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ABSTRACT 

 

Předmětem bakalářské práce je navržení a porovnání různých způsobů válcování 

konstrukčních ocelí, které umožní dosáhnout vyšší mechanické vlastnosti zpracovaných ocelí, 

bez nutnosti nadměrného legování, dodatečného tepelného zpracování. Práce je zaměřena na 

navržení vhodné kombinace doválcovací teploty a režimu řízeného ochlazování.  

 

Klí čová slova:  

Válcování, řízené válcování, řízené ochlazování, konstrukční ocel,doválcovací teplota. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work deals with a new project of structural steel rolling and comparing it to other 

different ways. This process helps to achieve higher tensile properties of worked steels 

without necessity of excessive alloying, additional heat treatment. The work focuses on 

suggestion of suitable combination of final rolling temperature and mode of controlled 

cooling.  
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1. Úvod 
 

Bakalářská práce pojednává o problematice řízeného válcování a ochlazování svitků z 

vybraných konstrukčních ocelí na Kontijemné trati v TŽ a.s. Cílem práce je, porovnat různé 

technologie výroby pomocí nové technologie ochlazování vybraných druhů konstrukčních 

ocelí, které umožní dosáhnout lepší užitné vlastnosti zpracovaných ocelí, bez nutnosti 

dodatečného tepelného zpracování. Porovnat různé způsoby válcování a ochlazování, vyjádřit 

tak jejich vliv na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti svitků z konstrukčních ocelí. Řízené 

válcování a ochlazování spočívá ve využití kombinace chemického složení, řízení 

termomechanických dějů v průběhu tváření a následného ochlazování. Cílem řízeného 

válcování, je zjemnění mikrostruktury, které vede ke zvýšení pevnostních vlastností a 

houževnatosti materiálu. 

V teoretické části je zobrazen pohled na celkovou oblast řízeného válcování, je v ní popsán 

princip a způsob termomechanického tváření.  

Obsahem dalších kapitol je vývoj struktury ocelí a uzdravovací procesy při tváření s ohledem 

na teplotu. 

V praktické části je popsán experiment na Kontijemné trati v TŽ a.s. jehož cílem bylo nalézt 

optimální způsob ochlazování konstrukční oceli, po němž by tato ocel získala požadované 

vlastnosti bez nutnosti dalšího tepelného zpracování. Pro potvrzení teoretického předpokladu 

byl navržen postup válcování, při kterém byly zkoumány vlastnosti oceli po tváření při pěti 

rozdílných způsobech ochlazování vývalku během tváření a po dokončení válcování. 

 

 



3 
 

 

2. Popis KJT v TŽ a.s. 
 

Kontijemná trať v TŽ a.s. byla postavená v roce 1960 a od té doby prošla několika 

významnými změnami,(umožňuje válcování hladké kulatiny od průměru 16 mm do průměru 

80 mm při výstupní válcovací rychlosti až 15 m.s-1). Výrobní program tvoří kruhová ocel 

v tyčích i ve svitcích, plochá ocel, úhelníky, betonářská, betonářská žebírková ocel, čtvercová 

a šestihranná ocel rovněž v tyčích i ve svitcích. Výrobní kapacita tratě je až 530 kt 

válcovaných výrobků ročně.  

Kontijemná trať nabízí široké spektrum výrobků: 

kruhová ocel v tyčích ø 16 -80 mm 

kruhová ocel ve svitcích ø 16-50 mm 

šestihran v tyčích 16 -48 mm 

šestihran ve svitcích 16-38 mm 

oblinová plochá ocel 

klasická plochá ocel 25x5 až 50x10 mm 

úhelníky rovnoramenné 30 x 30 x 3 až 50 x 50 x 6 mm 

žebírková ocel ø 10-32 mm 

čtvercová ocel 20 x 20 až 55 x 55 

 

2.1    Ohřev materiálu 
 

Ohřev materiálu je prováděn v  krokové peci. Pro ohřev je používán směsný plyn 

(vysokopecní, konventorový, koksárenský) s výhřevností kolem 8235 kJ/Nm3 a vzduchu 

s poměrem 1,2, maximálním výkonem 120 t/hod. Ohřev pece je plně automatizován a probíhá 

podle zadaných ohřevových křivek. 

Výchozím vsázkovým materiálem jsou lité nebo válcované sochory o rozměrech 150 x 150 

mm, délce 12 m a hmotnosti cca 2 tuny, ale je možno sadit sochory kratších délek, které jsou 

pak v peci loženy střídavě. Konstrukce pece zaručuje rovnoměrnost ohřevu sochorů po 

průřezu s maximální povolenou odchylkou ± 20 ºC. Sochory jsou ohřívané v krokové peci na 

požadovanou válcovací teplotu 1050 ºC až 1150 ºC a následně procházejí vysokotlakým 

primárním ostřikem okují.  

 



4 
 

2.2     Válcování materiálu 
 

Sochor zbavený povrchové vrstvy okují je zaveden do čtyřstolicového jednožilového 

přípravného pořadí SIMAC, umožňujícího jeho deformaci z rozměru 150 x 150 mm na 

výstupní provalek ø 100 mm. K minimalizaci tepelných ztrát, prochází provalek k další 

operaci termovalníkem, který snižuje rychlost chladnutí vývalku mezi pořadími, za ním je 

umístěn sekundární ostřik okují a následně je veden do osmistolicového středního pořadí, kde 

výstupem je provalek průměru 31 až 82 mm (v závislosti na válcovaném rozměru). Za tímto 

pořadím se dělí válcovací trať na dvě samostatné žíly - pravé a levé hotovní pořadí. Každé 

hotovní pořadí začíná přiváděcím stolem a letmými nůžkami pro odstřih předních a zadních 

konců provalku. Obě  hotovní pořadí je tvořeno celkem osmi válcovacími stolicemi 

v uspořádání H-H-V-H-V-H-V-H.  

