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ABSTRAKT 

SIKORA, M. Porovnání vlivu rychlosti ochlazování a chemického složení na vlastnosti 

konstrukčních ocelí v tyčích válcovaných za tepla. Ostrava: Katedra tváření materiálu,     

VŠB-TU Ostrava, 2010. 34 s. 

 

Bakalářská práce, vedoucí: prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. 

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vlivu rychlosti ochlazování resp. ochlazování a 

chemického složení na vlastnosti konstrukčních tyčových ocelí S355J2Cr-STVK a S355J2-

KJT, válcovaných za tepla. Teoretická část je věnována vlivům uhlíkového ekvivalentu, 

jednotlivých chemických prvků, uzdravovacím procesům, způsobu řízeného válcování a 

ochlazování na vlastnosti konstrukčních ocelí. Experimentální část je zaměřena na pokusné 

válcování výše zmíněných značek oceli na kontijemné trati Třineckých Železáren, a.s. a na 

následné vyhodnocení získaných výsledků. Vyhodnocení se zabývá vzájemným porovnání 

mechanických a strukturních vlastností získaných z experimentu i zhodnocením povrchové 

kvality vývalků těchto oceli v závislosti na odlišném způsobu chlazení a chemického složení.  

Klíčová slova: ochlazování, chemické složení, konstrukční ocel v tyčích, válcování za tepla. 

 

ABSTRACT 

SIKORA, M. Comparison of influence cooling rate and chemical constitution on structural 

steels in hot rolled rods characteristics. Ostrava: Department of Materials Forming,        

VŠB-TU Ostrava, 2010. 34 p. 

 

Bachelor thesis, Supervisor: prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. 

This thesis presents a comparison of influence cooling rate respectively cooling and chemical 

composition on properties of structural steel rod S355J2Cr-STVK and S355J2-KJT, hot 

rolled. The theoretical part is devoted to the effects of carbon equivalent, the various chemical 

elements healing processes, the method of controlled rolling and cooling properties of the 

steels. The experimental part is focused on experimental rolling of steel marks above the light 

section line Třinec Ironworks, Inc. and the subsequent evaluation of the results obtained. 

Evaluation addresses the mutual comparison of mechanical and structural properties obtained 

from the experiment and evaluating the surface quality of rolled steel, depending on different 

cooling conditions and chemical composition. 

Keywords: cooling, chemical composition, structural steel bars, hot rolled. 
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1. Úvod 

 Významným výrobcem dlouhých ocelových válcovaných výrobků v České republice 

jsou Třinecké Železárny a.s. (dále TŽ, a.s.), jehož tradice se datuje od roku 1839. Tento 

moderní integrovaný hutní podnik s bohatým výrobním sortimentem počínaje výrobou koksu, 

surového železa, oceli a konče produkcí kolejnic, drátů, tyčových profilů aj. se na současné 

výrobě oceli v ČR podílí více než jednou třetinou. 

Kontijemná trať (dále KJT) v TŽ, a.s. produkuje kruhovou ocel v tyčích či svitcích, 

plochou ocel, úhelníky a betonářskou ocel. Trať byla postavená v roce 1960, v letech 2003-

2004 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, což umožnilo reagovat na zvyšující se 

požadavky trhu na jakostí tyčové oceli a orientovat svou výrobu pro dodávky 

automobilovému průmyslu [1]. Modernizace dále umožnila zavedení válcování speciální 

tyčové oceli s označením SBQ (Special Bar Quality), vyznačující se přesnou geometrií 

vývalku s vysokou povrchovou a vnitřní kvalitou se zaručenými mechanickými i 

mikrostrukturními vlastnostmi dle požadavků odběratelů. [2]. 

Vysoké požadavky, které jsou kladeny ze strany odběratelů na výslednou kvalitu 

výrobku, jsou náročné a uspokojit přání odběratele, pro kterého i finální cena je určující, není 

tedy lehké. Je potřeba se zaměřit na mnoho faktorů hrající v samotném tváření velkou roli a 

skloubit je do co možná nejekonomičtějšího a nejefektivnějšího řešení. V současnosti se o to 

více prosazuje ve válcovnách zapojení termomechanických procesů tváření do výroby, díky 

kterým se spojí řízení mikrostruktury provalku s jeho tvarovými změnami. Je tedy zapotřebí 

zajistit výsledné požadované chemické složení, požadovanou strukturu, mechanické 

vlastnosti, povrchovou kvalitu po celém průřezu a délce vývalku. Stoupající nároky na kvalitu 

vedou k neustálému zlepšování technologických procesů nebo k jeho zkrácení.  

Cílem této práce je teoretické objasnění problematiky výroby tyčové oceli na trati 

válcovny jemných profilů v TŽ, a.s. jakosti S355J2 a experimentální vyhodnocení a 

porovnání výsledků metalografického rozboru, mechanických vlastností a povrchové kvality 

u dvou taveb konstrukční oceli S355J2 s různým chemickým složením a ve dvou válcovaných 

rozměrech. Ve skupině do průměru 50 mm s chlazením a ve skupině nad 50 mm bez chlazení 

ve vodních boxech. Hlavní myšlenkou je nahradit dosavadní tavbu T12149, tavbou T13497 

s odlišným chemickým složením a snížit tak četnost povrchových vad které jsou způsobeny u 

tavby T12149 zvýšeným obsahem chromu.  
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2. Teoretický rozbor problematiky  

2.1  Konstrukční oceli v TŽ, a.s.  

Konstrukční oceli jsou důležitým materiálem ve strojírenském, automobilovém či 

stavebním průmyslu, protože kombinací legujících prvků, vhodným tepelným zpracováním 

resp. výrobní technologií lze získat oceli s vysokou pevností i dostatečnou houževnatostí, pro 

práci za vysokých i nízkých teplot, odolné korozi, abrazivnímu opotřebení apod. Dlouholeté 

výzkumy a vývoje rozšířily sortiment ocelí tak, že dnes jsou k dispozici desítky značek těchto 

oceli [3].  

Jejich přednosti předurčují jejích využití při výrobě svařovaných, šroubovaných a 

nýtovaných konstrukcí, na příklad pro stavbu hal, budov, mostů, jeřábů apod. Méně 

namáhané strojní díly a nosné konstrukce strojů. Oceli nejsou určeny k tepelnému zpracování 

vyjma normalizačního žíhání. S355 se dodává v jakostních stupních JR,J0,J2 a K2 [4]. 

 Snahou TŽ, a.s. je vyrábět oceli podle předem definovaných požadavků zákazníka 

(chemické složení, tolerance rozměrů, kvalita povrchu, velikost struktury potažmo zaručené 

mechanické vlastnosti apod.).  

Ocel jakosti S355J2 je válcována normalizačně, dle norem EN 10025-2. Takto 

normalizačně válcovaná ocel odpovídá stavu získaného po normalizačním žíhání. Velkou 

předností je, že i po jakémkoli tepelném zásahu (např. svařování, dělení plamenem a pod.) 

zůstávají mechanické vlastnosti materiálu prakticky nezměněny. To je důležité zejména u 

dynamicky namáhaných svařovaných konstrukcí.   

 

Označení oceli S355J2 obsahuje:  

• číslo této evropské normy (EN 10025) 

• symbol S (značící konstrukční ocel) 

• číslo udávající minimální hodnotu meze kluzu [N/mm2] 

• označení jakostního stupně s ohledem na svařitelnost a zaručenou hodnotou 

nárazové práce (EN 10027) při teplotě zkoušení -20 °C.  

• případně další dodatečné informace (např.: +N znamenající normalizační 

válcování, Cr udává zvýšený obsah chromu pro lepší mechanické vlastnosti atd.) 

 

V experimentální části této bakalářské práce je rozebrána problematika následujících 

jakostí konstrukčních ocelí: S355J2CR-STVK, S355J2-KJT. 
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2.1.1 Uhlíkový ekvivalent 

Pro posouzení svařitelnosti je nutné znát tzv. uhlíkový ekvivalent CE. Ocel S355J2 je 

vhodná ke svařování všemi obvykle používanými způsoby svařování. S rostoucí tloušťkou 

výrobku a rostoucí hodnotou uhlíkového ekvivalentu se zvyšuje riziko výskytu trhlin za 

studena v oblasti sváru. Což je nejčastější vada způsobena svařováním. Protože vyšší 

koncentrace uhlíku a dalších legujících prvků jako jsou mangan, chrom, křemík, molybden, 

vanad, měď a nikl mají tendenci zvýšit tvrdost a snížit svařitelnost. Každý z těchto prvků má 

tendenci odlišnou měrou ovlivnit tvrdost a svařitelnost oceli, nicméně je to nezbytná metoda, 

která umožní ocelí o různém chemickém složení srovnat jejich tvrdost a svařitelnost. 

