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ABSTRAKT 

SZTURC, R. Vliv řízeného válcování na mechanické vlastnosti a strukturu ocelových 

tyčí větších rozměrů válcovaných na Kontijemné trati TŽ, a.s.  

Ostrava: katedra tváření materiálu, VŠB - TU Ostrava, 2010. 

Bakalářská práce, vedoucí: Kubina, T. 

Tato bakalářská práce pojednává o řízeném válcování tyčí na kontijemné trati 

v Třineckých ţelezárnách, a.s. Cílem této práce je ověření přínosu řízeného válcování na 

kvalitativní parametry vyráběných produktů v souvislosti s náhradou následného tepelného 

zpracování (normalizační ţíhání – zvýšení mechanických vlastností, nárazové práce) dle 

poţadavků zákazníků. Teoretická část práce je věnována uzdravovacím procesům a řízenému 

válcování. Praktická část je zaměřená na popis tratě, technologické moţnosti válcování a 

porovnání výsledků mechanických vlastností tyčí pr. 16 - 80mm vyráběných konvenčně a 

řízeně na kontijemné trati TŢ, a.s. V experimetální části jsou porovnány mechanické 

vlastnosti a mikrostruktura zkušební tyče pr. 70mm válcované konvenčně a normalizačně. 

Klíčová slova: řízené válcování, SBQ oceli, kontijemná trať TŽ, a.s 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the controlled roll bars on the light section line in TZ, a. s. The aim of 

this work is to verify the benefits of controlled rolling on the qualitative parameters of 

produced products in connection with the substitution of subsequent heat treatment 

(normalization – the increase of mechanical properties, impact energy) according to 

customers´ requirements. The theoretical part is about cure processes and controlled rolling. 

The practical part is focused on the description of lines, rolling technological options and 

comparing the results of mechanical properties of rods dia. 16 – 80mm conventionally 

produced and engineered for light section line TZ, a. s. In experimental part compares the 

mechanical properties and microstructure of the test-piece dia 70mm rolled and 

conventionally normalized. 

Keywords: controlled rolling, light section rolling mill of TZ, a. s. 
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1. Úvod 

V Třineckých ţelezárnách, a. s. existuje několik moţností jak řízené válcovat, ať uţ je 

to válcování kolejnic na vratné trati hrubé válcovny, válcování tyčí, sochoru a bloku na 

sochorové válcovně na Kladně - Dříňi či válcování ploché oceli na univerzální trati v 

Bohumíně. Mezi technologicky nejlépe vybavené však patří kontidrátová trať (KDT) a 

kontijemná válcovna (KJT) situované v mateřském podniku v Třinci. Jako vsázka pro tyto 

válcovny slouţí unifikovaný plynule odlévané sochory kv. 150mm, dosahující po 

rekonstrukci sochorového kontilití vysoké vnitřní i povrchové kvality nebo sochory kv. 

150mm převálcované na blokové válcovně z ingotů nebo kontislitků pr. 410 a 525mm. 

Kontijemná trať Třineckých ţelezáren je zaměřena na válcování dlouhých vývalku. 

Mezi její sortiment patří: 

• Betonářská ocel 

• Kruhová ocel 

• Plochá ocel 

• Rovnoramenné uhelníky 

K jejím přednostem patří válcování  oceli s termomechanickým zpracováním, přesné 

rozměrové doválcování vývalku takto vyrobený sortiment má označení SBQ (special bar 

quality) a válcování oceli o průměru aţ 50mm do svitků.  

Řízené válcování představuje progresivní technologii zpracování vybraných druhů 

ocelí, ke zvýšení mechanických vlastností, či zlepšení svařitelnosti. Podnětem vývojem této 

technologie zpracování je, zavádění nových technologií a inovací, které umoţňují válcované 

produkty vyrábět v takové kvalitě, které téměř nevyţadují další zpracování. K dosaţení 

lepších výsledku v řízeným válcování se spojuje se zrychleným ochlazováním a pomocí 

mikrolegujících prvků. Obecně lze říct, ţe při výrobním procesu kde dochází k řízení 

tvářecího procesu a tepelného zpracování jedná se o termomechanické zpracování. 