Levé hotovní pořadí slouží převážně k válcování betonářské oceli klasickým způsobem nebo 

metodou slit-rolling a to: 

•  ø 10, 12,  3 x 10 mm, 3 x 12mm  

•  ø 14, 16 2 x 14 mm, 2 x 16mm 

•  ø 18 až 32mm klasickým způsobem 

Veškerá hřebínková ocel válcována v současnosti na KJT je za hotovní stolicí chlazená 

v chladících trubicích Thermex v požadovaném počtu, k dosažení požadovaných 

mechanických vlastností. 

Pravé hotovní pořadí slouží hlavně k válcování profilů hladké kruhové oceli do svitků, do 

tyčí, tak i k válcování sbírkové oceli.  

Za poslední stolicí pravého hotovního pořadí je umístěn poháněče a letmé nůžky k dělení, 

ostřih konců nebo šrotování. Za nůžkami jsou umístěny dvě finální stolice ASC, určené pro 

přesné válcování, díky nimž je možno válcovat i ve velmi nízkých rozměrových tolerancích 

±0,125mm. Každá ASC stolice (vertikální a horizontální) plně využívají zcela automatické 

regulace rozměru. Za každou z těchto stolic je laserový měřicí přístroj rozměru válcovaného 

profilu. Naměřené hodnoty jsou vyhodnocovány a porovnávány s požadavkem na rozměr. Na 

základě takto získaných informací pak řídící systém ovládá čtyři základní veličiny válcování: 

mezera mezi válci (AGC systém), otáčky (MON systém), tah mezi stolicemi (PMTC systém) 

a rozměr vývalku (HPC systém). Dále tyto hodnoty zpětně vyhodnocuje. 
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2.3      Úprava materiálu 
 

Za pořadím ASC pokračuje hotový vývalek buďto do navíjecí linky nebo na krokové chladící 

lože. Před chladícím ložem je umístěna vodní chladící skříň a letmé nůžky, které dělí 

vyválcované tyče na chladníkové délky dle systému optimálního dělení. Ocel válcovaná do 

tyčí pokračuje na chladící lože, kde se ochlazují vývalky volně na vzduchu. Chladící lože je 

dále vybaveno moderním zařízením pro vyrovnávání předních konců provalku. Nově je 

koncipován úsek tvorby dávek pro úpravárenské zpracování. Chladící lože je uzpůsobeno tak, 

aby provalek po opuštění chladícího lože dosáhne přímosti až 4 mm / m.  

Na chladící lože navazují výběhové úseky úpravny, které umožňují dělení na obchodní délky, 

tvoření svazků, vázání, vážení, značení a přípravu k expedici. K dělení materiálu na obchodní 

délky slouží dvě rozbrušovací pily Braun nebo osmiset tunové nůžky. Dispozice kontijemné 

válcovací tratě v TŽ, a.s. jsou znázorněny na (obr. 1.) 

 

 

Obr. 1. Dispozice kontijemné válcovací tratě 
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2.4       Navíjecí linka Garret (stru čný popis za řízení a technologie) 
 

Navíjecí linka Garret je nové zařízení uvedené do provozu v roce 2008, které umožňuje 

výrobu tunových a dvoutunových svitků z hladké kruhové oceli v průměrech 16 až 50 mm, 

dále pak ze šestihranné a čtvercové oceli. Po výstupu z hotovní stolice prochází vývalek 

chladící skříní, defektoskopickým zařízením a přes výhybku je naváděn do vodící dráhy 

navíjecí linky. 

Prvotní úsek dráhy je jednožilový. Vývalek prochází letmými nůžkami a vodní chladící skříní 

s možností automatické regulace teploty vývalku. Za touto skříní se dráha větví na dvě 

samostatné žíly, které střídavě distribuují vývalky do dvou navíjecích komor. Po navinutí je 

svitek vytlačen z komory ven a pomocí kleští zavěšených na otočném stojanu je nasazen na 

přepravní paletu, která jej dopraví až ke stanovišti překlápění na háky.  

Technologické zařízení dodané firmou Morgan umožňuje klasické vodní chlazení kulatiny 

ještě před navinutím do svitku. Již navinutý svitele možné ochlazovat (volně, zrychleně, 

zpomaleně). Zrychleně za pomocí šesti ventilátorů nebo možnost zpomaleně v izolovaných 

tunelech během přepravy svitku po paletovém dopravníku. Pohled na navíjecí linku Garret 

(obr. 2.). 

Odbavovací sektor skýtá možnosti kvalitnějšího lisování a vázání svitků ocelovou páskou ve 

čtyřech místech a také svazkování dvou dvoutunových svitků do čtyřtunového svazku nebo tří 

tunových do třítunového svazku. 

Mezi ochlazováním svitků a tyčí je však podstatný rozdíl, který je dán zejména rychlostí 

přirozeného chladnutí. Tato skutečnost se v praxi může projevit výraznými odchylkami v 

mikrostruktuře a mechanických vlastnostech svitků ve srovnání s tyčemi stejných značek 

ocelí. Navinutý, žhavý, dvoutunový svitek uložený na paletě představuje velkou kumulaci 

tepla na malém prostoru v porovnání s tyčí vyválcovanou na chladící lože. Odvod tepla a 

rychlost ochlazování svitku je menší a nerovnoměrnější než u vyválcované tyče a ve výsledku 

se to projeví nárůstem zrna a snížením hodnot mechanických vlastností zvlášť u válcování 

ušlechtilých ocelí. 