Existují dva běžně používané vzorce pro výpočet uhlíkového ekvivalentu. Jedním 

z nich je vzorec (1), od společnosti AWS (American Welding Society), který je doporučován 

pro konstrukční oceli [5]. 

 

�� = % � + �% �	
% ��
 � + �% ��
% ��
% �

� � + �% ��
% ��
�� �  (1) 

 

Avšak podle norem je doporučován vzorec od Deardon-O’Neill (2). 

 

�� = % � + �% �	
 � + �% ��
% ��
% �

� � + �% ��
% ��
�� �  (2) 

 

Vhodné hodnoty uhlíkového ekvivalentu pro vzorec (2) jsou uvedeny v tab. 1. 

 

Tab. 1: Vliv velikosti uhlíkového ekvivalentu na svařitelnost 

Uhlíkový ekvivalent CE Svařitelnost 

Až na 0,35 Vynikající 

0,36 - 0,40 Velmi dobrá 

0,41 – 0,45 Dobrá 

0,46 – 0,50 Dostatečná 

Více než 0,50 Špatná 
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2.1.2 Vliv legujících prvk ů na vlastnosti konstrukčních oceli 

Nelegované oceli nemohou splnit všechny požadavky, které kladou konstruktéři na 

vlastnosti součástek. Pokud se požaduje vysoká mez kluzu a dobré plastické vlastnosti, vyšší 

prokalitelnost, zaručená mez únavy, mez tečení, nízká přechodová teplota resp. odolnost proti 

korozi, je třeba použít legované oceli. Protože jsou tyto oceli dražší než nelegované oceli, 

používají se převážně v zušlechtěném stavu, kdy mají vyšší poměr meze kluzu k pevnosti při 

maximální houževnatosti. Konstrukční nízkolegované i vysokolegované oceli se legují 

obyčejně manganem, křemíkem, niklem, chromem, vanadem, molybdenem, méně často se 

používá bor a wolfram. 

 

Mangan (Mn) 

Patří mezi austenitotvorné prvky. Ovlivňuje výrazně tepelné zpracování ocelí. Se 

stoupajícím obsahem manganu se zpomaluje transformace austenitu v perlitické i bainitické 

oblasti. Protože mangan i uhlík snižují teplotu martenzit start, zvyšuje se v matrici ocelí 

s vyšším obsahem uhlíku po kalení obsah zbytkového austenitu úplně potlačí a oceli mají 

austenitickou matrici. Manganové oceli jsou citlivé na hrubnutí zrna, takže je nutné dodržovat 

při tepelném zpracování austenizační teplotu. U nízkolegovaných ocelí se objevuje 

vysokoteplotní popouštěcí křehkost, která snižuje vrubovou houževnatost. Mangan se často 

používá k legování konstrukčních ocelí, zejména v kombinaci s jinými prvky, protože je 

laciný a snadno dostupný. U běžných konstrukčních ocelí se používá až do obsahu 2 %. 

 

Křemík (Si) 

Patří do skupiny silně feritotvorných prvků. Křemík netvoří v ocelích karbidy, ale 

úplně se rozpouští ve feritu, jehož pevnost se zvyšuje. Až do obsahu 0,5 % se křemík 

nepovažuje za legující prvek, ale pouze za dezoxidační přísadu. U ocelí na zušlechťování se 

kombinuje obyčejně přísada křemíku s přísadou. 

 

Nikl (Ni) 

Patří mezi austenitotvorné prvky. Tento prvek, vlastnostmi velmi podobný železu, 

s ním tvoří neomezené tuhé roztoky a v tomto stavu nepůsobí výrazně na tvařitelnost. 

V austenitických korozivzdorných ocelích eliminuje feritotvornost chromu. Tvoří podstatnou 

legující přísadu do tzv. kryogenních ocelí (pracujících při nízkých teplotách). Plastometrické 

zkoušky niklových ocelí bývají podobné, ale jejich technologická tvařitelnost je snížena např. 
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při vzniku nízkotajících vměstku NiS. Nikl napomáhá pohlcování plynů, což může třeba u 

některých výkovků vést k vodíkové křehkosti. V rovnovážném diagramu Fe-Fe3C, posouvá 

nikl eutektoidní bod doleva a k nižším teplotám. Zvyšuje pevnost feritu více než chrom ale 

méně než mangan a křemík. V normalizačně žíhaných ocelích zjemňuje perlit. Nikl se 

používá zejména v ocelích, které mají mít vysokou houževnatost, zejména při záporných 

teplotách. Oceli s vysokým obsahem niklu mají austenitickou nemagnetickou strukturu.  

 

Chrom (Cr) 

Patří do skupiny feritotvorných prvků. Je nejčastější přísadou konstrukčních 

nízkolegovaných ocelí na zušlechťování, protože je relativně laciný a ovlivňuje mnoho 

vlastností. Při vysokém obsahu chromu se zvyšuje odolnost proti korozi a okujení. Zpevňuje 

materiál a zvyšuje tedy deformační odpory, snižuje rekrystalizační schopnost. Díky své 

feritotvornosti zásadně ovlivňuje strukturní stav a snižuje tvařitelnost především u dvoufázové 

oceli (ferit + austenit). Feritická zrna mají tendenci při tváření spíše zotavovat než 

rekrystalizovat, což napomáhá vzniku interkrystalického lomu, občas přecházející až v trhliny 

transkrystalické. Chrom snižuje tepelnou vodivost a při nevhodném postupu ochlazování a 

ohřevu vzniká nebezpečí tvorby trhlin z tepelných pnutí. 

 

Vanad (V) 

Tento silně feritotvorný prvek má vysokou afinitu k dusíku. Tvoří s uhlíkem velmi 

stabilní karbid. Vanadové karbidy mají vysokou tvrdost. Při nízkém obsahu vanadu se tvoří 

jemné globulární karbidy, které zpomalují růst zrna austenitu, protože se úplně rozpustí 

v matrici až při teplotě solidu. Vanad zjemňuje zrno a jeho vliv na mechanické vlastnosti 

závisí ve velké míře na stupni rozpuštění vanadu v austenitu. V ocelích na zušlechťování bývá 

obsah vanadu asi 0,1 %. Vyšší obsah vanadu mají žárupevné oceli a oceli odolné proti 

vodíkové korozi. Vanad může podporovat vznik trhlin po hranicích primárních zrn. Přísada V 

má menší vliv na zpevnění zrna než Nb a Ti, jeho význam spočívá v disperzním zpevnění. 

 

Molybden (Mo) 

Karbidy molybdenu se vyskytují často v nástrojových a žáropevných ocelích. Je silně 

feritotvorný a rozšiřováním oblasti dvoufázových struktur zásadně snižuje plasticitu. Zužuje 

interval tvářecích teplot, brzdí rekrystalizaci a zvyšuje deformační odpory. Molybden je drahý 

prvek, používá se proto pouze v případech, kdy ho nelze nahradit lacinějším prvkem.  
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Wolfram (W) 

Silně feritotvorný a karbidotvorný prvek. U nízkolegovaných ocelí je rozpuštěn 

v cementitu, při vyšším obsahu se tvoří speciální karbidy. U těchto ocelí také zjemňuje lamely 

perlitu, takže zvyšuje pevnost. Používá se jako legura u žáropevných ocelí avšak jeho cena je 

vysoká.  

 

Bor (B) 

Je v ocelích rozpuštěn v matrici, částečně může být vyloučen jako precipitát na 

hranicích sekundárních austenitických zrn. Rozpustnost ve feritu je malá. Atomy boru se 

ukládají přednostně na hranicích zrn, kde zpomalují difúzi atomů uhlíku a potlačují 

vylučování proeutektoidního feritu [3,6,7]. 

 

2.2 Uzdravovací procesy ve struktuře během a po plastické deformaci 

Plastickou deformací dochází obecně ke zpevňování tvářeného materiálu rostoucí 

hustotou dislokací.  Rostoucí hustota dislokací má za následek zvyšování vnitřní energie. 

