. 8 – velikost zrna ve středu (zv. 100x) 

Zrno: 9 Zrno: 9, 8 
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                 I/7 

  

Vz. 9 – velikost zrna u povrchu (zv. 100x) Vz. 9 – velikost zrna v 1/4 (zv. 100x) 

Zrno: 9, 10 Zrno: 9, 8 

  

Vz. 9 – velikost zrna ve středu (zv. 100x) Vz. 10 – velikost zrna u povrchu (zv. 100x) 

Zrno: 9, 8 Zrno: 9, 8 
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                 I/8 

  

Vz. 10 – velikost zrna v 1/4 (zv. 100x) Vz. 10 – velikost zrna ve středu (zv. 100x) 

Zrno: 9, 8 Zrno: 9, 8 

 

 

 

 

 

   