 



7 
 

 

Obr. 2. Pohled na navíjecí linku Garret. 
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3.    Teoretická část 

3.1     Válcování 
 
Válcováním rozumíme kontinuální proces, při kterém se tvářený materiál deformuje mezi 

otáčejícími se pracovními válci za podmínek převažujícího všestranného tlaku. Válcovaný 

materiál se mezi válci deformuje, výška se snižuje, materiál se prodlužuje a současně rozšiřuje 

a mění se i rychlost, kterou válcovaný materiál z válcovací stolice vystupuje. Mezera mezi 

pracovními válci je menší, než vstupní rozměr materiálu. Válcování se provádí jak za tepla, 

tak i za studena. Výsledkem procesu je vývalek s požadovanou geometrií, vlastnostmi a 

kvalitou povrchu. Podle směru, kterým válcovaný materiál prochází pracovními válci, podle 

uložení os válců vzhledem k válcovanému materiálu a podle průběhu deformace válcování 

dělíme na podélné, příčné a kosé (obr. 3.). [1] 

 
Obr. 3. Princip podélného (vlevo), příčného (uprostřed) a kosého (vpravo) válcování (1, 2 – 
válce, 3 – materiál) 
 

Při podélném válcování neprobíhá plastická deformace současně v celém objemu, ale pouze 

v relativně malé části, kterou nazýváme pásmem deformace (obr. 4). Při ustáleném stádiu 

válcování je geometrické pásmo deformace omezeno vstupní ovinou AA´, výstupní rovinou 

BB´ a příslušnými oblouky válců otáčejících se ve směru šipek. Skutečné pásmo deformace, 

ve kterém probíhá deformace kovu, zasahuje do oblastí před a za geometrické pásmo 

deformace.  Největší rozměrová změna, deformace, je ve směru tloušťky a menší rozměrové 

změny jsou ve směru délky a šířky při zachování platnosti zákona o zachování objemu. 

Napěťový stav závisí hlavně na tření a deformace s sebou nese i změnu rychlostí materiálu 

vývalku na výstupu. [1,2]  
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Obr. 4.  Deformace během válcování  

 

Délku pásma deformace znázorněnou na (obr. 5.) vypočteme: 

4
.

2H
HRl

∆
−∆=

          (1) 

kde l - délka pásma deformace v řezu        [m], 

 R - pracovní poloměr (horního nebo spodního) válce v daném svislém řezu  [m] 

 ∆H - absolutní úběr pro daný svislý řez       [m] 

 

 Po zanedbání členu 4

2H∆

 má rovnice (1) tvar: 

 HRl ∆= .          (2) 

 

 

Obr. 5. Délka pásma deformace a šíření při válcování 
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Výsledné mechanické vlastnosti ovlivňuje především chemické složení materiálu, válcovací 

teplota, teplota chlazení a především samotný proces a technologie tváření. 

Tváření je rozděleno podle teploty tvářeného kovu. Jestli-že je teplota tvářeného kovu nad 

jeho rekrystalizační teplotou, pak se proces nazývá tváření za tepla. Pokud je teplota 

tvářeného kovu pod jeho rekrystalizační teplotou, pak se proces nazývá tváření za studena. 

Rekrystalizace je proces, při kterém jsou deformovaná zrna nahrazena zrny novými, 

nedeformovanými. 

Tváření  za tepla můžeme zjednodušeně rozdělit do tří základních skupin dle teploty tváření, a 

to na konvenční tváření, normalizační tváření a termomechanické tváření. Tyto způsoby jsou 

vzhledem k fázovému diagramu Fe – Fe3C znázorněny na (obr. 6.). [3,4,5] 

 

 

Obr. 6.  Tradiční rozdělení řízeného tváření podle teploty válcování 

 

3.1.1 Uzdravovací procesy p ři tvá ření za tepla 
 

Uzdravovací procesy jsou velmi důležité z důvodu obnovy plastických vlastností tvářeného 

materiálu. Vlastnosti kovů a slitin v průběhu plastické deformace ovlivňuje kinetika a 

mechanismus zpevňovacích a uzdravovacích procesů. To, který proces ve struktuře při tváření 

převládá, výrazně ovlivňují tito termodynamičtí činitelé: teplota T, velikost deformace ε a 

deformační rychlost ε& . Působení uzdravovacích procesů v materiálu v průběhu plastické 

deformace je možno popsat ze závislosti deformačního napětí na velikosti deformace ε  

při konstantní deformační rychlosti a teplotě. Závislost deformačního napětí na velikosti 

deformace ukazuje (obr. 7.). Po pružné deformaci (oblast I.) dochází nejdříve ke 
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zpevňovacím procesům (oblast II.a), po dosažení maximálního napětí převládají změkčovací 

procesy (oblast II.b), při kterém deformační napětí klesá na minimum (oblast III.), které má 

již konstantní hodnotu nezávislou na ε. [6] 

 

 

Obr. 7.  Závislost deformačního napětí na velikosti deformace  

Po překročení určité kritické deformace a maximálního napětí probíhá změkčování buď 

dynamickým zotavením, nebo dynamickou rekrystalizací. 

 

 

3.1.1.1 Dynamické zotavení 
 

Dynamické zotavení se vyznačuje přemísťováním dislokací a vznikem subzrn. Uplatňuje se 

především při malých deformacích a nízkých tvářecích teplotách. U kovů s vysokou energií 

vrstevnatých chyb je možnost velké pohyblivosti dislokací příčným skluzem a šplhem. Při 

dynamickém zotavení nevznikají ve struktuře žádná nová zrna, hranice zrn nemigrují, 

původní zrna zůstávají v texturním uspořádání. Během plastické deformace mohou jak 

šroubové, tak i hranové dislokace opustit kluzné roviny, setkat se s dislokacemi opačného 

znaménka a anihilovat. Dynamické zotavení během plastické deformace za tepla podporují 

tyto děje [2]: 

vysoká energie vrstevných chyb 

vyšší teploty tváření 

vyšší deformační napětí 

vyšší obsah vakancí 
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3.1.1.2 Dynamická rekrystalizace 
 

Dynamická rekrystalizace vytváří nová zrna, ve větší míře se odstraní zpevnění a zvyšují se 

plastické vlastnosti. Po dosažení určité kritické deformace se vytvoří příznivý stav pro tvorbu 

zárodků a jejich růst. Je hlavním mechanismem při tváření jako například Feγ, Cu, Ni, Cr. 