Materiál, má snahu snížit nahromaděnou vnitřní energii na původní (výchozí) úroveň 

základními uzdravovacími procesy:  

 

• Zotavení – klesá hustota dislokací (např. jejich anihilací, dochází 

k přeskupování dislokací a vzniku subzrn – polygonizace). Tím klesá vnitřní 

energie materiálu, ale nestačí to k dokonalému uzdravení, protože zásadně 

nevznikají nová zrna oddělená velkoúhlovými hranicemi.  

• Rekrystalizace – vznikají zcela nové zrna shodné fáze a to především nukleací 

zárodků a jejích dalším růstem, což je prioritou pro dokonalé uzdravení [7]. 

Matematický model kinetiky rekrystalizace je založen na pravděpodobnosti 

vzniku zárodků a jeho růstu v jednotce objemu deformovaného a 

rekrystalizovaného kovu [8]. 

 

Zatímco po plastické deformaci za studena se zpevnění odstraní uzdravovacími 

procesy při tepelném zpracování, probíhají tyto procesy při plastické deformaci za tepla buď 

během deformace (dynamické uzdravovací procesy), nebo po deformaci (postdynamické).  
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2.2.1 Křivka napětí – deformace při plastické deformaci za tepla 

Reálné podmínky deformace za tepla vyjadřuje průběh závislosti deformačních napětí 

na velikosti deformace (obr. 1), který je při konstantní deformační rychlosti a teplotě rozdělen 

na tři oblasti. I. oblast pružné deformace, II. oblast neustáleného plastického toku a III. oblast 

ustáleného plastického toku.  Pro podmínky tváření je rozhodující oblast II s fází zpevňování 

(II.a) a změkčování (II.b). Po překročení určité kritické deformace a maximálního napětí 

probíhá změkčování buď dynamickým zotavováním, nebo dynamickou rekrystalizací. 

Z kinetického hlediska se jedná v oblasti II o nerovnovážnou rychlost zpevňování a 

změkčování až do okamžiku jejich vyrovnání a tím vzniku ustáleného toku v oblasti III. [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Schéma závislosti deformačního napětí na velikosti deformace s uplatněním 

dynamických uzdravovacích procesů 

2.2.2 Dynamické uzdravovací procesy 

Z obr. 1 je patrné, že deformace potřebná pro zahájení dynamické rekrystalizace je za 

srovnatelných podmínek vždy větší než deformace vedoucí k zahájení rekrystalizace statické. 

Při běžných procesech tváření za tepla (s posloupností mnoha nevelkých úběrů střídajících se 

s prodlevami, při níž materiál má šanci na uzdravování) proto většinou převládá statická 

rekrystalizace. Tvar spojité křivky deformace-napětí závisí mj. na probíhajícím typu 

dynamických uzdravovacích procesů a na termomechanických podmínkách tváření. Ty jsou 

souhrnně definovány tzv. Zener-Hollomonovým parametrem Z [s-1], daným rovnicí (3).  

 

� = �� ∙ ��� � �
�∙ �    (3) 
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I.   II.a         II.b        III. 
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kde ε&  je deformační rychlost [s-1] 

Q je aktivační energie při tváření za tepla [J.mol-1] 

 R je univerzální plynová konstanta [J.mol-1.K-1] 

T je teplota [K]  

  

Vyšší hodnota parametru Z posune napěťový pík směrem k vyšším deformacím (dojde 

k oddálení dynamické rekrystalizace) i k vyšším napětím (roste tedy deformační odpor) [7]. 

 

Výpočet deformace do píku ep se provádí podle rovnice (4). 

 

�! = " ∙ �#  (4) 

 

kde U,W jsou materiálové konstanty.  

2.2.2.1 Dynamické zotavení 

K dynamickému zotavování dochází při malých velikostech deformace nebo nízkých 

tvářecích teplotách. Je převládajícím mechanizmem u kovů s vysokou energií vrstvených 

chyb, které mají vysokou pohyblivost dislokací příčným kluzem a šplhem. Během plastické 

deformace mohou jak šroubové, tak i hranové dislokace opustit kluzné roviny, setkat se 

s dislokacemi opačného znaménka a anihilovat. Řídícím mechanismem zotavení je šplhání 

dislokací za současné migrace vakancí. Aktivační energie zotavení je proto blízká aktivační 

energii samodifuze.  

2.2.2.2 Dynamická rekrystalizace 

Převládá u kovů s nízkou energií vrstvených chyb. Tyto kovy mají sníženou 

pohyblivost dislokací a tím i snížený průběh dynamického zotavení. Předpokládá se že 

zárodky nových zrn se tvoří koalescencí subzrn. Základním předpokladem pro vznik 

dynamické rekrystalizace je dosažení kritického stupně deformace εkr. Velikost kritické 

deformace je u dynamické rekrystalizace podstatně větší než u statické rekrystalizace. εkrRs 

<εkrRd < εpík. Dynamická rekrystalizace nastává těsně před dosažením σMax (σpík). Při 

deformaci εpík je již asi 5 % struktury rekrystalizováno. Indexem pík se zde označuje příslušná 

veličina (σ,ε) při maximálním napětí.  
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Dynamická rekrystalizace se vyznačuje nepřetržitou nukleací a omezeným růstem 

zrna. Výsledkem je proto velmi jemné zrno, které může být zpevněno polygonizační 

substrukturou [9]. 

Celková kinetika rekrystalizace je popsána Avramiho-Johnson-Mehl-Kolmogorovou 

rovnicí (5), kde XR je podíl rekrystalizované struktury, K vyjadřuje vliv termomechanických 

podmínek žáhání a tváření, n je kinetický exponent [10]. 

 

$� = 1 − ���'−( ∙ )	*    (5) 

 

Průběh kinetiky uzdravovacích procesů po tváření za tepla lze sledovat na křivce 

rekrystalizovaného podílu v závislosti na čase (obr. 2). Tato křivka zahrnuje určitou nukleační 

dobu následovanou postupně zrychleným růstem rekrystalizovaného podílu. V této oblasti 

dochází k nejvýraznějším změnám mechanických vlastností. Křivka je zakončena opět 

sníženou rychlostí děje ve fázi styku sousedních zrn. 

 

Obr. 2: Křivka změn podílu rekrystalizovaného zrna po tváření v závislosti na čase [11] 
 

2.2.3 Postdynamické uzdravovací procesy 

Po deformaci, a to i poté, že se uskutečnilo dynamické zotavování či dynamická 

rekrystalizace, bylo prokázáno, že je zde stále dostatečný prostor pro další mikrostrukturní 

změny. Takové změny jsou podmíněny akumulovanou energií z deformace v dislokacích a je 

usnadněna relativně snadná difuze při těchto vysokých teplotách. K nějakému statickému 

obnovení dojde bezprostředně po tváření. Vzhledem následujícímu dostatečnému času 

následuje statická rekrystalizace, po které zrno naroste. Čas potřebný pro uskutečnění těchto 

procesů se mění s chemickým složením a termomechanickými podmínkami [12]. 
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J. Jonas a R.A.P. Djaic zjistil, že po tváření za tepla může mít změkčování třístupňový 

charakter (statické zotavení, metadynamická rekrystalizace, statická rekrystalizace). 

Předpokladem pro vznik metadynamické rekrystalizace jsou dynamicky rekrystalizovaná zrna 

při tváření. Tato zrna se stávají zárodky pro růst zrn při metadynamické rekrystalizaci, která 

nevyžaduje žádnou inkubační dobu. Probíhá předčasně v místech s maximální deformací.  

U třístupňového změkčovacího procesu první prodleva, tj. mezi statickým zotavením a 

metadynamickou rekrystalizací, není způsobena inkubační dobou, ale rozdílnými rychlostmi 

obou procesů. Aktivační energie rekrystalizace je značně větší než zotavení, které je 

ukončeno před počátkem metadynamické rekrystalizace. Zvýšením teploty se kinetika obou 

změkčovacích procesů vyrovnává, proto se délka první prodlevy snižuje. 

