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Abstrakt 

  

ADAMÍK, J. Vliv rychlosti ochlazování a chemického složení na vlastnosti nízkouhlíkového drátu 

určeného k tažení. Ostrava: Katedra tváření materiálu, VŠB-TU Ostrava, 2010. 43 s. 

 

 Tato práce se zabývá vlivem chemického sloţení oceli a to přesněji se zaměřením na 

přídavek boru a vlivem rychlostí ochlazování na Stelmor dopravníku za pomocí dvou 

ochlazovacích variant. Ocel označení C4D a C4D+B byla válcována na KDT v TŢ a.s. 

Jednotlivé varianty ochlazování se liší teplotou, při které je drát pokládán na dopravník a 

počtem spuštěných ventilátorů v jednotlivých sekcích na dopravníku. Výsledné mechanické 

vlastnosti materiálu získáme pomocí tahové zkoušky a mikrostrukturního rozboru. Jednotlivé 

teploty ochlazování v průběhu pohybu smyček drátu po dopravníku budou zachyceny pomocí 

snímků termokamery. 

 

Abstract 

 

ADAMÍK, J. Influence cooling rate and chemical constitution on properties low - carbon 

wire mark out for traction. Ostrava: Department of Materials Forming, VŠB-TU Ostrava, 

2010. 43 s. 

 

 This paper describes the influence of the chemical composition of steel and more 

focused on the addition of boron and the influence of cooling rate on Stelmor conveyor using 

two cooling options. Steel designation C4D and C4D+B was rolling on the KDT in TŢ a.s. 

Individual variations are different cooling temperature at which the wire is laid on the 

conveyor and the number of running fans in different sections of conveyor. The resulting 

mechanical properties of the material obtained by tensile tests and microstructural analysis. 

The different cooling temperatures during the movement of the wire loops on the conveyor 

will be captured using thermal imagers frames. 
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1. Úvod 

 

 Válcovaný drát za tepla je v dnešní době vyráběn především způsobem řízeného 

tváření, coţ přímou kontrolou teploty ochlazování a tím i řízením strukturního růstu, sniţuje 

náklady na po-hotovní úpravu drátu, za získáním vhodných mechanických vlastností, kterých 

dosahujeme jiţ při řízeném ochlazování. 

  Rychlost ochlazování a chemické sloţení ovlivňují vlastnosti a moţnosti dalšího 

zpracování a úpravy nízkouhlíkového drátu určeného k taţení hlavně ohýbáním, vinutím, 

pěchováním hlav, sekáním. Důleţitou podmínkou je také vhodnost pro následnou úpravu 

pokovováním vzhledem k přilnavosti pokovené vrstvy k povrchu drátu. Nároky na tento drát 

s dobou neustále narůstají a podniky se ve velké konkurenci snaţí ve všem vyhovět 

zákazníkově přání a poţadavkům. 

Řízeným tvářením se také zabývá společnost Třinecké ţelezárny a.s. (dále TŢ a.s.), 

která se řadí mezi jedny z nejvýznamnějších výrobců dlouhých válcových výrobků u nás. 

Mezi sortiment výroby TŢ a.s. se řadí především kolejnice, betonářská ocel, tyčová ocel a drát 

o rozměrech 5,5 aţ 20 mm. Mezi který patří také nízkouhlíkový drát určený k taţení, který se 

zde vyrábí na kontidrátové válcovně typu Morgan, válcovací rychlostí přesahující 100 m.s
-1

. 

 Má bakalářská práce se bude zabývat porovnáním mechanických vlastností a 

chemického sloţení u srovnání dvou typů nízkouhlíkového drátu s obsahem boru a bez boru 

určených k taţení. Toto bylo zkoumáno na kontidrátové trati v TŢ a.s. při dvou typech 

ochlazovacích reţimů technologie řízeného ochlazování pro drát o průměru 5,5 – 7,5 mm. 

Výsledné hodnoty mechanických vlastností byly získány pomocí plastometrických zkoušek a 

mikrostrukturních rozborů daného typu drátu a získané výsledky jsem porovnal v tabulkách a 

grafech v oddílu pátém, ve výsledcích. 
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2. Teoretická část 
 

2.1 Technologie válcování drátů za tepla 

 

 K válcování drátu probíhajícímu za tepla je zapotřebí ohřát daný vsázkový materiál na 

poţadovanou teplotu, běţně kolem 0,6 aţ 0,7 nad teplotou Likvidu. Při těchto teplotách 

probíhá v tvářeném materiálu rekrystalizace, takţe nedochází ke zpevňování. Dále pak ohřátý 

materiál prochází s pomocí dopravníků a jiných zařízení postupně danými stanovišti na 

spojité drátotrati a dochází k jeho válcování na průměr 5 – 20 mm. Celý tento proces 

provázejí mikrostrukturní změny, které jsou závislé jak na teplotě a způsobu válcování, tak na 

druhu a intenzitě ochlazování. Coţ v konečném stavu dává materiálu poţadovanou strukturu a 

charakteristické vlastnosti jak mechanické tak chemické. 

 

2.1.1 Teorie ohřevu a řízeného ochlazování 

 

 Ohřev je charakterizován tvářecí teplotou, rychlostí ohřevu, dobou ohřevu a sázecí 

teplotou pece. Tyto parametry jsou pro různé typy ocelí rozdílné a udávají je charakteristické 

fyzikální vlastnosti, především tyto, měrná tepelná vodivost, hustota, teplotní vodivost, měrná 

tepelná kapacita a teplotní roztaţnost. Ohřev materiálu pro tváření za tepla slouţí hlavně ke 

sníţení přetvárného odporu materiálu a volí se tedy tvářecí teplota podstatně výše, neţ udává 

rekrystalizační teplota. Jedním z hlavních důvodů je dosaţení oblasti austenitu v diagramu Fe, 

Fe3C, protoţe austenit má mříţku kubickou plošně centrovanou to je stěsnanou a zde snadněji 

probíhá deformace skluzem, především v rovinách (skluzových systémech) s maximálním 

počtem atomů. Obecně tedy můţeme říct, ţe tváření za tepla probíhá v oblasti teplot: 

Tt = 0,4 * Tr  [K]              (1) 

 Ohřev materiálu, u válcování drátu je především jako vstupní materiál brán sochor, 

probíhá v ohřívacích pecích. Většina těchto pecí je vytápěna spalováním plynného paliva. 

Plynná paliva se spalují zpravidla s přebytkem spalovacího vzduchu, tak aby došlo 

k dokonalému hoření uhlíku. V tom tkví nebezpečí přítomnosti kyslíku ve spalinách. Ohřev 

v dnešní době u většiny moderních válcoven probíhá v Krokových ohřívacích pecích, kde je 

materiál posouván vně pece pomocí krokového mechanismu a ten urychluje a zdokonaluje 

ohřev, neţ jak tomu bylo u dřívěji pouţívaných pecí strkacích.  

 Celá pec je rozdělena do několika ohřívacích sekcí, ve kterých je spalováno plynné 

palivo v různě rozmístěných hořácích, pod kterými jednotlivé sochory postupně prochází a 
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rovnoměrně se tak ohřívají. Spaliny vně pece tvoří pecní atmosféru, která obsahuje oxidační 

sloţky. Tyto sloţky způsobují okujení povrchu sochorů a proto je nutné následné 

odstraňování okují, buďto mechanickou či chemickou cestou. 

 Teplota ohřevu. Tento činitel je rozhodující. Působí exponenciální závislost. Do 

teploty asi 700 ˚C se okuje prakticky netvoří, jejich intenzivní růst se projevuje od 1000 ˚C 

nahoru, nad 1300 ˚C jiţ začínají na povrchu tát [1]. 