Předpoklady pro průběh dynamické rekrystalizace: 

• nízká energie vrstevných chyb, 

• velikost deformace nad εkr RD, 

• vysoké teploty. 

Kinetiku dynamické rekrystalizace urychluje: 

• vyšší velikost a rychlost deformace,  

• vyšší teploty, 

• nižší velikost výchozího zrna,  

• nižší obsah legujících prvků (zejména Cr, Mo, Nb, Ti), 

• vyšší stupeň čistoty oceli [2,7].  

 

Pro zahájení dynamické rekrystalizace je rozhodující velikost kritické deformace ε v relaci 

s vysokou hustotou dislokací způsobenou předchozím zpevňováním materiálu. Velikost 

kritické deformace pro vyvolání dynamické rekrystalizace je podstatně větší než u statické 

rekrystalizace. Dynamická rekrystalizace zahajuje těsně před dosažením píkového napětí σp, 

kde píková deformace ε má obvykle hodnotu 1,05 až 1,23 kritické deformace ε. Na  (obr. 8.) 

je možno vidět průběhy křivek při dynamických uzdravovacích procesech. [8,9]. 
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Obr. 8.   Závislost deformačního napětí na velikosti deformace  

 

 

Kritická deformace pro start DRX má tvar [12]: 

 

[ ]−⋅⋅= 5,015,09,4 DZcε                                                                                               (3) 

kde 

     
[ ]1sexp −








⋅=
R

Q
Z DRXε&

                                                                                              (4) 

3.1.1.3 Statická rekrystalizace 
Dynamické uzdravovací procesy neodstraní úplně během plastické deformace za tepla, další 

uzdravení (změkčení) se děje statickými uzdravovacími pochody po plastické deformaci. 

Jejích mechanismus a kinematika závisí především na konečné hustotě dislokací po tváření za 

tepla, strukturním stavu, teplotě a ochlazovací rychlosti. 

Uzdravení po tváření za tepla se děje: 

• statickým zotavením,  

• statickou rekrystalizací, 

• metadynamickou rekrystalizací. 

Statické zotavení je hlavním mechanismem v případě, jestliže velikost deformace nepřekročí 

kritickou deformaci pro vznik statické rekrystalizace. 

Za podmínky – εkr RS < εsk < εkr RD  –  kdy velikost deformace převyšuje kritickou  

hodnotu pro rekrystalizaci statickou, ale nedosahuje ještě kritickou deformaci pro dynamickou 

rekrystalizaci, probíhá uzdravovací proces ve dvou stupních: statické zotavení – (inkubační 

doba) – statická rekrystalizace. [2] 
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3.1.2 Dělení válcování dle teploty válcování 
 

3.1.2.1 Konven ční válcování  
  

V průběhu tohoto typu válcování probíhá konečná deformace ve fázi stabilního austenitu. 

Hrubé austenitické zrno je akceptováno proto, aby byl vysokou teplotou snížen deformační 

odpor materiálu, čehož může být využito pro snížení počtu průchodů. Celkové uzdravení, 

resp. rekrystalizace struktury probíhá až po ukončení válcování materiálu. Požadovaných 

mechanických vlastností je pak většinou dosaženo až v průběhu následného tepleného 

zpracování.  Konvenční válcování, probíhá za vyšších teplot v oblasti austenitu a 

transformace na ferit se uskutečňuje po plné rekrystalizaci. Princip je znázorněn na (obr. 9.). 

[10] 

 

 

 

 

 

Obr. 9.  Základní stádia tváření 
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3.1.2.2 Normaliza ční tvá ření 
 

Normalizačním tvářením je obecně nazván proces, který probíhá v teplotní oblasti 

normalizačního zpracování, to znamená, že finální tváření je orientováno ve spodní části 

austenitu 30 – 50 °C nad Ar3. 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. Teplota válcování je nastavena tak, aby vlastnosti válcovaného výrobku 

odpovídaly vlastnostem ocelí normalizovaných v peci. Povrch produktu je proto výrazně 

kvalitnější než při normalizování v peci. [10] 

 

 

3.1.2.3 Řízené tvá ření 
 

Válcováním v podstatě označujeme technologický proces zpracování materiálu, při němž 

dochází k záměrné změně tvaru výchozího polotovaru spolu s jeho vlastnostmi, (což je 

mnohdy významnější), prostřednictvím působení vnější síly. Řízeným válcováním poté 

nazýváme proces, který je charakteristický řízením všech metalurgicko – technologických 

činitelů, k nimž patří: chemické složení oceli, podmínky ohřevu, časově a teplotně přesně 

vymezený úběrový plán a způsob ochlazování tvářeného polotovaru. Cílem řízeného 

válcování, které je spojeno s řízeným ochlazováním je získání požadovaných mechanických 

vlastností. Rovnoměrné struktury vývalku po doválcování, získat tak ocel, která by měla 

žádané vlastnosti bez nutnosti zařazení do výrobního procesu dalšího tepelného zpracování. 

V současné době je snaha některé druhy tepelného zpracování omezit a vhodným způsobem 

tváření získat oceli s takovými vlastnostmi, které jsou ekvivalentní nebo lepší než vlastnosti 

dosažené tepelným zpracováním. Toho je možno dosáhnout řízeným tvářením, kde jsou 

deformace v korelaci s teplotami v jednotlivých úběrech s použitím řízeného ochlazování. 

Různými modifikacemi řízeného tváření získáme široký rozsah mechanických vlastností 

tvářené oceli [7,11,14]. 