Tyto uzdravovací mechanismy jsou schématicky znázorněny na obr. 3, jako závislosti 

podílu uzdravené struktury na deformaci [9].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Schematické vyjádření vztahu mezi mechanizmy postdynamického uzdravení 

a velikosti deformace b = 8 %; f = 18 %; g = 32 %; j = 64 % 

2.3 Způsob řízeného válcování používaný na KJT 

Řízené tváření (termomechanické procesy) jsou většinou definovány jako výrobní 

procesy, ve kterých je kombinováno tváření s termomechanickými procesy, za účelem 

odbourání následného tepelného zpracování. Zjednodušeně lze tváření rozdělit na konvenční 

vysokoteplotní tváření, normalizační tváření a termomechanické tváření. 

Tyto způsoby tváření jsou znázorněny na obr. 4.  

0       deformace εh [%] 
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         Obr. 4: Znázornění oblastí tváření v diagramu Fe-Fe3C [13] 

 

Normalizační válcování 

Finální válcování (na ASC stolici) u tohoto tvářecího procesu probíhá v teplotní 

oblasti normalizace. Zvýšené mechanické vlastnosti jsou získány díky doválcování materiálu 

ve spodní oblasti austenitu, tj. 30 až 50 °C nad teplotou A3. Austenit úplně rekrystalizuje před 

přeměnou γ/α tak, že transformační procesy jsou směřovány výhradně na zjemnění a 

zrovnoměrnění austenitického zrna. Tento způsob tváření je volen zejména u konstrukčních 

ocelí s feriticko-perlitickou mikrostrukturou. Snížení řádkovitosti mikrostruktury těchto ocelí 

je možno vidět ve zvýšené rychlosti nukleace pro přeměnu z austenitické fáze. Feritická zrna 

se netvoří pouze na hranicích zrn austenitu, ale také v zrnech austenitu. Následkem zvýšení 

nukleace stoupá teplota přeměny γ/α. Může se tedy tvořit feritické i perlitické zrno téměř 

současně. Odpadá tedy další tepelné zpracování po samotném válcování což má pro samotné 

náklady na výrobu pozitivní vliv [6]. 
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2.4 Řízené ochlazování 

Aplikací řízeného ochlazování po válcování lze dosáhnout zjemnění feritického zrna, 

zjemnění perlitu nebo bainitu, zvýšení doválcovacích teplot, zlepšení svařitelnosti snížením 

uhlíkového ekvivalentu CE.  

Pro strukturní stav po řízeném ochlazování je rozhodující rychlost ochlazování během 

fázových přeměn a tzv. stop teplota (tstop), při které je zrychlené ochlazování přerušeno. 

Zrychlené ochlazování nemá probíhat až do konce fázových změn (obr. 5), tím se zabrání 

vzniku velkého podílu zákalné struktury. 

 Pro C-Mn-Nb-V oceli je optimální stop teplota okolo 550 °C. Výsledná struktura je 

jemně feritická s rovnoměrně rozptýlenými ostrůvky bainitu. Pouze řízeným válcováním se 

dosáhne jemně feritická struktura s periltem v texturním uspořádání.  

Pro C-Mn-Nb oceli jsou optimální ochlazovací rychlosti 10 až 15 K/s (obr. 5)[9].  

 

Obr. 5: Vliv rychlosti ochlazování na strukturu (Ocel: C-Mn-Nb; tstop = 550 °C; 

 F – ferit; P – perlit; B-bainit; M-martenzit) 

 

Řízené ochlazování válcovaného materiálu se uskutečňuje za pomocí vodních boxů 

(chladících skříní) 1,2. 
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2.5 Technologie válcování a ochlazování konstrukční oceli na KJT 

Tyčová ocel válcovaná za tepla, jsou vývalky kruhového průřezu od 16 do 70 mm, 

čtvercového kvadrát 35 až 40 mm, šestihranného o rozměrech 15 až 57 mm, nebo plochá ocel, 

či úhelníky. Cílem výroby za tepla válcované tyčové oceli je dosažení optimální 

mikrostruktury tvářeného materiálu a mechanických vlastností jak po průřezu, tak i po celé 

délce. Zároveň musí být dodrženy přesné požadované rozměry, stejně tak jako co možná 

nejvíce eliminovat výskyt vad, které by při použití konstrukčních ocelí v konstrukcích měly 

fatální následky.  

2.5.1 Vývoj technologie válcovny 

Pokud chce válcovna být vždy krok před konkurencí, musí své výrobní technologie 

neustále modernizovat, aby si udržela své postavení na trhu, kde zákazník preferuje kvalitu, 

která splňuje jeho tvrdé požadavky za co nejnižší možnou cenu.  

To přimělo TŽ, a.s. modernizovat KJT v roce 2003 s cílem vytvoření technických 

předpokladů pro výrobní technologie jakostních značek oceli SBQ (Special Bars Quality) 

které jsou předurčeny k využití v automobilovém a strojírenském průmyslu. Poslední tečkou 

rozsáhlé modernizace byla roku 2008, výstavba nové navíjecí linky Garret.  

SBQ oceli, jak již bylo naznačeno v úvodu, jsou tyče nebo tyče ve svitcích se 

zvýšenými požadavky na kvalitativní parametry včetně časového faktoru. Tyto oceli mají 

přesnou geometrii vývalku, s vysokou povrchovou a vnitřní kvalitou a zaručenými 

mechanickými vlastnostmi predikovanými mikrostrukturními vlastnostmi ve válcovaném 

stavu. Výrobní sortiment tyčí SBQ je tvořen konstrukční ocelí, uhlíkové mikrolegované oceli, 

cementační, automatové, legované, legované k zušlechtění, řetězové, pružinové, 

šroubárenské, dle firemních specifikací, ložiskové, nerezavějící a nástrojové.  
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2.5.2 Dispozice KJT 

Na obr. 6 je schéma KJT v TŽ, a.s. s pohledem na pravou žílu. 

 

Obr. 6: Schéma kontijemné válcovací tratě TŽ, a.s. s pohledem na pravou žílu 

 

Kroková pec 

Vsázku krokové pece tvoří sochory, kvadrát 150 mm o délce až 12 m, umístěné ve 

skladu sochorů KJT případně na železničních vozech, které jsou za pomocí jeřábu 

dopravovány na nakládací rošt zavážecího úseku krokové pece.  Sochory jsou vyráběny 

pochodem plynulého odlévání, případně válcované na vratné trati TŽ, a.s. Mohou být i 

povrchově upravovány. Do krokové pece je vsázka dopravena z roštu válečkovým 

dopravníkem, na kterém je instalováno zařízení pro měření hmotnosti a délky zaváženého 

sochoru.  

Kroková pec firmy SIMAC, slouží k ohřevu vsázky na požadovanou válcovací teplotu 

1120 °C až 1250 °C, se ztrátou kovu zokujením 0,4 %. Pohyb vsázky v peci je zajištěn 

pomocí soustavy pohyblivých a pevných trámců krokového mechanismu, který je postupně 

krok za krokem dopraví k výstupní straně pece. V případě, že v peci dojde k poruše, lze pec 

vyprázdnit pomocí zpětného chodu krokového mechanismu. Pec je vytápěna směsným 

plynem o výhřevnosti 8235 kJ/Nm3,který je spalován v hořácích pro horní a spodní ohřev. 

Chod pece je řízen automatickým řídícím systémem firmy SMS.  
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Vysokotlaký ostřik okují 

Ohřevem materiálu v krokové peci dojde ke vzniku okují na povrchu sochoru, které se 

musí odstranit, aby nedošlo k jejich zaválcování. Jejich odstranění se provádí vysokotlakým 

ostřikem vodou, pod tlakem až 22 MPa, které je umístěno za pecí. 

 

Přípravné čtyřstolicové pořadí 

Přípravné pořadí je sestaveno z horizontálních a vertikálních válcovacích stolic 

v pořadí H-V-H-V a průměrech válců 620 mm, a délce těla válce 850 mm. Kalibrace válců 

umožňuje připravit z výchozího sochoru kvadrát 150 mm kruhový provalek Ø 100 mm. 

Pohon horizontálně uložených válců zajišťují stejnosměrné elektromotory o výkonu 1100 kW. 

Pohon vertikálně uložených válců motory stejnosměrné elektromotory o výkonu 795kW. 

Vstupní válcovací rychlost do přípravného pořadí je zhruba 0,4 m/s. 