Cílem této práce je ověření přínosu řízeného válcování v oblasti normalizačních teplot 

na kvalitativní parametry u oceli S335J2 válcovaných do tyčí pr. 70mm v souvislosti 

s náhradou následného tepelného zpracování (normalizační ţíhání – zvýšení mechanických 

vlastností, nárazové práce) dle poţadavků zákazníků.  
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2. Podstata uzdravovacích procesů 

Tvářecí pochody se vyznačují velkými plastickými deformacemi při niţ dochází k 

zpevňování tvářeného materiálu na úkor poklesu jeho plastických vlastností a k hromadění 

vnitřní energie. Odezvou na toto zvyšování energie je proces zvaný uzdravování.  Řízením 

těchto procesů můţeme ovládat vnitřní strukturu a tedy i vlastnosti tvářeného materiálu. 

Kromě základních metalurgických vlivů mají hlavní roli termodynamickými činitele, tj. 

teplota, velkosti a rychlosti deformace. [1, 2] 

2.1. Klasifikace uzdravovacích procesů 

Dle časového hlediska dělíme uzdravovací procesy na dynamické a postdynamické. 

Dynamické uzdravovací procesy probíhají během vlastní deformace. Postdynamické 

uzdravování je spojeno s tvářením za vysokých teplot a probíhá například na konci tvářecího 

cyklu, tedy během ochlazování hotového výrobku, ale rovněţ po kaţdém jednotlivém úběru v 

případě běţného víceúběrového reţimu tváření. [3] 

Dále uzdravovací procesy klasifikuje podle typu na zotavení a rekrystalizaci. 

Zotavení, které předchází rekrystalizaci, je změna některých vlastností materiálu tvářených 

zastudena, způsobená ohřevem na teplotu niţší, neţ je rekrystalizační. Při zotavení se uvolňují 

některé dislokace, mění se jejich uspořádání a sniţuje se jejich počet. [4] Během plastické 

deformace za tepla mohou šroubové i hranové dislokace opustit kluzné roviny a setkat se 

dislokacemi opačného znaménka a anhilovat (vzájemně se vyrušit). V deformovaných zrnech 

vznikají subzrna, které za určitých podmínek mohou být obklopeny dislokacemi stejného 

znaménka - polygonizace. Při zotavení klesá vnitřní energie, ale nevznikají ţádná nová zrna, 

coţ nevede k úplnému uzdravení deformované struktury. Při rekrystalizaci dochází k 

obnovení struktury vznikem nových zrn shodné fáze. Rekrystalizace probíhá postupně v 

určitém intervalu teplot. Výsledkem rekrystalizace je tedy nová struktura bez znaků 

deformace s vlastnostmi blízkými výchozímu nedeformovanému stavu materiálu, která můţe 

proběhnout po dosaţení určité kritické deformace. [5] 
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2.2. Napětí - deformace při plastické deformaci za tepla 

 Uzdravovací procesy vyjadřuje křivka závislosti napětí na rostoucí deformaci daného 

materiálu při konstantní teplotě a rychlosti tváření. Průběh křivek napětí – deformace je 

znázorněn na obr. 1. Křivka pro deformaci za tepla ad c) je rozdělena na tří charakteristické 

pásma, ve kterých probíhají následné změkčovací procesy. 

V I. pásmu probíhá malá deformace a po ukončení tváření proběhne statické zotavení.  

V IIa pásmu je deformace vyšší a dochází k částečnému statickému zotavení a po prodlevě, 

potřebné k nukleaci a růstu zárodků, probíhá statická rekrystalizace.  

Je-li deformace ukončena v  IIb pásmu, pak převládajícím proces uzdravování je dynamická 

rekrystalizace.  

V III. pásmu nastává jiţ rovnováha mezi rychlostí zpevňování a odpevňování, a deformační 

napětí je jiţ s další rostoucí velikosti deformace konstantní. 

Obr. 1 Schéma závislosti napětí na velikosti deformace 

a) pro deformaci za studena 

b) pro ideální deformaci 

c) pro deformaci za tepla s uplatněním dynamických 

uzdravovacích procesů 
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 Z napěťové křivky vyplývá, ţe dynamická rekrystalizace je účinnější a vede dokonce k 

poklesu deformačního odporu. [6] 

2.3. Dynamické uzdravovací procesy 

 Deformace k vyvolání dynamické rekrystalizace je vţdy větší, neţ deformace k 

vyvolání statické rekrystalizace. Při běţných procesech válcování za tepla kdy jsou prováděné 

menší dílčí úběry s prodlevou na uzdravování, převládají statické rekrystalizace. 