 Důvodem pro zavedení řízeného ochlazování byly poţadavky na zjemnění zrna a 

zvýšení válcovací rychlosti na spojitých válcovnách nad 30 a doválcovací aţ přes 100 (m.s
-1

) 

a tím nárůst doválcovacích teplot, které dosahovaly aţ 1000 ˚C. Tato teplota by způsobovala 

ve svitku velké zhrubnutí struktury (zrna kovu) a zvýšení mnoţství okují (ztráta kovu, sníţení 

kvality povrchu). 

 Hlavními poţadavky na řízené ochlazování je sníţení mnoţství okují při jejich lepší 

měřitelnosti a dosaţení vhodné struktury s vysokou tvařitelností za studena. Ochlazení 

probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni se drát ochladí vodou z doválcovací teploty do 

oblasti, kde je ještě stabilní austenit. Tím se omezí vznik okují. Ve druhém stupni se řídí 

ochlazovací rychlost rozvinutých závitů drátu, a tím se řídí transformace austenitu [2]. 

 Drát takto ochlazovaný s menším mnoţstvím okují má lepší schopnost chemického 

odstraňování a dosaţení vhodné struktury pro další zpracování drátu taţením a u hrubších 

kruhových tyčí se tím zlepší mechanické vlastnosti. 

 V hutních provozech se pouţívají různé způsoby řízeného ochlazování.: 

 Demag – drát se ochladí pod teplotu  a pak se volně ochlazuje v závitech na vzduchu. 

Při volném ochlazování dochází vlivem tepla jádrové části drátu k popouštění martenzitu na 

povrchu drátu. 

 Kobe – drát se napřed ochladí v sekcích vodou a pak prochází sekcemi proudícího 

dusíku a opět vstupuje do vodní lázně (vhodný způsob pro nízkouhlíkové oceli). 

 ED-proces – je zaloţen na navíjení drátu do svitku ve vodní lázni s teplotou vody asi 

90 ˚C, kolem drátu vzniká vodní pára, takzvaný parní film, který brání rychlému ochlazení a 

tím vzniku martenzitu. 

 EDC-proces – drát je u tohoto způsobu rozkládán do závitů na šikmý dopravník, který 

jej dopravuje do vodní lázně. Doba ochlazování je dána délkou dopravníku pod hladinou, 

který vynáší drát opět na volný vzduch. 

 Stelmor – v současnosti nejrozšířenější, pouţívaný ve 3 provedeních. U všech 

provedení je prvotní ochlazení drátu prováděno vodou na teplotu 800 ˚C  20 ˚C a uloţení 

drátu do rozvinuté smyčky na pohyblivý dopravník, kde je dále ochlazován vzduchem 
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v určitých sekcích. V prvním provedení je drát ochlazován ve 4 – 6 sekcích stlačeným 

vzduchem rychlostí 4 – 10 ˚C za sekundu. V druhém způsobu se pouţívá zpomalené 

ochlazování rychlostí 0,3 ˚C za sekundu. Třetí varianta je zpomalené ochlazování rychlostí 

1˚C za sekundu, pomocí izolovaných poklopů na jednotlivých sekcích. 

 

2.2 Řízené tváření oceli 

 

 Řízené tváření je technologie zaváděná pro zpracování ocelí na přesně poţadovanou 

mikrostrukturu, od které se samozřejmě také odvíjí mechanické a fyzikální vlastnosti 

materiálu. Je to řízení celého procesu tváření materiálu za účelem docílení poţadovaného 

strukturního stavu, při kterém válcovací teplota a průběh deformace jsou závislé na čase.   

Rozhodující význam z pohledu na strukturní stav má velikost zrna, podíl jednotlivých 

strukturních sloţek, hustota dislokací, mnoţství precipitátů a stavba tuhého roztoku. Tato 

metoda tváření sniţuje náklady na výrobu, protoţe při přesném stavu konečné struktury 

odpadá následné v minulosti nutné, tepelné zpracováni. Řízeným válcováním se zjemňuje 

sekundární zrno, které se transformuje z deformovaného austenitu.    

 

2.3 Vliv chemického složení a struktury na mechanické vlastnosti nízkouhlíkové oceli 

 

 Nízkouhlíková ocel je především zpracovávána do formy drátů, které jsou dále tepelně 

či povrchově upravovány například pokovováním a taţeny za studena. Z těchto drátu jsou 

poté vyráběny šrouby, hřebíky, drobné tvarové výrobky, různé druhy pletiva, ostnatý drát, 

vodiče v dopravě a telegrafii, atd.. Z důvodu následného taţení drátu za studena je nutné 

zabránit hrubnutí zrna, oduhličení povrchu při ohřevu materiálu v ohřívací peci a nechtěnému 

vylučování sekundárního cementitu. Při volném ochlazování na vzduchu se sekundární 

cementit vylučuje z austenitu ve tvaru obálek nebo síťoví po hranicích zrn. Coţ způsobuje 

zvýšení křehkosti oceli a zhoršení tvařitelnosti oceli tvářené jak za tepla, tak za studena. 

Toto hrubnutí zrna se dá následně zjemnit ţíháním ( na měkko, rekrystalizačním..) a nebo 

postupným protvářením za studena a tím rozdrobením sekundárního cementitu. 

 Mechanické vlastnosti materiálu: Pruţnost – Schopnost materiálu navrátit se do 

původního tvaru po zrušení napětí, které způsobovalo deformaci tvaru. Pevnost – Definuje se 

jako největší napětí, jehoţ je zapotřebí k rozdělení materiálu na dvě části. Podle toho se 

rozlišuje pevnost v tahu, tlaku, krutu, smyku, ohybu. Tvrdost – Odpor materiálu, který 

materiál klade proti vnikání cizího tělesa. Zjišťuje se vtlačováním tvrdého tělíska (kuličky, 
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kuţele, jehlanu) určitým tlakem do zkoušeného materiálu a měřením hloubky nebo plochy 

vtisku. Zkoušky např.: BRINELLA,  ROCKWELLA, VICKERSE. Houţevnatost – Vyjadřuje 

velikost práce potřebné k rozdělení materiálu na dvě části. Křehkost – je opakem 

houţevnatosti, a jiné… 

 Tvařitelnost u nízkouhlíkových ocelí je závislá zejména na chemickém sloţení oceli 

daného polotovaru, vyráběného především pomoci způsobů plynulého odlévání, u kterých 

ovlivňuje tvárnost chemické sloţení vsázky a v ní především obsah prvků jako je například 

uhlík, mangan, fosfor, síra, křemík a dusík. Se stoupajícím obsahem uhlíku v oceli se 

například sniţují teploty maximální tvařitelnosti, ale i celkový průběh. 

 Dusík v tuhém roztoku feritu, jinak známý jako volný dusík, byl obecně povaţován za 

jednu z hlavních příčin přítomnosti napětí v ocelích. Tato skutečnost je charakterizována 

zvýšenou pevností a sníţenou kujností, která omezuje jak taţnost, tak tvárnost drátu [3]. 

 Oceli s obsahem uhlíku pod 0,20 % mají niţší tvařitelnost, na coţ má vliv především 

stupeň desoxidace (obsah plynů, vměstků, nečistot podobně) a niţší plastické vlastnosti 

austenitu, vzniklého z delta feritu. Coţ s ohledem na tvorbu okují a nebezpečí místního 

přehřátí nutí k menším teplotám ohřevu 1260 – 1300 °C, neţ jsou teploty maximální 

tvařitelností, která se u nízkouhlíkových ocelí pohybuje okolo teploty 1350 °C. 

 

2.3.1 Vliv boru na drát určený k tažení 

 

 Bór je znám jako prvek, který omezuje stárnutí oceli pnutím tím, ţe vytváří nitridy 

bóru, v důsledku čehoţ se v matrici nachází méně volného dusíku.  

 Nejvhodnější váhový poměr mezi B:N je kolem 0,79. Obsah volného dusík 

dostupného během zpracování oceli bývá kolem 0,001 %, ten však bývá raději sniţován na 

méně či rovno 0,0007 % [4]. 