 

Zakrýtovaný (tepelně izolovaný) převaděč a valník 

Vývalky kruhového průřezu Ø 100 mm jsou dále dopravovány převaděčem a 

valníkem do stávajícího dvoužílového předválcovacího pořadí. Zakrytovaný převaděč 

umožňuje zavést provalek do pravé nebo levé žíly. Zakrýtovaný valník (termovalník) slouží 

k homogenizaci teploty po průřezu provalku, probíhá v něm rekrystalizace materiálu a 

sníženou rychlostí zavádí materiál do dalšího přoadí. 

 

Nůžky a poháněč 

Za valníkem vývalek vstupuje do poháněče, kyvadlových havaríjních nůžek a do 

sekundárního ostřiku okují, který je používán pouze pro válcování na pravé žíle a zbavuje 

provalek sekundárních okují vodou o tlaku až 22 MPa.  

 

Dvoužílové předválcovací pořadí 

Slouží k následnému předválcování vývalku přípravného pořadí jedno, či dvoužílově 

v závislosti na jakosti materiálu. Osm válcovacích stolic s horizontálně uloženými válci, které 

jsou od sebe osově vzdáleny 4000 mm, umožní z vstupního kruhového průřezu Ø 100 mm 

vyválcovat vývalky o rozměru 82 až 31 mm. Výkony motorů jsou od 500 do 1100 kW. 

Válcovací rychlosti jsou zde do 0,5 m/s. 
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Výhybka pro rozdělení materiálu 

Výhybka slouží k rozdělení materiálu na pravou a levou žílu. Toto dělení se provádí 

pomocí vodících žlabů. Levá žíla zpracovává uhlíkové oceli běžné jakosti a betonářskou ocel. 

Pravá žíla zpracovává vysokojakostní materiály SBQ (Special Bars Quality), avšak méně 

často také betonářskou ocel. 

 

Levé hotovní pořadí 

Začíná převáděcím valníkem k levé žíle, smyčkovacím stolem a  šopovacími nůžkami. 

Je sestaveno z osmi válcovacích stolic o průměrech válců Ø 320 mm, z nichž jsou 3 stolice 

vertikální a 5 horizontálních. Toto hotovní pořadí je vybaveno trojnásobným slittingem pro 

betonářskou ocel průměru 10 mm. Pro průměry 12 a 14 mm dvojnásobným slittingem. 

Maximální výstupní válcovací rychlost je 15 m/s. Následují rotační nůžky pro dělení na 

chladníkové délky za kterými jsou umístěny chladící sekce Thermex pro řízené ochlazování 

žebírkových betonářských ocelí v průměrech 18 až 32mm. Následně vývalek putuje na levé 

chladící lože.  

 

Pravé hotovní pořadí 

Těsně před hotovním pořadím je umístěn smyčkovací stůl a nůžky pro ostřih předních 

a zadních konců vývalku, případně tyto nůžky slouží k šrotování. Hotovní pořadí je sestaveno 

z osmi válcovacích stolic o průměrech válců Ø 335 až 295 mm. Z nichž jsou 3 stolice 

vertikálně a 5 stolic horizontálně uspořádány. Maximální výstupní válcovací rychlost na KJT  

je 15 m/s. Za konečnou stolicí (ve směru válcování), je dále zpracovávána hladká kruhová, 

šestihranná, plochá ocel a úhelníky konvenčním způsobem, tzn. bez chlazení. Betonářská ocel 

metodou slitt-rolling, vše přes chladící sekce Thermex. Hladká kruhová ocel řízeným 

chlazením pomocí šestimetrové chladící sekce SMS Schläman. Dále je provalek naváděn do 

poháněče, víceúčelových nůžek (ostřih předních a zadních konců vývalku, šrotování) a 

terciálního vysokotlakého ostřiku okují s tlakem až 20 MPa. 

 

Vodní box 1 

Chladicí skříň o celkové délce 6 m je umístěná za HP (pravé hotovní pořadí) a skládá 

se ze dvou průduchů. V prvním průduchu válcujeme běžnou jakost do Ø 32 mm.  V druhém 

průduchu se válcují jakostní oceli SBQ až do průměru Ø 80 mm. Druhý průduch, se skládá ze 

tří chladících sekcí, v každé sekci porudí chladící médium (voda), jednotlivé sekce můžeme 

nezávisle regulovat sepnutím 0 až 3 chladícíh sekcí. Slouží pro řízené intenzivní ochlazení 
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válcovaného materiálu na př

doválcováním na hotovních stolicích ASC, což je podmínkou pro normaliza

termomechanické válcování. V p

vysokoteplotní tváření. Tímto chlazením m

mikrostruktury, zlepšení mechanických vlastností, zlepšení povrchové kvality, snížení 

výskytu okují a lepší vedení materiálu díky jeho vyšší tuhosti p

vodního boxu je na obr. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASC blok 

Toto dvoustolicové dokon

sestaveno z vertikální a horizontální stolice slouží k

válců jsou od 360 do 295 mm a o délce t

oceli nebo ze slinutých karbid

s použitím dvou laserových m

stolicí. Zde na základě on-

válcované tyče. Regulace probíhá automaticky pomocí velmi p

hydraulického stavícího systému jako reakce na odchylky od nastavenýc

ručně. Výstupní válcovací rychlost je až 15 m

Mezi hlavní výhody ASC systému pat

konečné průřezy (kruh, čtverec, šestihran, plochá

válcovací síle, optimální př
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válcovaného materiálu na předem definovanou teplotu v jednotlivých sekcích p

doválcováním na hotovních stolicích ASC, což je podmínkou pro normaliza

termomechanické válcování. V případě vypnutého chlazení se bude jednat o b

ení. Tímto chlazením můžeme dosáhnout jemné homogenní 

mikrostruktury, zlepšení mechanických vlastností, zlepšení povrchové kvality, snížení 

výskytu okují a lepší vedení materiálu díky jeho vyšší tuhosti při nižších teplotách. Fotografie 

 

 

Obr. 7: Vodní box 1 

 

Toto dvoustolicové dokončovací pořadí (ASC – Automatic Shape Control

vertikální a horizontální stolice slouží k přesnému doválcování provalk

 jsou od 360 do 295 mm a o délce těl 160 mm. Válce mohou být litinové, z

oceli nebo ze slinutých karbidů.  Výkony motorů jsou 1500 kW. Systém je pln

použitím dvou laserových měřících přístrojů umístěných mezi stoli

line měření dochází k vyhodnocování a regulaci pot

e. Regulace probíhá automaticky pomocí velmi p

hydraulického stavícího systému jako reakce na odchylky od nastavenýc

. Výstupní válcovací rychlost je až 15 m/s.  

Mezi hlavní výhody ASC systému patří vynikající konečné tolerance pro všechny 

čtverec, šestihran, plocháč), konstantní válcovací mezera nezávisle na 

optimální přednastavení válcovací mezery, podstatné snížení záb
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jednotlivých sekcích před finálním 

doválcováním na hotovních stolicích ASC, což je podmínkou pro normalizační a 

se bude jednat o běžné 

žeme dosáhnout jemné homogenní 

mikrostruktury, zlepšení mechanických vlastností, zlepšení povrchové kvality, snížení 

h teplotách. Fotografie 

Automatic Shape Control), které je 

esnému doválcování provalku. Průměry 

l 160 mm. Válce mohou být litinové, z nástrojové 

 jsou 1500 kW. Systém je plně automatický 

ných mezi stolicemi a za poslední 

vyhodnocování a regulaci potřebného úběru 

e. Regulace probíhá automaticky pomocí velmi přesného citlivého 

hydraulického stavícího systému jako reakce na odchylky od nastavených hodnot, případně 

né tolerance pro všechny 

), konstantní válcovací mezera nezávisle na 

ednastavení válcovací mezery, podstatné snížení záběhové doby v 
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případě změny válcovacího programu, optimální a reprodukovatelné podmínky válcování 

nezávisle na obsluze.    

ASC systém umožňuje dosáhnout velmi úzké tolerance při dostatečných plošných 

úběrech. To je nezbytným předpokladem pro jemnozrnnou strukturu, zvláště při teplotně 

řízeném válcování. Výsledkem je vysoké protváření až do jádra, rovnoměrná struktura v 

příčném průřezu, zamezení vzniku hrubozrnné struktury v okrajových oblastech.  