Procesem řízeného tváření se produkuje specifická předdefinovaná mikrostruktura, se kterou 

jsou spojeny jednotlivé mechanické a fyzikální vlastnosti. Tato cesta je odlišná od tradičního 

tvářecího procesu, který byl ve své podstatě založen na stanovení úběrů a dosažení změn tvaru 

a vycházel z běžných zkušeností a podřizoval se provozním možnostem, ŘT vyžaduje řízení  
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a interakci základních vlivů v závislosti na teplotě T, deformaci ε  (doplněno v řadě případů o 

akumulovanou deformaci), deformační rychlosti  ε& , čase t a historii deformace. Mezi 

základní vlivy řadíme: 

• dislokační skluz 

• rekrystalizace 

• růst zrna 

• fázové transformace 

• precipitace 

• hrubnutí částic 

• zpevňování 

• teplotní režim 

• rozložení deformací. 

 

Velká část těchto strukturních změn se projevuje dynamicky v průběhu deformace nebo 

staticky po deformaci. [13]. 

 
Řízené tváření lze rozdělit podle různých hledisek. Jednou z možností by mohlo 

následující rozdělení: 

• zjemnění zrna pro zvýšení pevnosti a houževnatosti bez tepelného zpracování 

• zjemnění zrna pro získání superplastického chování 

• kontrola textury (zlepšení tažnosti, magnetických vlastností, atd.). 

 

Řízené válcování má v principu zjemnit sekundární zrno transformující se 

z deformovaného austenitu a ve většině případů zbrzdit rekrystalizaci austenitu 

kombinovaným účinkem mikrolegujících prvků v tuhém roztoku a interakcí řízené 

precipitace. Během řízeného válcování je sledována fázová přeměna γ - α a oblast, v níž 

austenit již nerekrystalizuje. Řízené válcování probíhá v těchto 3 etapách, viz (obr. 10.) : 

• rekrystalizace austenitické matrice (při vyšších teplotách) 

• deformace v oblasti potlačení rekrystalizace 

• deformace ve dvoufázové oblasti γ - α [3]. 
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                                 Obr. 10.  Základní stádia řízeného tváření 
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4. Experiment 
 

Cílem experimentu bylo zjistit a porovnat různé teplotní režimy válcování a ochlazování 

pomocí nového technologického zařízení na vybraných druzích konstrukčních ocelí. Které by 

ve výsledku umožnilo dosáhnout vyšší mechanické vlastnosti zpracovávaných ocelí, bez 

nutnosti nadměrného legování či dodatečného tepelného zpracování. Vyjádřit tak vliv 

doválcovacích teplot nebo režimů řízeného ochlazování na mikrostrukturu a mechanické 

vlastnosti svitků z konstrukčních ocelí. Prokázat jaký vliv má pokles konečné teploty 

válcování na zlepšení mechanických vlastnosti použité konstrukční oceli S355J2. Použitá ocel 

však po konvenčním válcování měla nevyhovující mechanické vlastnosti. K potvrzení 

teoretického předpokladu byl navržen postup experimentu, při kterém byla tato ocel nejdřív 

válcována konvenčním způsobem (pro srovnání), poté byla ocel válcována při různých 

válcovacích teplotách a různých způsobech ochlazování. Bylo použito pět variant ochlazování 

vývalku (kombinace různých teplot: t4 – teplota do ASC bloku; t8- teplota navíjení; použití 

vzduchových ventilátorů). Pro experiment byla použita ocel S355J2 válcovaná do kruhové 

oceli navíjené do svitků o průměru 21mm. Chemické složení použité oceli je uvedeno 

v tabulce č 1. Tato ocel má dle normy ČSN EN 10025+A1 pro výrobky válcované za tepla 

z nelegovaných konstrukčních ocelí má splňovat tyto mechanické vlastnosti.  

 

• Minimální mez kluzu Re = 345 N/mm2 

• Pevnost v tahu Rm = 490÷630 N/mm2 

 

Experiment byl proveden na Kontijemné trati v Třineckých železárnách a.s., na nově 

zprovozněné navíjecí lince Garret, jejíž technologické zařízení umožňuje tyto způsoby 

ochlazování: 

•  klasické vodní chlazení, ještě před navinutím do svitku 

•  zrychlené vzduchové ochlazování již navinutého svitku pomocí šesti ventilátorů 

•  zpomalené ochlazování v izolovaných tunelech během přepravy svitku po paletovém 

dopravníku.  

Výsledkem experimentu je nalezení optimálního způsobu válcování svitků z konstrukčních 

ocelí na KJT a použití výsledku v praxi. 
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4.1     Návrh experimentu na KJT v TŽ a. s 
 
Pro experiment byla použita konstrukční ocel S355J2 s chemickým složením uvedeným 

v tabulce 1, a byly navrženy čtyři kombinace teplot válcování a ochlazování. 

 

4.1.1 Postup experimentu 
• ohřev v krokové peci na teplotu 1190 °C (teplota pecní atmosféry) 

• válcování na přípravném pořadí, teplota za termovalníkem      t0 = 1080 °C 

• válcování na šesti stolicích středního pořadí 

• válcování na předhotovním pořadí (teplota t2) 

• ochlazení materiálu v chladících skříních z teploty t0 na požadovanou konečnou 

válcovací teplotu t4  do ASC stolic 

• válcování při různých doválcovacích teplotách 

• kombinace různých teplot před navinutím t8 a použití ventilátorů po navinutí 

• vyhodnocení výsledku experimentu  

4.1.2 Varianty experimentu 
 

Pět variant ochlazování vývalku: 

 1. referenční sochor bez použití chlazení; t4 = 1020°C; t 8= 1020°C 

 2. t4 = t4a °C; t8 = t8a °C; bez ventilátorů 

 3. t4 = t4a °C; t8 = t8a °C; s ventilátory (3x30s) 

 4. t4 = t4b °C; t8 = t8b °C; bez ventilátorů 

 5. t4 = t4b °C; t8 = t8b °C; s ventilátory [15] 

C Mn Si Cr S Mo 
0.182 1.34 0.395 0.05 0.010 0.002 

Ti Ni Al P W V 
0.0023 0.02 0.027 0.013 0.01 0.003 

Nb CO As Sn B Cu 
0.003 0.003 0.002 0.002 0.0003 0.02 

Sb Pb Ca N Zr  
0.002 0.0005 0.0021 0.0051 0.002  

            
Tabulka 1. Chemická analýza tavby  
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4.1.2.1  První varianta  
Referenční sochor bez použití chlazení. 