 Uhlík a dusík mají větší rozpustnost v ţeleze neţ je tomu u boru a proto se bor 

vylučuje na hranicích zrn, bloků, fází a na těchto místech tvoří silně absorpční vrstvu a proto i 

malé mnoţství přidaného boru je tak účinné. 

 Poněvadţ se bor vyskytuje především na hranicích zrn, zbrzďuje difuzi substitučních 

atomů. Tím sniţuje rychlost tvorby precipitátů na hranicích zrn a zpomaluje vytvrzování a 

křehnutí za vyšších teplot. Bor na hranicích vyplňuje vakantní místa, zpevňuje hranice zrn a 

zpomaluje pokles pevnosti hranic zrn při stoupající teplotě [5].  

 Zlepšení tvařitelnosti ocelí přísadou boru kolem 0,001 aţ 0,003 % se projeví při 

teplotách 900 – 1200 °C a to aţ 50 % zvýšením ve srovnání s běţnou austenitickou ocelí bez 
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boru. Zlepšuje se i s narůstající deformační rychlostí. Nesmí se však překročit velké mnoţství 

přidaného boru totiţ podporuje vznik nízkotajících sloučenin a eutektika, můţe zhoršovat 

svařitelnost. Za vyšších teplot neţ je 1200 °C však zvyšuje citlivost k přehřátí a podporuje 

růst zrna. 

 

2.4 Rekrystalizace za tepla válcované struktury 

 

 Krystalická stavba nedeformovaného kovu je tvořena zrny, které můţeme definovat 

jako mnohostěny, které se při působení deformace protáhnou ve směru hlaví deformace a 

vytváří se takzvaná protaţená textura. Dochází k plastické deformaci, která se vyznačuje 

kluzovým mechanizmem deformace. Ta probíhá u krystalických materiálu pomocí pohybu 

dislokací (hranice zóny kluzu), takzvaných čárových poruch vznikajících v materiálu. 

Postupným pohybem jednotlivých vrstev v krystalu se tedy pohybuje deformace v daném 

kovovém materiálu. Tento pohyb je omezen na násobek nejmenší meziatomární vzdálenosti 

mezi jednotlivými atomy v krystalické mříţce daného kovu. Postupným tvářením materiál 

zpevňuje, protoţe v něm roste hustota vznikajících dislokací a t si začínají překáţet, tím 

narůstá zpevňování materiálu. Toto zpevňování narůstá aţ do doby kdy materiál přestane 

snášet další moţné zpevnění a začne se proti němu bránit některým z uzdravovacích procesů, 

kterými se snaţí změkčit strukturní stav. 

Nejvýznamnějším z nich je rekrystalizace. Při které na energeticky nejvýhodnějších 

místech, hranicích deformovaných zrn, začínají narůstat zárodky zrn nových, která jsou 

nedeformovaná (rovnoosá) a také jsou mnohem menší. Tyto zrna zjemňují strukturu a 

vyrůstají na úkor zrn deformovaných. 

 Rekrystalizaci válcované struktury můţeme rozdělit do dvou základních typů a to na 

statickou rekrystalizaci (statické zotavování), která probíhá po tváření za tepla a dynamickou 

rekrystalizaci (dynamické zotavování), která probíhá během samotného procesu 

termomechanického tváření materiálu.  

  

2.4.1 Rozdělení rekrystalizace podle průběhu, při a po tváření  

 

 Dynamické zotavování –  

Uskutečňuje se v oblastech s největší energií, po vyčerpání energie se přeruší a následně po 

určité době nastává z tepelně aktivovaného děje dynamická rekrystalizace. Při tomto 
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zotavování se mohou dislokace volně pohybovat, opouští své kluzné roviny a při setkání dvou 

dislokací opačného směru se vyruší. Dynamické zotavení zcela neodstraní zpevnění. 

 

 Dynamická rekrystalizace – 

K dynamické rekrystalizaci dochází především u kovů s nízkou energií vrstevné chyby, kde se 

výrazně neuplatní dynamické zotavení. Dynamická rekrystalizace probíhá obdobným 

způsobem jako statická rekrystalizace, dochází k nukleaci a k růstu rekrystalizačních zárodků, 

má ale rozdílnou kinetiku. Zrna při dynamické rekrystalizaci rostou jen na určitou velikost, to 

je dáno souběţně probíhající deformací, která zapříčiňuje navýšení hustoty dislokací tvárné 

matrici a v jiţ rekrystalizovaných zrnech. Tím se hnací síla pro jejich růst zmenšuje aţ do 

doby, kdy se růst zrna zastaví. V okolní nerekrystalizované matrici vzniknou podmínky pro 

další vznik zárodků a celá nukleace se opakuje. Nejlépe vystihují dynamickou rekrystalizaci 

křivky skutečné napětí – skutečná deformace [6]. 

 Dynamická rekrystalizace nastává ještě před dosaţením maximálního deformačního 

odporu (napěťový pík) a deformace nutná k počátku průběhu dynamické rekrystalizace jsou 

větší neţ deformace nutná k spuštění statické rekrystalizace. Průběh dynamické rekrystalizace 

je závislý zejména na nízké energii vrstevných chyb, vysoké teplotě a vysoké deformaci viz 

Obr. 1. 

 

Obr. 1: Závislost deformace na napětí [7] 

 

Tvar křivky deformace závislá na napětí je určován typem uzdravovacího procesu a 

termomechanickými podmínkami tváření. Ty určujeme pomocí takzvaného Zener-

Hollomonova parametru Z [s
-1

], který je funkcí teploty kompenzované rychlostí deformace: 
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TR

Q
eZ exp           (2) 

Aktivační energie při tváření za tepla Q [kJ/mol] zastupuje ve vzorci materiálový 

faktor. Při dané teplotě T [K] a rychlosti deformace e [s
-1

], dávají danému materiálu velikost 

parametru Z. Vyšší hodnota parametru Z posune napěťový pík směrem k vyšším deformacím, 

pak tedy dochází k oddálení dynamické rekrystalizace i k vyšším napětím a roste deformační 

odpor materiálu. 

Velikost deformace do píku zhruba odpovídá se zahájením dynamické rekrystalizace a 

zcela přesně odpovídá velikosti maximálního deformačního odporu materiálu pro přesné 

teploty a rychlosti tváření a je závislá n Zener-Hollomonově parametru: 

 

ep = U · ZW           (3) 

kde U a W jsou materiálové konstanty. 

Kinetiku rekrystalizace nám udává Avramiho rovnice: 

 



























n

x

R
t

t
kX exp1          (4) 

XR  udává podíl rekrystalizované struktury v čase t, tx je doba potřebná k rekrystalizaci 

určitého podílu struktury, n je kinetický exponent a konstanta k vyjadřuje vliv 

termomechanických podmínek tváření. 

 

 Statická rekrystalizace –  

Probíhá například během průchodu materiálu mezi válci anebo po skončení válcování. Je to 

tedy proces, ke kterému dochází po válcování za tepla a vyznačuje se zejména svou rychlostí. 

Má mezi jednotlivými průchody rozhodující význam na deformační chování materiálu. Je 

zapotřebí aby byl proces odpevnění statickým uzdravováním mezi jednotlivými deformacemi 

(průchody) dokončen, v opačném případě dochází při dalším průchodu k postupnému 

deformačnímu zpevňování. Je tedy nutné znát co nejpřesněji čas potřebný do úplného 

ukončení statické rekrystalizace, obvykle zjišťujeme čas potřebný k rekrystalizaci poloviny 

struktury. Vypočítáváme jej pomocí Zener-Hollomonova parametru, t0,5 [s] : 

 











 

TR

Q
edZAt exp42

0

375,0

5,0        (5) 
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Kde A je konstanta, Z je Zener-Hollomonův parametr, d0 je původní velikost zrna a její 

exponent je závislý na velikosti zrna ( od 2 pro malá aţ po 1,5 pro velká zrna nad d0 >500μm, 

e je deformace a Q je aktivační energie statické rekrystalizace. 