 

Vodní box 2 

Za ASC blokem jsou umístěny dělící nůžky, po kterých následuje chladící sekce SMS 

(Vodní box 2) pro řízené ochlazování vývalku na požadovanou ukládací teplotu zajišťující 

dosažení specifické mikrostruktury. Rychlé ochlazení po finální deformaci zabraňuje 

rekrystalizaci a nárůstu zrna. 

 

Garretovy navíječky 

Za vodním boxem následuje výhybka, která umožňuje nejen ukládání tyčové oceli na 

chladící lože, ale také její navinutí do svitků na Garretových navíječkách a 

následným předáním navinutých svitků na hákový dopravník. Do svitků lze válcovat hladkou 

kruhovou ocel, čtvercovou ocel a šestihran. Hmotnost svitku je 670 kg (Ø 16 až 20 mm). 

Jakost oceli použitá v této práci se do svitků nenavíjí. 

 

Chladící lože 

Levá část chladícího lože je nerekonstruovaná, délky 130 m a šířky 14 m. Po 

rekonstrukci byla modernizována pravá část která slouží k volnému ochlazování tyčových 

vývalků až do průměru 70 mm na vzduchu. Což umožňuje vyrovnání teploty mezi jádrem a 

povrchem a zabránit tak vzniku zákalné struktury s podílem bainitu a martenzitu, který je 

nežádoucí). Na odváděcí valník navazuje dělení vývalků rozbrušováním dvojicí pil. Pro 

odbavení rozděleného materiálu na obchodní délky se používá svazkovací zařízení SUND pro 

vázání svazků drátem či páskou.  

 

 

 

 

 

 



Teoretická část 

20 
___________________________________________________________________________ 

Úpravna 

Je složena ze sekcí poskytujících finální úpravy po válcování. Rovnání, tryskání, 

hrotování, leštění, defektoskopické linky, speciální balení atd. V konečné fázi je finální 

produkt expedován. Není znázorněna ve schématu  

 

Defektoskopie: 

Navazuje na rovnací a tryskací linku. Je zde instalováno zařízení pro kontrolu 

povrchových vad a vad černých tyčí (cirkoflux viz obr. 8) a loupaných tyčí (cirkograf). 

Vnitřní vady jsou kontrolovány na ultrazvukové lince Starmans. Maximální délka zkoušených 

tyčí je 10 m [1, 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Fotografie defektoskopického zařízení cirkoflux 
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3. Návrh Experimentu válcování vybrané konstrukční oceli 

Na základě zlepšování vybrané válcované tyčové konstrukční oceli S355J2, s cílem 

zlepšit její povrchovou kvalitu, bylo provedeno experimentální válcování v provozních 

podmínkách KJT v TŽ, a.s. Hlavní myšlenkou tohoto experimentu bylo dokonale nahradit 

stávající tavbu vybrané konstrukční oceli tavbou novou, která by zajistila menší četnost 

povrchových vad.  

 

V průběhu experimentu byl vliv rychlosti ochlazování z hlediska provozních 

podmínek přeorientován na vliv ochlazování, respektive zdali byl provalek chlazen ve 

vodních boxech či nikoliv, což bylo ze strany TŽ, a.s. pro samotný experiment podstatnější.  

 

3.1 Současná situace 

V současnosti se válcuje tato běžná konstrukční ocel S355J2, jejíž složení je 

zobrazeno v tab. 2, s doválcovací teplotou T4 v oblasti normalizačního válcování. Podle 

technologických možností KJT, je technologie válcování odlišná při válcování výsledných 

větších průměrů (nad Ø 50 mm). Vodní boxy nedisponují takovou technologií, aby větší 

průměry této konstrukční oceli byly uchlazeny.  

Vsázka o konečném průměru Ø 16 až 50 mm je ohřátá v krokové peci na válcovací 

teplotu 1170 °C a válcuje se s chlazením ve vodních boxech. Ve vodním boxu 1 dojde ke 

snížení teploty provalku na doválcovací teplotu 820 až 850 °C čímž toto teplotní rozmezí 

spadá do oblasti normalizačního válcování. 

U větších konečných průměrů Ø 50 až 80 mm, se vsázka ohřeje v krokové peci na 

nižší válcovací teplotu 1100 °C, protože není chlazena vodními boxy. Doválcovací teplota by 

měla odpovídat teplotě normalizačnímu válcování. Doválcovací teplota před ASC stolicí se 

pohybuje v rozmezí 820 až 870 °C. 

Aby bylo dosaženo požadovaných mechanických vlastností, leguje se tato konstrukční 

ocel S355J2 chromem, který ale přináší zvýšenou četnost povrchových vad respektive tvorbu 

povrchových trhlin, což se ve výsledku odráží nepříznivě i ve zvýšených nákladech na 

výrobu.  
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3.2 Experiment 

Zvýšený obsah chromu ve stávající oceli S355J2 měl za následek zvýšenou četnost 

povrchových vad. Byl navrhnut experiment, jehož podstatou bylo na základě zkušeností 

z teoretických rešerší zmenšit obsah chromu v této oceli na úkor zvýšení uhlíku a manganu 

tak, aby bylo dosaženo CE (uhlíkového ekvivalentu) a tím se nezměnila svařitelnost této oceli. 

Stávající ocel se zvýšeným obsahem chromu nese hutní označení S355J2CR-STVK, v tomto 

experimentu o této oceli bude hovořit jako tavbě T12149. Ocel s již zmíněným sníženým 

obsahem chromu nese hutní označení S355J2-KJT, a číslo tavby je T13497.  

 

Pro experiment byly zvoleny 2 tavby: 

T12149 - klasická konstrukční ocel jakosti S355J2 se zvýšeným obsahem Cr 

T13497 - konstrukční ocel jakosti S355J2 ovšem s vyšším obsahem C a Mn, bez Cr 

 

Typ oceli S355J2CR-STVK S355J2-KJT 

Č. tavby T12149 T13497 

C 0,178 0,203 

Mn 0,94 1,26 

Si 0,351 0,376 

P 0,014 0,03 

S 0,006 0,01 

Cu 0,03 0,02 

Cr 0,2 0,07 

Ni 0,02 0,02 

Al 0,024 0,027 

Nb 0,034 0,002 

CEQ 0,38 0,43 

 

Tab. 2: Chemické složení zkoumaných taveb v hm. % 

 

3.3 Experimentální válcování 

Válcování tavby T13497 bude probíhat na trati KJT v TŽ, a.s. se stejným 

technologickým postupem jako válcování tavby T12149. Pro srovnání vlivu ochlazování 

budou obě tavby válcovány v průměrech 40 mm s chlazením ve vodních boxech a 

v průměrech 60 mm, které ovšem budou válcovány bez chlazení. Válcování nechlazeného 
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průměru 60 mm má svá úskalí, z toho důvodu, aby byla dodržena teplota v oblasti 

normalizace před finálním doválcováním na ASC stolici, musí být snížena výjezdová teplota 

z pece.  

3.4 Cíl experimentu 

Vyhodnocení a porovnání povrchových vlastností (kvality), výsledků 

metalografického rozboru a mechanických vlastností u dvou taveb konstrukční oceli S355J2 

s různým chemickým složením a ve dvou válcovaných rozměrech. Ve skupině vývalků do 

průměru 50 mm s chlazením a ve skupině nad 50 mm bez chlazení ve vodních boxech. 

Konkrétně se jedná o oceli S355J2CR-STVK a S355J2-KJT. Tyto oceli se liší pouze 

svým chemickým složením kde ocel S355J2-KJT má experimentálně snížený obsah chromu 

na úkor zvýšeného obsahu uhlíku a manganu. Stávající ocel S355J2CR-STVK zaznamenává 

zvýšený výskyt povrchových vad způsobených chromem, které se tento experiment snaží 

redukovat nahrazením stávající tavby tavbou S355J2-KJT, která má odlišné chemické složení.  

Součástí vyhodnocení experimentálního válcování bude srovnání obou taveb 

v průměrech 40 a 60 mm se zaměřením na: 

 

• Posouzení mechanických vlastností obou taveb a to v průměrech 

40 mm a 60 mm z mechanických zkoušek. 

• Metalografická analýza 

• Vyhodnocení povrchové kvality 

 

Úkolem metalografických rozborů bude vyhodnocení výsledné struktury vývalků, 

v závislosti na jejich průměru, způsobu ochlazování a chemickém složení. Dále bude 

zhotovena fotodokumentace mikrostruktury. Mechanické zkoušení bude provedeno zkoušou 

rázem v ohybu a tahovou zkouškou.  