První sochor byl válcován konvenčním způsobem. Po ohřátí sochoru teplota atmosféry  

v krokové peci dosáhne teploty tp °C (teplota pecní atmosféry). Po doválcování na přípravném 

pořadí dosahovala teplota hodnoty  t0 = 1080 °C, následně proběhlo válcování na šesti 

stolicích středního pořadí a válcování na předhotovním pořadí výsledná teplota t4. Pro 

experiment byla dosahována teplota po doválcování na předhotovním pořadí, a před vstupem 

do hotovního bloku ASC  t4=1020 °C. Průběh teplot během válcování je znázorněn v grafu 1.  
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Graf 1.  Průběh teplot během válcování svitku č. 1 o průměru. 21mm, jakosti S355J2 

navíječka č.2. 

 

Zkušební sochor válcovaný konvenčním způsobem nedosahoval požadovaných mechanických 

vlastností, jak ukazují výsledky tahové zkoušky. Tahová zkouška byla provedena ze dvou 

vzorků, a to z přední a koncové části svitku. Minimální mez kluzu Re = 345 N/mm2 dle normy 

ČSN EN 10025+A1 nebyla splněna, dosahovala hodnot Re = 324 N/mm2 a Re = 330 N/mm2. 

Požadované meze pevnosti v tahu R = 490÷630 N/mm2 bylo dosaženo.  
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Metalografická analýza mikrostruktury vzorku válcovaného konvenčním způsobem, 

provedena optickou mikroskopií mikroskopem Olympus BX51M v metalografické laboratoři 

TŽ a.s. byla provedena z dodaných vzorků. Z nichž dělením na vzorky o rozměrech přibližně 

15 x 25 mm, dále následnou povrchovou úpravou broušením a mechanickým leštěním, byla 

připravena zrcadlově lesklá plocha k chemickému leptání, které zviditelní strukturu materiálu. 

Snímky z metalografického mikroskopu daných vzorků jsou uvedeny na (obr. 11,12.). 

 

Obr. 11.1P zrno povrchová oblast             Obr . 12.1P zrno středová oblast   

 

Velikost feritického zrna a podíl fází je zobrazen v tabulce 2. Velikosti zrna jsou určovány 

v ústředních zkušebnách dle etalonů a tabulek normy ASTM B 112. Zrno 8 má průměrnou 

velikost zrna 22µm, zrno 9 má průměrnou velikost zrna 15 µm.  

 

Vzorek Místo 
Velikost 

feritického 
zrna 

Mikrostruktura (F = ferit, P = perlit, M = 
martenzit) 

T61468 – zn. S355J2KY 

1P Povrch 9, 8 (obr.11.) 80 % F, 20 % P 

 Střed 9, 8 (obr.12.) 85 % F, 15 % P 

1Z Povrch 9, 8 80 % F, 20 % P 

 Střed 9 85 % F, 15 % P 

Tabulka 2.      Velikost feritického zrna a podíl fází  
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4.1.2.2 Druhá a t řetí varianta 
 

Teplota vstupu vývalku do hotovního bloku ASC snížená na t4 = t4a °C. 

Ke zlepšení vlastností materiálu bylo navrženo finální válcování na posledních dvou stolicích 

ASC v teplotní oblasti normalizačního zpracování, coule diagramu FeFe3 představuje tváření 

ve spodní části austenitu 30 – 50 °C nad Ac3. Tento způsob tváření je volen dle odborné 

literatury zejména u konstrukčních ocelí s feriticko-perlitickou mikrostrukturou. U druhé 

varianty (sochor č. 7) po doválcování nebyl svitek nijak zrychleně ochlazován před 

navinutím, ani po navinutí svitku v navíječce. Průběh teplot je znázorněn v grafu 2. [15] 
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Graf 2.  Průběh teplot během válcování svitku č. 7 o průměru. 21mm, jakosti S355J2 

navíječka č.2. 

 

 

U třetí varianty (sochor č. 10)  bylo navíc navrženo a použito válcování při stejných teplotách, 

ale s použitím zrychleného chlazení již navinutého svitku. Chlazení svitku proběhlo za 

pomocí tří vzduchových ventilátorů po dobu 3x30 s. Průběh teplot u třetí varianty je 

znázorněn v grafu 3. 
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Graf 3. Průběh teplot během válcování svitku č. 10 o průměru. 21mm, jakosti S355J2 

navíječka č.1. 

 

 

Velikost feritického zrna a podíl fází u výše uvedených variant je zobrazen v tabulce 3. 

Velikosti zrna jsou určovány v ústředních zkušebnách dle etalonů a tabulek normy ASTM B 

112. Zrno 8 má průměrnou velikost zrna 22µm, zrno 9 má průměrnou velikost zrna 15 µm, 

zrno 10 má průměrnou velikost zrna 11 µm. Plocha průměrného zrna 8 je 504 mm2x10-6, 

plocha zrna 9 je 252 mm2x10-6a průměrná plocha zrna 10 je 125 mm2x10-6.(Označení vzorků 

sochor č. 7- 7P, 7Z ,sochor č. 10- 10P,10Z). Strukturu vzorku10Z zobrazují snímky 

z metalografického mikroskopu na (obr. 13,14). 
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Vzorek Místo 
Velikost 

feritického 
zrna 

Mikrostruktura (F = ferit, P = perlit, M = 
martenzit) 