 

3 Dispozice KDT – TŽ a.s. 

 

 Třinecké ţelezárny disponují velkým mnoţstvím různého výrobního zařízení a mezi 

jedno s vysoce výkonných a modernizovaných patří také dvouţílová vysokorychlostní spojitá 

trať umoţňující válcování nízko, středně a vysoce uhlíkových drátů od průměru 5,5 do 20 mm 

se stoupáním po 0,5 mm s rychlostí válcování přesahující 100 m/s. Je schopná válcovat i 

takzvaný ţebírkový drát a má kapacitu 820 000 t/rok. 

 

 

Obr. 2: Schéma KDT 

 

Vsázkový materiál 

 Ten tvoří převáţně plynule lité polotovary (sochory) kvadrátu 150 mm s moţností 

přejít aţ na kvadrát 180 mm a délce v průměru kolem 12 m, při čemţ hmotnost vyrobeného 

svitku můţe dosahovat aţ 3 t. 

 

Kroková ohřívací pec 

 Touto pecí byla nahrazena bývalá naráţecí pec  její výhoda je především ve větší 

rovnoměrnosti ohřevu, snadnějšímu ovládání vstupu a výstupu vsázky díky krokovému 

mechanismu. Pec, byla vyrobena firmou Danieli a má horní a spodní ohřev s maximálním 

moţným výkonem 180 t/hod. Palivem pro tuto pec je směsný plyn, který je v ní rozváděn do 
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9 ohřívacích sekcí oddělených od sebe clonami, které slouţí k rovnoměrnému a rychlému 

ohřevu a umoţňuje dělenou ohřívací křivku. Jako moţnost alternativního paliva je zemní 

plyn. Garantovaná teplota povrchu sochoru po jeho délce je ± 10 °C. Horní ohřev zabezpečuje 

40 krátkoplamenných stropních hořáků, spodní 16 dlouhoplamenných hořáků které se ještě 

dělí na 8 vyrovnávacích zón a 8 ohřívacích zón. 

 

Předtrať (přípravné pořadí) 

 Skládá se ze zařízení vysokotlakého vodního odstřiku, který odstraňuje okuje ze 

sochoru po výstupu z pece. Pak je zařazeno podávací zařízení tvořené zaváděcími válci, které 

navádějí sochor do přípravného pořadí tvořeného ze čtyř bezstojánových stolic o průměru 

válců 650 mm v jedné ţíle s uspořádáním H-V, s kalibrační řadou ovál-kruh. Válcovací 

stolice jsou posuvné se stavitelnými válci s jednomílovým válcováním. Výhodou je velmi 

rychlá výměna kalibrů a vysoká tuhost stolic. Výstupní provalek je průměru 120 mm. 

 

Izolační válník 

 Dvouţílový zateplený válník je zařazen hned za přípravným pořadím a jeho hlavním 

úkolem je dopravovat provalek do první stolice předválcovacího pořadí. Jeho izolace slouţí 

k udrţení teploty vývalku, minimalizování vzniku sekundárních okují a rozdílu mezi přední a 

zadní částí vývalku, který je garantován na 30 °C. Jednotlivé ţíly valníku mají samostatný 

pohon dopravních válečků. Za valníkem jsou zařazený nůţky pro dělení provalku v případě 

havárie n trati. 

 

Předválcovací pořadí 

 Je tvořeno šesti stolicemi s horizontálním uspořádáním a s kalibrační řadou ovál-kruh. 

Průměr válců stolic 1 – 4 je 540 mm, válců stolic 5 a 7 je 480 mm. Všechny pohony jsou 

stejnosměrné o výkonu 800 kW a na konci kaţdé ţíly jsou hned po předválcovacím pořadí 

zařazeny nůţky k ostřihu konců a počátků nebo pro sešrotování daného proválku. 

 

Střední pořadí 

 Tvoří jej celkem osm stolic v horizontálním uspořádání s kalibrací ovál-kruh. Průměr 

válců stolic 8 a 9 je 440 mm a válců stolic 10 – 15 je 380 mm. V průběhu celého válcování na 

středním pořadí je po kaţdém lichém průchodu zařazeno hranění provalku. Pohon je stejný 

jako u předválcovacího pořadí. 
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Smyčky před hotovním blokem 

 Za 15 stolicí jsou postaveny 2 smyčky, kaţdá pro jednu ţílu obr. 3. Celková délka 

smyček činí 86 m. Součástí smyčky jsou smyčkovací a obváděcí stoly, které zabraňují velkým 

tahům. Za těmito stoly jsou umístěny dvě CL stolice v uspořádání H-V s letmo uloţenými 

válci ze slinutých karbidů o průměru 208 mm. Před CL stolicemi jsou umístěny trhací nůţky. 

Přímo za CL stolicemi je materiál veden do dvou ochlazovacích sekcí, kde kaţdá má 3 

volitelné chladící zóny s vodou. Tím je řízena teplota vstupujícího provalku do hotovního 

bloku. Provalek, je dále veden za pomoci odváděcího stolu k rotačním nůţkám, kde je 

odstřiţen počátek a konec nebo můţe být zaveden do šrotovacích nůţek. 

 

 

Obr. 3: Schéma smyček před hotovním blokem 

 

Hotovní blok 

 Hotovní blok zahrnuje 10 stolic s uspořádáním válců H-Vod firmy Morgan s letmo 

uloţenými válci pro snadnou výměnu. Kalibry těchto válců jsou tvořený ze dvou kotoučů, 

které jsou uloţeny tak, ţe s vodorovnou rovinou svírají úhel 45°. Kotouče jsou vyrobeny 

z materiálů na bázi slinutých karbidů z důvodů vysokých nároků na tvrdost a odolnost. U 

prvních tří stolic hotovního bloku jsou válce o průměru 207 x 72 mm a dalších jsou průměry 

válců 159 x 62 mm. Mezi jednotlivými stolicemi je v hotovním bloku zařazeno také 

regulovatelné chlazení s tlakem 0 aţ 6 bar, jako chladící médium je pouţívána voda. 

Maximální moţná válcovací rychlost zde činí 120 m·s
-1

. 

 

15. stolice 

Smmmyčkovací stůl 

Hotovní blok 

CL stolice 
Ochlazovací sekce 

Obváděcí stůl 
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Vodní chladící sekce 

 Hned za hotovním blokem je vývalek zaveden do sekce vodního chlazení, která se 

skládá ze 4 samostatných chladících skříní. Kaţdá skříň je 4 m dlouhá a má 3 chladící a 3 

stírací trysky s nastavitelným tlakem 2 aţ 6 bar. Celková délka vodního chlazení je 36,6 m. 

 

Ukládací zařízení 

 Skládá se z unášeče a pokládací hlavy. Unášeč je zařízení slouţící k uzpůsobení 

rychlosti konců drátů vstupujících do pokládací hlavy, coţ je rotující zakřivená ukládací 

trubice se sklonem 10°, vytvářející smyčky drátu o průměru 1080 mm a ty ukládá v přesně 

definované vrstvě na válečkový dopravník. 

 

Stelmor dopravník 

 Válečkový dopravník tvořený 10 samostatně rychlostně regulovatelnými sekcemi 

s výškovými úskoky mezi nimi. Samostatně regulovatelná rychlost jednotlivých částí 

dopravníku zaručuje změnu tepelných center překrývajících se závitů a tím rovnoměrnou 

rychlost ochlazování drátu. Rychlost dopravníku je od 0,1 do 1,5 m·s-1
. Pro pomalé chlazení 

je moţno volit zakrytí dopravníku 16 samostatnými dvojicemi poklopů v délce 73 m. Ke 

zrychlenému ochlazování smyček drátu slouţí 12 samostatných ventilátorů umístěných pod 

dopravníkem. Mnoţství vzduchu dodávaného ventilátorem činí 12 000 m
3
/hod, regulovatelné 

v polohách 0, 33, 66 a 100 % výkonu. Celková délka dopravníku je 85 m. 