Výsledné zhodnocení schopnosti nahradit stávající ocel S355J2CR-STVK ocelí 

S355J2-KJT, která by vykazovala sníženou četnost povrchových vad, by přispělo 

k optimalizaci technologie výrobního procesu oceli S355J2 na kontijemné trati v TŽ, a.s. 
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4. Rozbor dosažených výsledků 

4.1 Teplotní průběh při válcování 

 

Obr. 9: Schéma úseků měření teplot válcovaného materiálu T [°C] 

 

 

Tab. 4: Teploty při válcování tavby T12149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5: Teploty při válcování tavby T13497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tavba: T12149 

 
válcovaný průměr: 40 mm válcovaný průměr: 60 mm 

oblasti průměr [°C] min [°C] max [°C] průměr [°C] min [°C] max [°C] 

T2 1084 1073 1090 1007 976 1024 

T3 601 601 601 593 601 601 

T4 813 787 839 836 837 860 

T5 820 801 839 825 827 845 

T6 780 - - 830 - - 

 
tavba: T13497 

 
válcovaný průměr: 40 mm válcovaný průměr: 60 mm 

oblasti průměr [°C] min [°C] max [°C] průměr [°C] min [°C] max [°C] 

T2 1080 1080 1080 1009 1002 1019 

T3 601 601 601 601 601 601 

T4 815 758 846 853 849 856 

T5 823 809 837 848 846 852 

T6 780 - - 830 - - 

termovalník vodní box 1 ASC vodní box 2 chladící lože … 

T2 T3 T4 T5 T6 T1 

směr válcování 
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Na obr. 9 je schéma úseků měření teplot válcovaného materiálu. V průběhu válcování 

byly tyto teploty zaznamenávány. Jejich průměrné, minimální a maximální hodnoty jsou v 

tab. 4, pro tavbu T12149 a v  tab. 5 pro tavbu T12497. Tyto teploty by měly být v korelaci 

s teplotami předepsanými technologií výroby, která požaduje pro průměr tyto hlavní teploty: 

 40 mm: T2 = 1090 °C, T4 = 820 °C, T6 = 780 °C 

60 mm: T2 = 1010 °C, T4 = 850 °C, T6 = 830 °C 

 

4.2 Výsledky metalografického rozboru 

Pro výsledky metalografického rozboru byly odebrány vzorky z finálních vývalků 

taveb T12149 a T13497, z nich byly zhotoveny příčné metalografické výbrusy. Hodnocení 

mikrostruktury a velikosti zrna bylo provedeno po naleptání v 2 % nitalu. Snímky byly 

pořízeny přístrojem OLYMPUS. Na žádném vzorku nebyl zjištěn bainit ani martenzit.  

   Výsledky hodnocení mikrostruktury a velikosti zrna jsou uvedeny v následující 

 tab. 6 pro průměr 40 mm, pro průměr 60 mm jsou uvedeny v tab. 7. 

 

 

Tab. 6: Hodnocení mikrostruktury a velikosti zrna pro průměr 40 mm 

Tavba Místo Velikost zrna Mikrostruktura (F = ferit, P = perlit) 

12149 
povrch 

do hloubky 1 mm 
11 (obr. 10), dál 
10, 9 (obr. 11) 

v oblasti zrn velikosti 11 výskyt globulárního perlitu, 
zasahující do hloubky cca 1 mm (obr. 12), pak přechází 
v základní strukturu tvořenou 80% F + 20 % P 
(obr. 13 a 14) 

střed 8, 7, 9 (obr. 15) 70% F + 30 % P (obr. 16) 

13497 
povrch 

do hloubky  
0,40 mm 11 a 10 
dál 10 (obr. 17) 

v oblasti zrn velikosti 11 a 10 výskyt globulárního 
perlitu, zasahující do hloubky cca 0,40 mm (obr. 18), 
pak přechází v základní strukturu tvořenou 
80% F + 20 % P (obr. 19) 

střed 9, 8 (obr. 20) 70% F + 30 % P (Obr. 21) 
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Tab. 7: Hodnocení mikrostruktury a velikosti zrna pro pr

Tavba Místo Velikost zrna

12149 
povrch 9, 10 (o

střed 7, 8 (obr. 

13497 
povrch 9, 10 (o

střed 8, 9 (obr. 

 

 

 

Obr. 10: T12149 - velikost zrna

11 na povrchu (zv. 100x)

 

Obr. 12:  T12149 

globulárního perlitu na povrchu

(zv. 500x)
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Hodnocení mikrostruktury a velikosti zrna pro průměr 60 mm

Velikost zrna Mikrostruktura (F = ferit, P = perlit)

obr. 22) 80% F + 20 % P (obr. 23) 

br. 24) 85% F + 15 % P (obr. 25) 

obr. 26) 80% F + 20 % P (obr. 27) 

br. 28) 75% F + 25 % P (obr. 29) 

 

velikost zrna 

11 na povrchu (zv. 100x) 

Obr. 11:  T12149 

 na povrchu (zv. 100x)

 

 

T12149 - výskyt   

globulárního perlitu na povrchu 

(zv. 500x) 

Obr. 13:  T12149 

jednotlivými vrstvami v

1 mm (zv. 500x)
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ěr 60 mm 

ferit, P = perlit) 

 

T12149 - velikost zrna 

na povrchu (zv. 100x) 

 

 

T12149 - přechod mezi 

jednotlivými vrstvami v hloubce  

1 mm (zv. 500x) 
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Obr. 14: T12149 – základní

 pod povrchem (zv. 500x)

 

Obr. 16: T12149 - struktura ve st

(zv. 500)

 

Obr. 18: T13497 - detail 

globulárního perlitu na povrchu (zv. 500x
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základní struktura 

pod povrchem (zv. 500x) 

Obr. 15: T12149 

středu (zv. 500

 

 

struktura ve středu  

(zv. 500) 

Obr. 17: T13497 

 na povrchu (zv. 100x)

 

 

detail – výskyt 

globulárního perlitu na povrchu (zv. 500x) 

Obr. 19: T13497 - základní struktura v

hloubce cca 0,40 mm

pod povrchem 
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T12149 - velikost zrna ve 

edu (zv. 500x) 

 

 

T13497 - velikost zrna 

na povrchu (zv. 100x) 

 

 

základní struktura v  

hloubce cca 0,40 mm 

pod povrchem  
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Obr. 20: T13497 - velikost zrna ve st

(zv. 500)

 

Obr. 22: T12149 - velikost zrna na povrchu 

(zv. 100x)

 

Obr. 24: T12149 - velikost zrna ve st

(zv. 100x)
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velikost zrna ve středu 

(zv. 500) 

Obr. 21: T13497 - struktura ve st

(zv. 500)

 

 

velikost zrna na povrchu 

(zv. 100x) 

Obr. 23: T12149 – struktura na povrchu

(zv. 500x)

 

 

velikost zrna ve středu 

(zv. 100x) 

Obr. 25: T12149 – struktura ve st

(zv. 500x)
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struktura ve středu  

(zv. 500) 

 

 

struktura na povrchu 

(zv. 500x) 

 

 

struktura ve středu  

(zv. 500x) 
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Obr. 26: T13497 – velikost zrna na povrchu 

(zv. 100x)

 

Obr. 28: T13497 – velikost zrna ve st

(zv. 100x)

 

4.2.1 Vzájemné srovnání mikrostruktury a 

V průměru 40 mm byly ob

na ASC stolici a po doválcování na ukládací teplotu pro chladící lože. 

růstu zrna po doválcování, a povrch by m

pomaleji chladnoucí střed by m

obou taveb, oproti průmě

protváření. Ve středu obou taveb je strukt

tvořen základní strukturou tvo
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velikost zrna na povrchu 

(zv. 100x) 

Obr. 27: T13497 – struktura na povrchu

 (zv. 100x)

 

 

velikost zrna ve středu 

(zv. 100x) 

Obr. 29: T13497 – struktura ve st

               (zv. 500x)

  

 

Vzájemné srovnání mikrostruktury a velikosti zrna v průměru 40 mm. 

ru 40 mm byly obě tavby chlazeny vodními boxy před finálním doválcováním 

na ASC stolici a po doválcování na ukládací teplotu pro chladící lože. 
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hloubky cca 1 mm. U tavby T13497 globulární perlit v oblasti velikosti zrn 11 a 10 zasahoval 

do hloubky cca 0,40 mm.  