T61468 – zn. S355J2KY 

7P Povrch 9, 10, 8 80 % F, 20 % P 

 Střed 9 85 % F, 15 % P 

7Z Povrch 9, 8 80 % F, 20 % P 

 Střed 9 85 % F, 15 % P 

10P Povrch 9, 8 80 % F, 20 % P 

 Střed 9 82 % F, 18 % P 

10Z Povrch 9 (obr.13.) 80 % F, 20 % P 

 Střed 9 (obr.14.)                  82 % F, 18 % P  (obr.15.) 
Tabulka 3. Velikost feritického zrna a podíl fází svitků 7 a 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. 10Z zrno povrchová oblast               Obr. 14. 10Z zrno středová oblast 
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Obr. 15. Vzorek 10Z struktura ( F + P) 

 

Výsledky mechanických zkoušek uvedených vzorků provedeného experimentu jsou uvedeny 

v tabulce 4. Tahová zkouška byla provedena u vývalku ze dvou vzorků, a to z přední a 

koncové části. [15] 

Označení 
vzorku 

Technologie     Prodloužení Kontrakce 

T4 T8 ventilátor 
Re 

N/mm2 
Rm 

N/mm2 A [%]  Z [%] 
7P t4a t8a x 329 532 30,4 70,3 
7Z t4a t8a x 325 522 31,7 68,6 
10P t4a t8a 3 x 30 s 348 546 31,4 70,8 
10Z t4a t8a 3 x 30 s 333 523 31,5 71 
 Tabulka 4. Mechanické vlastnosti   
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4.1.2.3 Čtvrtá a pátá varianta 
 

Teplota vstupu vývalku do hotovního bloku ASC snížená na t4 = t4b °C. 

 

Pro zlepšení vlastností materiálu bylo navrženo tváření v dvoufázové oblasti . U čtvrté 

varianty (sochor č. 15) po doválcování v hotovní stolici pro zbrzdění rekrystalizace byl svitek 

před navinutím zrychleně ochlazován ve  vodní chladící skříni na teplotu navíjení t8 = t8b °C. 

Průběh teplot je znázorněn v grafu 4. [15] 
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Graf 4. Průběh teplot během válcování svitku č. 15 o průměru 21mm, jakosti S355J2 

navíječka č.2. 

 

 

U páté varianty (sochor č. 25) bylo navíc navrženo a použito zrychlené chlazení již 

navinutého svitku. Chlazení svitku proběhlo za pomocí tří vzduchových ventilátorů po dobu 

3x30 s. Průběh teplot u páté varianty je znázorněn v grafu 5. [15] 
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Graf 5. Průběh teplot během válcování svitku č. 25 o průměru 21mm, jakosti S355J2 

navíječka č.2. 

 

 

Velikost feritického zrna a podíl fází u výše uvedených variant je zobrazen v tabulce 5.        

(Označení vzorků sochor č. 15- 15P, 15Z ,sochor č. 25- 25P,25Z). Strukturu vzorku25Z 

zobrazují snímky z metalografického mikroskopu na (obr. 16.). 

Vzorek Místo 
Velikost 

feritického 
zrna 

Mikrostruktura (F = ferit, P = perlit, M = 
martenzit) 

T61468 – zn. S355J2KY 

15P Povrch 10, 9 80 % F, 20 % P 

 Střed 9 82 % F, 18 % P 

15Z Povrch 10, 9 80 % F, 20 % P 

 Střed 9, 10 82 % F, 18 % P 

25P Povrch 10  80 % F, 20 % P 

 Střed 10, 9 82 % F, 18 % P 

25Z Povrch 10 (obr. 16.) 80 % F, 20 % P 

 Střed 10  82 % F, 18 % P 
Tabulka 5. Velikost feritického zrna a podíl fází 
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                                      Obr. 16.   25Z  zrno povrchová oblast                                              

 

 

 

Výsledky mechanických zkoušek uvedených vzorků provedeného experimentu jsou uvedeny 

v tabulce 6. Tahová zkouška byla provedena u vývalku ze dvou vzorků, a to z přední a 

koncové části. [15] 

 

Označení 
vzorku 

Technologie     Prodloužení  Kontrakce 

T4 T8 ventilátor 
Re 

N/mm2 
Rm 

N/mm2 A [%]  Z [%]  
15P t4b t8b x 338 534 31,4 69,3 
15Z t4b t8b x 341 541 32,7 70,5 
25P t4b t8b 3 x 30 s 360 548 29,8 70,5 
25Z t4b t8b 3 x 30 s 349 539 29,5 71,1 
Tabulka 6. Mechanické vlastnosti 

 

4.2     Analýza dosažených výsledk ů 
 

Experiment byl proveden na drátech tvářených při různých konečných válcovacích teplotách, 

a různých způsobech ochlazování. Byly provedeny zkoušky v mechanické zkušebně 

Třineckých železáren a.s.. Výsledky provedených zkoušek ke zjištění mechanických 

vlastnosti, meze pevnosti Rm, meze kluzu Re, tažnosti, kontrakce, a metalografický rozbor 

jsou zpracovány v tabulkách   2 až 6. 
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4.2.1 Závislost meze pevnosti a meze kluzu na kone čné válcovací 
teplot ě 

 

Z naměřených hodnot u dodaných vzorků vyplývá, že pevnosti v tahu stoupají v závislosti na 

teplotě z 525 N/mm2 při doválcovací teplotě 1000 °C u konvenčního válcování na hodnotu až 

548 N/mm2 při doválcovací teplotě t4b °C, a následném ochlazení před navinutím na teplotu 

780 °C s použitím zrychleného chlazení ventilátory již navinutého svitku. Dále naměřené 

výsledky potvrzují zvýšení hodnot pevnosti v tahu po použití ventilátoru, které jsou vždy 

vyšší než u svitku, které nebyly chlazeny. Velikost hodnot meze kluzu roste postupně z 

 hodnoty 324 N/mm2 u konvenčního válcování 1000°C. Na 360 N/mm2 při doválcovací 

teplotě t4b °C, a následném ochlazení před navinutím na teplotu t8b °C s použitím zrychleného 

chlazení ventilátory již navinutého svitku. (grafy 6,7). [15] 
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Graf 6.  Závislost mechanických hodnot na teplotě začátky svitku 
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Graf 7. Závislost mechanických hodnot na teplotě konce svitků 
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4.2.2 Závislost tažnosti a kontrakce na doválcovací  teplot ě a způsobu 
chlazení 

 

Hodnoty tažnosti vzorků v závislosti na konečné klesající doválcovací teplotě klesají, avšak 

pokles nebo nárůst hodnot při použití ventilátoru nelze prokázat (viz. tabulky 2 až 6, graf 8). 