 

Svitková komora 

 Je to zařízení, které slouţí k tvorbě svitků, kdy přepravující se závity drátu na 

dopravníku padají na otočný trn do komory. Po naplnění trnu se trn se svitkem otočí do 

vodorovné polohy, kde svitek převezme převáţecí vůz, který je umístěn hned za komorou a 

ten přesune svitek na hákový dopravník, který zajišťuje další dopravu a manipulaci se 

svitkem. Celé zařízení je plně automatické a ovládáno hydraulikou. Maximální přípustná 

hmotnost svitku v komoře činí 2000 kg o maximální vstupní teplotě drátu 600 °C. 

 

 

Měřící, dopravní a řídící zařízení 

 Měření teploty je prováděno celkem na 5 stanovištích, kdy na prvních 4 za pomoci 

dvouspektrálních optických pyrometrů a na 5 stanovišti jednospektrálním pyrometrem firmy 
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Raytek.  Tyto stanoviště jsou postupně za sebou umístěny před vstupem do předňati, za 

středním pořadím, před hotovním blokem, za ukládací hlavou, na Stelmor dopravníku a před 

svitkovou komorou. 

 Měření ovality je průběţně zjišťováno za hotovním blokem laserovým měřičem 

s rotační hlavou firmy Mesacon. Ten průběţně kontroluje ovalitu a její rozměrovou toleranci. 

 Pro usnadnění manipulace se svitkem navinutého drátu je svitek svázán vázacím lisem 

švédské firmy Sund Brista. Před tímto procesem jsou z jednotlivých svitků odstřihovány 

konce drátu. Svitek je zváţen a svázán na 4 místech drátem o průměru 7 mm, po celou dobu 

manipulace je svitek zavěšen a dopravován všude za pomoci hákového dopravníku. Po 

svázání je na svitek manuálně zavěšen štítek s informacemi o hmotnosti, typu a sloţení 

materiálu, tavbě a tak dále. Poté je převezen k dopravnímu vozíku, který jej sejme z háku a 

uloţí do meziskladu. V tomto meziskladu je svitek připraven buďto k dalšímu přesunu do 

dlouhodobějšího skladu nebo k přímé expedici. 

Veškeré operace odehrávající se při výrobě drátu jsou ovládány z řídícího centra.   

Počítačem řízené předem stanovené parametry řízeného válcování a ochlazování drátu 

s různými variantami pracovních reţimů a moţnostmi dolaďování operátorem. Reálné 

technologické parametry jsou zaznamenávány do nadřazené úrovně, slouţící k okamţitému i 

dlouhodobému vyhodnocování [8,9]. 

 

3.1 Způsoby řízeného válcování používané na KDT v TŽ a.s. 

 

 Technologie řízeného válcování na KDT prošla mnoha úpravami a rekonstrukcemi, 

coţ vedlo k postupnému zkvalitnění výrobních procesů a postupů při řízeném tváření po celé 

trati. Původní návrhy postupů pro řízené válcování a to především pro ochlazování 

válcovaného drátu byly vypracovány firmou SMS a ty byly postupem času a vlastními 

zkušenostmi na trati upravovány a v některých případech i nahrazován vlastními. Základní 

rozdělení způsobů řízeného válcovaní drátu se samozřejmě odvíjí od fázového diagramu 

ţelezo – uhlík a můţe být rozděleno do tří základních principů řízeného válcování 

závisejícího na teplotě a obsahu uhlíku, coţ je znázorněno na obr. 4. 
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Obr. 4: Druhy řízeného válcování na KDT 

 

Konvenční vysokoteplotní válcování 

Tímto způsobem vzniká poměrně velké austenitické zrno, coţ je způsobeno vysokou 

teplotou doválcování, která ovšem velmi dobře působí na sníţení deformačního odporu 

materiálu. Finální deformace probíhá v oblasti stabilního austenitu a rekrystalizace probíhá aţ 

po skončení válcování. 

Normalizační válcování 

Doválcování probíhá ve spodní oblasti austenitu, teplotní oblasti normalizace. Úplná 

rekrystalizace austenitu proběhne před přeměnou  na . Ovlivnění zjemněním austenitického 

zrna. Následkem zbrzděné rekrystalizace dochází k prodluţování zrn austenitu, stoupá hustota 

dislokaci, větší vnitřní energie a nestabilita systému. Zárodky feritu se tvoří nejen na hranicích 

austenitických zrn, ale také uvnitř austenitických zrn. Při přeměně  na  ferit nukleuje 

s podstatně větším mnoţstvím zárodků, takţe výsledná velikost zrna je podstatně menší. 

Termomechanické válcování 

K finální deformaci dochází ve dvoufázové oblasti. Do transformace austenitu vzniká 

jemnozrnná mikrostruktura díky dynamické rekrystalizaci. Feritické zrno deformované po 

Normalizační   

tváření 
 

°C 

Perlit 
+ 

sekundární  
cementit 

Konvenční 

tvářeni 

%C 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

Termomechanické 

tváření 

P S 

G 

E 

perlit 

+ 

ferit 

nestabilní 
austenit  dvoufázová 

oblast 

0,88 

p
e

rl
it
 



  - 16 - 

 

přeměně  na jiţ nemůţe rekrystalizovat a vznikají subzrna, proto musí být po ukončení 

válcování drát ochlazen natolik, aby jiţ další rekrystalizace neprobíhala. Do transformace 

austenitu vzniká jemnozrnná mikrostruktura díky dynamické rekrystalizaci. 

 

4. Experiment 

 

4.1 Návrh experimentu 

 

 Cílem mé práce bude zkoumání vlivu přídavku boru, teplotního reţimu doválcování a 

ochlazování oceli, působení jednotlivých parametrů na změnu strukturní charakteristiky či 

mechanických vlastností nízkouhlíkového drátu určeného k hlubokému taţení. 

Vyhodnocování a zkoumání vlivu bude prováděno pro oceli C4D a C4D s přídavkem B. Ty 

oceli patří mezi některé z ocelí válcovaných na KDT v TŢ a.s.. 

 Válcování tedy proběhne na spojité trati válcovny C v Třinci. Bude provedeno 

zaznamenání termovizních snímků postupného ochlazování na chladícím dopravníku Stelmor, 

které více přiblíţí ochlazování a rozdílnou teplotu na okraji a ve středové části ochlazovaných 

smyček drátu pohybujících se po dopravníku. Z kaţdého typu oceli pro jednotlivé varianty 

ochlazovacího reţimu bude odebráno 24 vzorků, které budou podrobeny tahové zkoušce za 

účelem získání hodnot meze kluzu Rp [MPa], pevnosti Rm [MPa], taţnost A5 [%] a kontrakce 

Z [%].  Z těchto vzorků budou také udělány metalografické rozbory, které napomohou 

k zhodnocení a srovnání struktury jednotlivých oceli pro odlišné varianty ochlazování. Při 

zkoumání struktury bude zhodnocen také vliv jednotlivých reţimů ochlazování na vznik a 

mnoţství okují, které na drátu vznikly. 

 Jednotlivé získané poznatky blíţe určí vlastnosti dané oceli a vlivu přídavku boru, 

kvalitu a výhodnost pouţití jednotlivých reţimů ochlazování a to zejména z hlediska struktury 

a vzniku okují pro dané oceli. Coţ by mělo vést k bliţšímu vyhodnocení vlivu přídavku boru 

na zlepšení schopnosti dalšího zpracování drátu taţením. Jednotlivé rozdíly mezi danými 

variantami ochlazovaní pro ocel C4D a C4D+B budou vyhodnoceny a z nich určena 

nejvýhodnější moţná varianta, ke které by se mělo vztahovat zlepšení schopnosti materiálu 

pro další zpracování taţením. 
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4.2 Srovnání chemického složení ocelí C4D a C4D+B 

  

 Pro zkoumání vlivu přídavku boru byla vybrána ocel C4D a C4D+B jejich chemické 

sloţení je uvedeno v tab. 1, hlavním rozdílem v chemickém sloţení je obsah boru, jinak je 

chemické sloţení shodné. Toto sloţení nízkouhlíkových ocelí je dáno normou EN 10016-2 a 

ČSN 11 300. Z těchto celí je vyráběn drát určený k hlubokému taţení a proto je nutné, aby splňoval 

podmínky pro následné zpracování hlavně ohýbáním, vinutím, pěchováním hlav, sekáním 

ajiné. 