Z dosažených výsledků metalografického rozboru mohu konstatovat, že 

z mikrostrukturního hlediska jsou si obě tavby velice podobné, a  vliv odlišeného chemického 

složení, při zachování stejné technologie výroby, zde nehraje velkou roli.  

4.2.2 Vzájemné srovnání mikrostruktury a velikosti zrna v průměru 60 mm.  

Z omezených technologických možností nebyly tavby v průměru 60 mm chlazeny 

vodními boxy. Aby byla dosažena doválcovací teplota ve stejné teplotní oblasti, musela být 

zajištěna nižší výjezdová teplota z pece oproti průměru 40 mm. Průměr 60 mm chladne 

pomaleji oproti průměru 40 mm, v tomto důsledku tedy můžeme pozorovat u průměru 60 mm 

nepatrně větší velikost zrna. Na povrchu obou taveb můžeme pozorovat totožné velikosti zrna 

9, 10 tvořící řádkovitou mikrostrukturu, tvořenou z 80 % feritem a 20 % perlitem. Tavba 

T13497 má snížený obsah chromu na úkor zvýšeného obsahu uhlíku a manganu. Perlit je 

vázán na uhlík, pravděpodobně proto má tavba T13497 ve středu větší procentuální obsazení 

perlitu. Střed tavby T12149 je tvořen rovnoosými zrny o velikosti 7, 8 které tvoří 

mikrostrukturu o obsahu 85 % feritu a 15 % perlitu. Střed tavby T13497 je tvořen zrny 

velikosti 8, 9, kde je mikrostruktura tvořena z 75 % feritu a 25 % perlitu.  

I u průměru 60 mm mohu konstatovat, že z mikrostrukturního hlediska jsou si obě 

tavby velice podobné a vliv odlišného chemického složení, při zachování stejné technologie 

výroby, zde nehraje významnější roli.  

 

4.3 Výsledky mechanických zkoušek 

Mechanické zkoušky byly provedeny tahovou zkouškou a zkouškou rázem v ohybu na 

rázovém kyvadle ROELL AMSLER RKP-450 při teplotě -20 °C a nominální potenciální 

energií 300,10 J. Z každé tavby, a průměru, byly připraveny vzorky tři vzorky, podle ČSN EN 

10045-1. Pro zkoušku rázem v ohybu byly připraveny vzorky o šířce 10 mm a výšce v místě 

V vrubu 8 mm. Průměrné mechanické výsledky jsou uvedeny pro srovnání v tab. 8 a 9. 
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Tab. 8: Výsledky tahové zkoušky  

Tavba průměr Rp 0,2 Rm A Z 

 
[mm] [MPa] [MPa] [%] [%] 

T12149 40 381 550 30,4 69 

T13497 40 366 566 30,2 70,1 

T12149 60 344 521 31,3 70,2 

T13497 60 357 571 28,9 68,9 

 

Tab. 9: Výsledky zkoušky rázem v ohybu  

Tavba průměr nárazová práce vrubová houževnatost 

 
[mm] [J] [J · Cm-2] 

T12149 40 146,6 183,3 

T13497 40 73,2 91,5 

T12149 60 117,6 147 

T13497 60 56,2 70,2 

 

Vzájemné srovnání výsledků mechanické zkoušky 

V průměru 40 mm: 

Ocel S355J3Cr-STVK se řídí normou ČSN EN 10025+A1 která udává minimální mez 

kluzu pro průměr 40 mm Rp 0,2 = 345 MPa, pevnost v tahu Rm = 490 až 630 MPa a 

minimální nárazovou práci 27 J při teplotě -20 °C. Z tab. 8 a 9 je zřetelné, že obě tyto tavby 

jsou po stránce mechanických hodnot v toleranci. Tavba T13497 má však nepatrně vyšší mez 

pevnosti Rm ale nižší hodnotu meze kluzu Rp 0,2, nárazové práce a vrubové houževnatosti. 

To je pravděpodobně způsobeno nižším obsahem Cr, který byl u této tavby záměrně snížen na 

hodnotu odpovídající 0,07 % Cr, oproti tavbě T12149 s obsahem 0,2 % Cr. 

 

V průměru 60 mm: 

Ocel S355J3Cr-STVK se řídí normou ČSN EN 10025+A1 která udává minimální mez 

kluzu pro průměr 60 mm Rp 0,2 = 335 MPa, pevnost v tahu Rm = 490 až 630 MPa a 

minimální nárazovou práci 27 J při teplotě -20 °C. Z tab. 8 a 9 je zřetelné, že obě tyto tavby 

jsou po stránce mechanických hodnot vůči normě v toleranci. Průměr vývalků 60 mm 

vykazuje nižší hodnotu nárazové práce a vrubové houževnatosti oproti průměru 40 mm, to 
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může být ovlivněno jednak velikosti protváření a také vlivem ochlazování, kdy průměr 60 

mm není chlazen vodními boxy. V průměru 60 mm, má tavba T13497 vyšší hodnotu meze 

pevnosti Rm cca o 50 MPa, také hodnota mez kluzu Rp 0,2 je vyšší než u tavby T12149. 

Stejně tak jako u průměru 40 mm, tak i u průměru 60 mm, jsou u tavby T13497 hodnoty 

nárazové práce a vrubové houževnatosti cca dva krát nižší než u tavby T12149 což je 

pravděpodobně způsobeno odlišným chemickým složením.  

 

Ocel S355J2Cr-STVK by bylo možné z hlediska mechanických vlastností nahradit 

oceli S355J2-KJT. Hodnoty mechanických zkoušek odpovídají normě ČSN EN 10025+A1. 

4.4 Povrchová kvalita 

Pro srovnání obou taveb z hlediska povrchové kvality, resp. četnosti povrchových vad, 

byly využity výsledky z defektoskopických linek. V rámci pozorování dvou taveb, tavba 

T13497 nevykázala rozhodující rozdíly v povrchové kvalitě respektive snížení četnosti 

povrchových vad. V současné době je povrchová kvalita obou taveb na stejné úrovni a pro 

řešení této problematiky je nezbytný další vývoj.   
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5. Závěr  

V bakalářské práci jsou prezentovány výsledky zkoumání tyčové konstrukční oceli 

S355J2 válcované za tepla pro potřeby široké škály průmyslových odvětví především pro 

potřeby automobilového průmyslu.  

Na kontijemné trati Třineckých Železáren a.s. byl experimentálně zjišťován a 

porovnán vliv rychlosti ochlazování a chemického složení na vlastnosti konstrukčních ocelí 

S355J2 v tyčích válcovaných za tepla.  

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení a porovnání výsledků metalografického 

rozboru, mechanických vlastností a povrchové kvality u dvou taveb konstrukční oceli S355J2 

s různým chemickým složením a ve dvou válcovaných rozměrech. Ve skupině do průměru  

50 mm s chlazením a ve skupině nad 50 mm bez chlazení ve vodních boxech. Hlavní 

myšlenkou bylo nahradit dosavadní tavbu T12149, tavbou T13497 s nižším obsahem chromu, 

která by vykazovala nižší četnost povrchových vad, při zachování svařitelnosti a 

mechanických vlastností, to vše bez změny výrobní technologie válcovny.  

Experimentálně bylo zjištěno, že mikrostruktura obou taveb nevykazuje žádné 

významnější rozdíly, což je pro samotný výsledek experimentu příznivé. Samotné 

ochlazování ve vodních boxech nemělo na strukturu významnější vliv.   

Zjištěné mechanické vlastnosti byly u obou taveb v normě, avšak snížený obsah 

chromu a zvýšený obsah manganu i uhlíku u tavby T13497 výrazně ovlivnil hodnoty 

nárazové práce a vrubové houževnatosti. Tyto hodnoty byly téměř dva krát nižší než u tavby 

T12149.  

Povrchová kvalita tavby T13497 nevykázala rozhodující rozdíly ve snížení četnosti 

povrchových vad. V současné době je povrchová kvalita obou taveb na stejné úrovni a pro 

řešení této problematiky je nezbytný další vývoj. 
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