Výsledky experimentů potvrdily závislost kontrakce na doválcovací teplotě mezi konvenční 

variantou válcování a ostatními, nepotvrdila se, ale závislost u ostatních variant, a ani 

způsobech ochlazování (viz. tabulky 2 až 6, graf 8). 
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Graf 8.  Závislost prodloužení a kontrakce na teplotě  
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4.2.3 Závislost podílu fází a velikosti zrna na dov álcovací teplot ě a 
způsobu chlazení 

 

Hodnoty velikosti feritického i perlitického zrna, naměřené z dodaných vzorků se v závislosti 

na doválcovací teplotě a způsobu chlazení nějak výrazně nemění a taktéž změna podílů fází je 

nepatrná (viz. graf 9). 
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Graf 9. Velikost feritického zrna a podíl fází zkušebních vzorků 
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Závěr 
 

Bakalářská práce pojednává o problematice řízeného válcování a ochlazování svitků z 

vybraných konstrukčních ocelí na Kontijemné trati v TŽ a.s.. 

Cílem práce je, porovnat různé způsoby válcování pomocí nových technologií ochlazování 

vybraných druhů konstrukčních ocelí, které umožní dosáhnout lepší mechanické vlastnosti 

zpracovaných ocelí, bez nutnosti dodatečného tepelného zpracování, a vyjádřit tak vliv 

různých doválcovacích teplot, a režimů ochlazování na mikrostrukturu a mechanické 

vlastnosti svitků z konstrukčních ocelí. Snaží se ověřit a experimentálně prokázat vliv 

konečné válcovací teploty a rychlosti ochlazování na vývoj struktury a mechanických 

vlastnosti oceli po tváření.  

V teoretické části je popsán pohled na souhrnnou oblast válcování. Je v ní popsán princip a 

způsob různých druhů tváření, uzdravovací procesy a vývoje struktury v průběhu a po 

válcování. 

Experimenty prokázaly, že s klesající doválcovací teplotou se zvyšují mechanické vlastnosti 

tvářeného materiálu. Kombinací  doválcovací teploty 820 °C °, následného ochlazení před 

navinutím na teplotu t8b °C a použití zrychleného chlazení již navinutého svitku pomocí tří 

vzduchových ventilátorů po dobu 3x30 sekund, které sníží teplotu svitku zhruba o 100 °C se 

jeví jako optimální. Toto zjištění potvrzují stoupající hodnoty mechanických vlastností, které 

vzrostly u meze pevnosti v tahu z 525 N/mm2 u konvenčního metody válcování na hodnotu až 

548 N/mm2 při doválcovací teplotě 820 °C, taktéž hodnoty meze kluzu vzrostly z 324 N/mm2, 

na 360 N/mm2 při doválcovací teplotě 820 °C, a následném ochlazení svitku před navinutím 

na teplotu t8b °C s použitím zrychleného chlazení ventilátory již navinutého svitku po dobu 

3x30 sekund při poslední variantě. 

Jak vyplývá z experimentálně zjištěných výsledků, byl splněn cíl práce, nalézt optimální 

způsob válcování a ochlazování svitků a zajistit požadované mechanické vlastnosti 

konstrukčních ocelí. Také díky experimentu je tento způsob v současné době používán.  

   



33 
 

 

5. Seznam použité literatury 
 
[1] Technologii tváření kovů (II) [online] [cit. 25. března 2010]. Dostupné na internetu:> 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/01.htm#011 
[2] ŽÍDEK M., KUŘE F.:Válcování, VŠB Ostrava 1983 
[3] MAZANCOVÁ E., MAZANEC K.: Moderní metody tepleného zpracování, 

 Ostrava 1987. 
[4] Rolling (metalworking) [online] [cit. 28. března 2010]. Dostupné na internetu:> 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rolling_(metalworking) 
[5] Roberts, William L. (1983), Hot Rolling of Steel, CRC Press [online] [cit. 28. března 

2010]. Dostupné na internetu:> http://books.google.com/ 
[6]  ŽÍDEK M.: Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla, vyd. VŠB-Ostrava, 1984 
[7] LENARD J. G., PIETRZYK M., CSER I.: Mathematical and Physical  Simulation 

of The Properties of Hot Rolled Products, Elsevier, Oxford, GB,  1999. 
[8] KLIBER J., ELIÁŠ P.: PC Simulace Tváření plochých vývalků, VŠB-TU Ostrava, 

Katedra tváření materiálu 
[9] STENCHLÁK M. Diplomová práce VŠB - TU Ostrava, FMMI, 2006 
[10] KOLLEROVÁ M., ŽÍDEK M., POČTA B.: Valcovanie, Alfa Bratislava  
[11] KRUSE M., MAUK P. J. Technologie řízeného válcování a ochlazování, Základní 

kroky v termomechanickém zpracování ocelí, Dusseldorf, Hilchenbach : SMS 
Schloemann - Siemag Aktiengesellschaft, 1994, s. 26-28  

[12] BARNETT M. R., KELLY G. L., HODGSON P. D.: Predicting the critical strain for 
dynamic recrzstallization using the kinetic… Scripta Materialica, 43, 2000, str 365-369 

[13] KLIBER J.  Řízené tváření. Hutnické listy, č. 4, 7/2000, s. 86-91  
[14] ŽÍDEK M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena, vyd. Praha: Aleko, 

1995. 356 s. ISBN 80-85341-45-X  
[15] SIKORA R.: Bakalářská práce (výzkumná zpráva) 
 
 