 

Tab. 1: Chemické sloţení zkoumaných ocelí 

Ocel - C4D C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] Al [%] N [%] B [%] 

minimum   0,3             

maximum 0,06 0,6 0,3 0,035 0,035 0,01 0,008 0,0005 

Ocel - C4D+B C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] Al [%] N [%] B [%] 

minimum   0,3             

maximum 0,06 0,6 0,3 0,035 0,035 0,01 0,008 0,008 

 

4.3 Použitá technologie řízeného ochlazování 

 

 Sochory z vratné tratě byly po ohřevu v krokové peci válcovány na přípravném, 

předválcovacím a středním pořadí. Následně byl provalek přiveden pomocí smyčky do CL 

dvoustolic s letmo uloţenými válci a pak do 10 stolicového hotovního bloku, z něhoţ 

vystupoval drát rychlostí aţ 105 m/s. Tepelné zpracování drátu probíhalo v druhé ţíle ve 

čtyřech sekcích vodních drah. 

Systém chlazení před blokem ve vodních skříních číslo 1 a 2, v hotovním bloku a za 

blokem ve vodních skříních 3 aţ 6 umoţňuje přesnou regulaci tvářecích teplot a teplot při 

nichţ je materiál pokládán na Stelmor dopravník – tzv. pokládacích teplot [10].  

Další fáze tepelného zpracování drátu probíhala v rozvinuté smyčce na válečkovém 

dopravníku, pro který byly určeny dvě teplotní varianty chlazení drátu uvedené v tab. 2. 

Rozdíl těchto variant byl určen rozdílnou pokládací teplotou, se kterou drát vstupoval ve 

smyčkách na dopravník za pokládací hlavou. Jednotlivé varianty se také liší rozdílným typem 

ochlazování drátu, coţ zajišťovala síla a mnoţství chlazení prováděného vzduchem 

přiváděným jednotlivými samostatnými ventilátory pod dopravníkem, které je v tab. 2 

rozděleno podle procentuálního výkonu a mnoţství pouţitých ventilátorů. 
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Pro hlubokotaţný drát jsou v TŢ a.s. pouţívány dvě základní technologie odstraňování 

okují a to technologie pro chemické odstranění okují, mořením v HCl, respektive H2SO4 a 

technologie mechanického odstranění okují, způsobem odokujení na kladkách. 

 

Tab. 2:  Varianty ochlazování na dopravníku Stelmor 

Technologie na KDT pokládací teplota [°C] ventilátory 

Varianta č.1 900 – 950 7-12 / 100 % 

Varianta č.2 880 - 930 1-12 / 100 % 

 

4.4 Vyhodnocení Re, Rm, A5, Z 

 

 Hlavním poţadavkem na nízkouhlíkový drát určený k taţení je co nejvyšší moţné 

procento taţnosti a tím nutné sníţení meze pevnosti drátu, která taţnost sniţuje. Zkoumáním 

vlivu přídavku boru do oceli určené k výrobě tohoto drátu a následným srovnáním výsledku 

tahové zkoušky 24 vzorků daných ocelí C4D a C4D+B je zjevně viditelné, ţe i malý přídavek 

boru lišící se v tisícinách procenta se projeví změnou pevnosti jednotlivých ocelí, coţ je 

viditelné z tab. 3, 4, 5, a 6. Kde průměrná pevnost oceli C4D+B se sníţila oproti oceli C4D v 

desítkách MPa, coţ se na taţnosti a kontrakci projevilo nepatrným zvýšením, ale především 

viditelná změna proběhla u sníţení průměrné hodnoty meze kluzu. Ta pro ocel C4D+B klesla 

mnohem více neţ pro obě varianty ochlazování ocelí C4D. Je moţné také srovnat vliv 

jednotlivých variant ochlazování jak pro ocel s borem tak bez ní z dosaţených výsledků je 

viditelné, ţe nejvýhodnějším ze všech moţných variací je první varianta ochlazovaní pro ocel 

s přídavkem boru a to varianta při které bylo voleno vyšších pokládacích teplot. Z čehoţ 

vyplývá, ţe největší pokles pevnosti a meze kluzu je patrný u ocelí s přídavkem boru 

ochlazovaných při vyšších pokládacích teplotách a tedy vyšších teplotách doválcování 

v hotovním bloku. Tabulka celkových výsledků pro jednotlivé vzorky daných typů oceli je 

uvedena v příloha A1 až A4, rozptyl jednotlivých hodnot pevnosti, meze kluzu, taţnosti a 

kontrakce je uveden v paprskových grafech v příloha B1 až B4. 

 

Tab. 3: Hodnoty tahové zkoušky oceli C4D pro variantu ochlazování 1 

Hodnoty Re [Mpa] Rm [Mpa] A5 [%] Z [%] 

Minimální 259 374 39,1 73,3 

Maximální 288 387 48,6 80,3 

Průměrná 275 381 43 77 
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Tab. 4: Hodnoty tahové zkoušky oceli C4D pro variantu ochlazování 2 

Hodnoty Re [Mpa] Rm [Mpa] A5 [%] Z [%] 

Minimální 268 375 38,7 73 

Maximální 287 392 45,7 80,3 

Průměrná 277 381 43 77 

 

Tab. 5: Hodnoty tahové zkoušky oceli C4D+B pro variantu ochlazování 1 

Hodnoty Re [Mpa] Rm [Mpa] A5 [%] Z [%] 

Minimální 221 347 41,3 72,4 

Maximální 256 367 50,3 80,3 

Průměrná 236 358 45 77 

 

Tab. 6: Hodnoty tahové zkoušky oceli C4D+B pro variantu ochlazování 2 

Hodnoty Re [ Mpa] Rm [ Mpa] A5 [ %] Z [ %] 

Minimální 241 353 41,3 72,4 

Maximální 275 379 48 82,3 

Průměrná 260 368 44 78 

 

 

4.4.1 Vyhodnocení termovizí a ochlazovacích křivek 

 

Termovizní obrazy chladnoucího drátu byly vytvořeny infrakamerou na začátku 

Stelmor dopravníku, to je v místě přímo za pokládací hlavou, pak postupně v 8 libovolných 

sekcích dopravníku a poslední snímek byl zachycen v místech těsně před svitkovou komorou. 

U jednotlivých předem navrţených variant ochlazování byly tedy moţné sledovat průběh 

ochlazování drátu při pohybu po dopravníku a také rozdílnou teplotu krajních a středových 

částí smyček rozloţeného drátu. Termovizní snímky jsou uvedeny v příloha C1 a C2. 

Jednotlivé teploty krajních a středových částí pro daná místa měření jsou uvedeny pro obě 

varianty ochlazování v tab. 7. Z těchto teplot je zřetelné, ţe rozdíl mezi teplotou drátu na 

počátku a konci dopravníku je u první varianty 656 °C a u druhé varianty 589 °C na okraji 

smyček, 511 °C a 533 °C ve středových částech drátu. Hodnoty těchto teplot mohou být 

skreslené a to díky moţným nepřesnostem měření, vlivem nízké teploty okolních částí 

dopravníku zachycených v obraze kamery. Rozdíl teploty středu a okrajových částí smyček 

má velký vliv zejména na velikost zrn a homogenitu mezi středovou a povrchovou částí drátu, 

od čehoţ se poté také odvíjejí mechanické vlastnosti drátu.  
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Tab. 7: Teploty okraje a středu drátu varianty 1 a 2 

Oblast zachycení   

snímku 

varianta 1 varianta 2 

okraj střed okraj střed 

 (°C)    (°C)   

za pokládací hlavou 950 785 898 764 

1 900 788 880 743 

2 860 800 779 514 

3 800 678 677 466 

4 692 504 601 388 

5 516 474 476 319 

6 470 330 393 297 

7 342 284 351 290 

8 318 250 349 220 

před svitkovou komorou 294 274 309 231 

 

Jednotlivé rozdíly mezi teplotou středu a okraje smyček v daných místech na 

dopravníku jsou lépe viditelné na křivkách ochlazování pro dané varianty, uvedených 

v prostorovém spojnicovém grafu na obr. 5 a 6. 

  

 

Obr. 5: Srovnání ochlazovacích křivek teplot středu a okraje smyček pro variantu 1 
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Obr. 6: Srovnání ochlazovacích křivek teplot středu a okraje smyček pro variantu 2 

 

Pokládací teploty se voli především z hlediska bezproblémového odokujení a to při 

technologii chemického odokujení nad teplotou 800 °C s rychlým ochlazením pomocí 6 

ventilátorů při dané variantě 2 vznikla menší vrstva okují neţ v případě pouţití varianty 1. 

Coţ vidíme na snímcích zachycených pod mikroskopem obr. 7 a 8. 

Technologie pro chemické odokujení musí zaručit malou tloušťku okují, velký počet 

trhlin v okujích a okuje musí být rovněţ tvořeny hlavně FeO s minimálními obsahy Fe2O3 a 

Fe3O4. Toto, jak jiţ bylo zmíněno, zajišťuje PT nad 800 °C a rychlé ochlazení pouţitím ventilátorů. 

Mnoţství okují vzniklé při této technologii nepřekračuje 0,4 % hmotnosti drátu a okuje jsou 

bezproblémově mořitelné jak v HCl, tak i v H2SO4 [11]. 

 

Varianta 1 

Celková tloušťka okují je 0,020 mm: wüstit (FeO) 0,016 mm, magnetit (Fe3O4) 0,004 

mm, slabá vrstva hematitu (Fe2O3). 

 

Varianta 2 

Celková tloušťka okují je 0,018 mm: wüstit 0,014 mm, magnetit 0,004 mm, slabá 

vrstva hematitu. 
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Varianta 1      Varianta 2 

    
 

Obr. 7, 8 : Vrstva okují pro obě varianty ochlazování oceli C4D 

 

 

4.4.2 Vyhodnocení mikrostruktury a velikosti zrna 

 

 Za účelem hodnocení mikrostruktury vyválcovaných drátů optickou mikroskopií bylo 

z jednotlivých svitků odebráno 15 vzorků pro kaţdý typ oceli a variantu ochlazování. Řezná 

plocha vzorku odpovídající osové části provalku byla dále povrchově upravována broušením 

za mokra na různých typech brusného papíru dle klesající drsnosti povrchu a mechanickým 

leštěním na jemném sukně s vodní suspenzí například Al2O3. Takto, byl připraven zrcadlově 

lesklý povrch, který bylo moţné chemicky naleptat naředěným roztokem kyseliny, coţ slouţí 

ke zviditelnění struktury materiálu. Snímky z metalografického mikroskopu se zvětšením 

100μm vybraných vzorků oceli C4D a C4D+B jsou uvedeny v příloha D1 a D2. 

 Obecně platí, ţe pokud jsou nastaveny pomalé rychlosti dopravníku a vysoká PT, pak 

v místech překrytí jednotlivých závitů (smyček drátů) probíhá ochlazování nerovnoměrně a ve 

struktuře se vyskytují klíny zhrublého zrna. Naproti tomu při nízkých PT, rychlém rozvinutí 

závitů a při pouţití ventilátorů je zrno po celém průřezu drátu rovnoměrné a průměrně stejné 

velikosti [11]. 

 Bliţší srovnání mikrostruktury jednotlivých ocelí je uveden v tab. 8 a 9. Ze kterých je 

moţno vidět, ţe mikrostruktura jednotlivých variant ochlazování je stejná, sloţená s feritu a 

lamelárního perlitu v poměru 95 ku 5. Varianty a jednotlivé typy oceli se však výrazně liší ve 

tvaru a velikosti zrna. Pro variantu 1 je sice velikost zrna menší a jemnější neţ u varianty 2 a 

však při srovnání jednotlivých variant 1 a 2 pro ocel s borem je viditelné ve struktuře u 

varianty 1, ţe zrno není zcela rovnoměrné a vyskytují se v něm v malém procentu i kliny 

zhrublého zrna.  
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Tab. 8: Mikrostruktura a velikost zrna oceli C4D (11300) 

Vzorek Mikrostruktura 
Velikost zrna 

P / S 

    Varianta č.1 

  Vz. 1-15 
Ferit + lamelární perlit (95 / 5) 

 

Rovnoměrná 9 

 

    Varianta č.2 

  Vz. 1-15 
Ferit + lamelární perlit (95 / 5) 

 

Rovnoměrná 9 

 

 

Tab. 9: Mikrostruktura a velikost zrna oceli C4D+B (11300+B) 

Vzorek Mikrostruktura 
Velikost zrna 

P / S 

      Varianta č.1 

   Vz. 1-15 
Ferit + lamelární perlit (95 / 5) 

 

 9, klín 8/9 

 

Varianta č.2 

   Vz. 1-15 
Ferit + lamelární perlit (95 / 5) 

 

Rovnoměrná 9 
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5. Závěr  

 

 Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit vliv rychlosti ochlazování a chemického 

sloţení nízkouhlíkového drátu určeného k taţení, který byl navrţen a vyválcován na KDT v 

podniku TŢ a.s. Jednotlivé sloţení drátu bylo vybráno z důvodu zkoumání vlivu chemického 

sloţení a to ocelí C4D a C4D+B.  

Vliv rychlosti ochlazování byl v této práci zaměřen především na rozdílné hodnotě 

teploty, při níţ je drát pokládán na Stelmor dopravník a rychlost ochlazení drátu v průběhu 

jeho průchodu jednotlivými sekcemi dopravníku. K určení rozdílné rychlosti ochlazování 

bylo pouţito odlišného počtu chladících ventilátorů při 100 % výkonu kaţdého z nich. 

Zachycením termovizních snímků na 10 rozdílných místech podél celého dopravníku byl 

přiblíţen pohled na chladnoucí drát a odlišnost teplot středů a okrajů smyček rozloţených na 

dopravníku ke kaţdé variantě ochlazování. 

Jakoţto vliv chemického sloţení byla práce zaměřena na přídavek boru do oceli a poté 

jednotlivé nízkouhlíkové oceli C4D a C4D+B byly vyválcovány, kaţdá za pomoci daných 

variant ochlazování pro určení nejvhodnější varianty s přídavkem boru a bez něj.  

Z jednotlivých konečných drátů byly odebrány vzorky, které byly podrobený tahové 

zkoušce a zkoumání mikrostruktury zrna. Dosaţené hodnoty meze kluzu, pevnosti, taţnosti a 

kontrakce byly porovnány a spolu s mikrostrukturními snímky zaznamenány do výsledků 

práce. 

Vyhodnocením těchto výsledků jsem dospěl k závěru, ţe vliv přídavku boru do oceli 

C4D je značný i v malém mnoţství. Výsledné průměrné hodnoty tahové zkoušky oceli C4D 

pro obě dané varianty ochlazování byly téměř shodné a nedošlo u nich k ţádným výrazným 

změnám jak ve velikosti a struktuře zrna, tak u mechanických vlastností. Kdeţto u oceli 

C4D+B došlo k výraznému sníţení meze kluzu, pevnosti a drobnému zvýšení taţnosti v obou 

variantách ochlazování vůči oceli C4D. Při bliţším zkoumání rozdílu variant ochlazování je 

viditelné, ţe k nejvyššímu poklesu meze kluzu a pevnosti došlo u oceli C4D+B při pouţití 

ochlazovací varianty 1. Kde i mikrostruktura prokázala razantní zjemnění zrna avšak ve 

střední části struktury drátu dochází k drobné tvorbě klínů zhrublého zrna. Coţ napovídá, ţe 

není vhodné to s obsahem boru moc přehánět, protoţe při větším mnoţství jeho obsahu 

v oceli se na hranicích zrn vylučují bórem obohacené fáze s nízkými teplotami tání a plastické 

vlastnosti klesají. 
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Konečné vlastnosti drátu jsou tedy dosahovány především při ochlazování na Stelmor 

dopravníku a pro ocel s obsahem boru je vhodnější volba teplotních variant s vyšší pokládací 

teplotou. 

Byl také zaznamenán a zkoumán vliv jednotlivých variant ochlazování na tvorbu okují 

oceli C4D, pro jejich odstraňování chemickou cestou. A po prozkoumání snímků 

zachycených pod mikroskopem bylo zjištěno, ţe nejvhodnější je ochlazovací varianta 2, u 

které vzniklá vrstva okují byla menší a to především sníţením vrstvy okují tvořené FeO. Za 

pomoci snímků z termovize je tedy viditelné, ţe na tvorbu okují je vhodnější niţší pokládací 

teplota s celkovým nasazením a pouţitím všech ventilátorů pod celým dopravníkem. 
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Příloha A1 

Vyhodnocení tahové zkoušky pro 24 vzorků oceli C4D 

 

Tab. 10: Hodnoty meze kluzu, pevnosti, taţnosti a kontrakce pro ocel C4D variantu 1 

Vzorek Re [ Mpa] Rm [ Mpa] A5 [ %] Z [ %] 

1 286 381 42,7 75 

2 269 380 40 74 

3 259 379 42 77,4 

4 274 383 41 79,2 

5 278 386 42,3 73,3 

6 274 380 45,3 75,6 

7 274 381 44 77,9 

8 269 376 44,7 79,5 

9 263 374 40 77,7 

10 269 386 41,3 74,4 

11 283 387 42,7 74,8 

12 275 383 44,3 76,2 

13 276 379 40,7 74,1 

14 279 380 42,3 73,6 

15 283 380 45 77,9 

16 288 381 48,6 80 

17 261 374 41 78,5 

18 269 378 45,3 78,9 

19 270 383 44,3 74,8 

20 271 381 43,7 75,3 

21 277 377 43,7 80,3 

22 287 381 39,7 78,9 

23 281 383 39,1 78,1 

24 288 382 40,7 78,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 28 - 

 

Příloha A2 

Vyhodnocení tahové zkoušky pro 24 vzorků oceli C4D 

 

Tab. 11: Hodnoty meze kluzu, pevnosti, taţnosti a kontrakce pro ocel C4D variantu 2 

Vzorek Re [ Mpa] Rm [ Mpa] A5 [ %] Z [ %] 

1 285 388 43,3 75,9 

2 280 381 44 75,1 

3 287 392 44,3 73 

4 271 378 44 77,6 

5 284 376 43,3 78 

6 269 377 45 75,7 

7 274 378 45,7 78 

8 281 383 43,7 78,6 

9 273 380 44,7 78,8 

10 269 381 38,7 80,3 

11 280 384 43 79,7 

12 285 383 42,3 76,5 

13 278 375 41,3 74,8 

14 275 381 41,7 76,2 

15 283 386 41 74,2 

16 271 377 45,3 77 

17 268 377 44 75 

18 275 381 43 76,1 

19 286 386 40 77,9 

20 276 378 40 75,2 

21 275 382 42,7 75,6 

22 274 382 45,3 76,1 

23 277 382 45 74,5 

24 275 386 40,7 78,5 
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Příloha A3 

Vyhodnocení tahové zkoušky pro 24 vzorků oceli C4D+B 

 

Tab. 12: Hodnoty meze kluzu, pevnosti, taţnosti a kontrakce pro ocel C4D+B variantu 1 

PCZ MK_SP PVST_SP T5D KTRCE 

1 229 357 41,3 76,3 

2 222 356 45,3 77,5 

3 254 360 44,3 73,8 

4 252 364 44,7 75,7 

5 250 359 43,7 73 

6 243 355 45 73,3 

7 239 355 43,3 78,5 

8 232 354 44,3 77,9 

9 243 363 45,3 77,4 

10 256 367 43 74,5 

11 254 362 44,3 74,9 

12 227 354 45,7 80,3 

13 232 360 45,3 76,8 

14 227 358 45 79,1 

15 236 360 46,3 78,6 

16 223 355 44 78,9 

17 222 361 46 78,3 

18 237 357 50,3 79,4 

19 228 349 47,7 78,7 

20 221 347 48 79,1 

21 226 363 43 72,4 

22 236 358 41,7 75,9 

23 241 357 49,3 79,3 

24 243 366 42,3 75,5 
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Příloha A4 

Vyhodnocení tahové zkoušky pro 24 vzorků oceli C4D+B 

 

Tab. 13: Hodnoty meze kluzu, pevnosti, taţnosti a kontrakce pro ocel C4D+B variantu 2 

PCZ MK_SP PVST_SP T5D KTRCE 

1 255 367 42,7 80,3 

2 241 365 44 79,7 

3 256 355 43,3 77,6 

4 261 356 45,3 75,5 

5 249 374 44,3 82,3 

6 245 372 44 80,9 

7 254 376 41,7 80,1 

8 254 371 41,3 80,4 

9 272 361 48 78,6 

10 264 353 47 79,2 

11 268 365 45,3 77,6 

12 259 364 44,3 77,3 

13 264 377 46 74,5 

14 264 379 45,3 77,4 

15 270 373 43 72,4 

16 264 377 46 77,5 

17 264 379 45,3 77,4 

18 275 377 45,3 76,7 

19 251 359 45,3 78 

20 252 359 45 76,9 

21 267 372 44 77,1 

22 265 374 43 77 

23 266 368 44,2 78,5 

24 263 369 41,8 78,6 
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Příloha B1 

Rozptyl mechanických vlastností pro 24 vzorků oceli C4D variantu 1 
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Příloha B2 

Rozptyl mechanických vlastností pro 24 vzorků oceli C4D variantu 2 
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Příloha B3 

Vyhodnocení tahové zkoušky pro 24 vzorků oceli C4D+B variantu 1 
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Příloha B4 

Vyhodnocení tahové zkoušky pro 24 vzorků oceli C4D+B variantu 2 
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Termovize varianta 1

Příloha C1
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Termovize varianta 2

Příloha C2
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Příloha D1 

Vyhodnocení mikrostruktury – velikost zrna oceli C4D (11300) 

 
 
     Varianta 1  

   

    
 C4D  - zrno na povrchu        C4D - zrno ve středu 

 
 

     Varianta 2  
 

        
           C4D -  zrno na povrchu        C4D - zrno ve středu 

 
 

 

    Vzorek (C4D) Mikrostruktura 
Velikost zrna 

P / S 

Varianta 1 

    Vz. 1-15 
Ferit + lamelární perlit (95 / 5) 

 

Rovnoměrná 9 

 

Varianta 2 

    Vz. 1-15 
Ferit + lamelární perlit (95 / 5) 

 

Rovnoměrná 9 
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Příloha D2 

Vyhodnocení mikrostruktury – velikost zrna oceli C4D+B (11300+B) 

 
      Varianta 1  

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       C4D+B  -  zrno na povrchu    C4D+B  - zrno ve středu 

 

 
   Varianta 2 

 

   
           C4D+B  -  zrno na povrchu       C4D+B  - zrno ve středu 

 

Vzorek mikrostruktura 
Velikost zrna 

P / S 

Varianta 1 

  Vz. 1-15 
Ferit + lamelární perlit (95 / 5) 

 

 9,klín 8/9 

 

Varianta 2 

  Vz. 1-15 
Ferit + lamelární perlit (95 / 5) 

 

Rovnoměrná 9 

 

 