 Důleţitá schopnost je odhadnout velikost deformace do píku ep, ta zhruba vyjadřuje 

zahájení dynamické rekrystalizace a přesně hodnotu maximálního deformačního odporu za 

dané teploty a rychlosti tváření. Deformace do píku ep se vypočítá ze Zenerova-Hollomonova 

parametru a je dána vztahem: 

𝑒𝑝 = 𝑈 ∙ 𝑍𝑊  (1) 

kde U, W jsou materiálové konstanty. 

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

uzdravovacích procesů a na termomechanických podmínkách tváření. Ty jsou souhrnně 

definovány tzv. Zenerovým-Hollomonovým parametrem Z [s
-1

]: 

𝑍 = 𝜀 ∙ 𝑒𝑥𝑝  
𝑄

𝑅∙𝑇
   (2) 

kde Q je aktivační energie v [KJ/mol],  

T - teplota tváření [K], 

𝜀  – rychlost deformace [s
-1

]. 

Při takových kombinacích teploty a rychlosti deformace, které pro daný materiál 

budou mít identickou hodnotu Zenerová-Hollomonová parametru, budou i napěťové křivky 

tvarově a kvantitativně shodné. Proto Zenerův-Hollomonův parametr je charakterizován jako 

teplotně kompenzovaná deformační rychlost. Vyšší hodnota Z parametru posune napěťový 

pik do oblasti vyšších deformací a tím se oddálí dynamická rekrystalizace. [3] 

2.4. Postdynamické uzdravovací procesy 

 Tváření za tepla je většinou přerušovaný tvářecí proces. Dílčí deformace jsou 

odděleny prodlevami, kdy nepůsobí deformační napětí, do další deformace nebo po ukončení 
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celkové deformace. V této době můţou probíhat postdynamické uzdravovací procesy, které 

můţeme v závislosti na teplotě a deformaci rozdělit do tří skupin [6]: 

• Statické zotavení 

• Metadynamická rekrystalizace 

• Statická rekrystalizace 

 K statickému zotavení dochází pouze po nízkých hodnotách deformace, které jsou 

niţší neţ deformace pro statickou rekrystalizaci. Potom nastane pouze částečné odpevnění 

deformované struktury.  

 Jestliţe deformace překročí kritickou velikost, která je postačující pro průběh statické 

rekrystalizace, ale nedosahuje ještě takové velikosti pro vznik dynamické rekrystalizace, 

dojde k uzdravení deformované struktury kombinací statického zotavení a statické 

rekrystalizace. K těmto procesům dochází po určité inkubační době, která se zkracuje s 

velikostí deformace.  

 Překročí-li velikost deformace hodnotu kritické deformace pro vznik dynamické 

rekrystalizace, objevuje se nový mechanismus rekrystalizace, nazývaný metadynamickou 

rekrystalizací. Uzdravovací proces tedy probíhá ve třech stupních:  

statické zotavení – metadynamická rekrystalizace – statická rekrystalizace.  

 Metadynamická rekrystalizace je v podstatě beznukleační děj, který vyuţívá zárodků 

vzniklých v posledním okamţiku deformace a je charakterizován jejich růstem při výdrţi na 

deformační teplotě. Probíhá tedy bez působení vnějších sil jako statická rekrystalizace, ale je 

aţ o řád rychlejší. Nemůţe proběhnout v celém objemu, ale jen v těch částech, kde byly 

vhodné zárodky pro růst, a proto odpevnění není úplné. 

3. Řízené válcování 

 Řízené tváření neboli termomechanické tváření (TT) je progresivní technologie 

zpracování, která umoţňuje dosáhnout vyšších mechanických vlastností ocelí, za dodrţení 

minimálním poţadavků na spotřebu energie. Celkově lze konstatovat, ţe tato technika 

zpracování, při případném doplnění o zrychlené ochlazování po doválcování, dává 

předpoklady k zvýšení uţitečných vlastností ocelí. [7] 

 Termomechanické tváření se liší oproti běţnému způsobům tváření tím, ţe se věnuje 

stanovením úběrů k dosaţení zadaného tvaru a vychází z běţných zkušeností a je podřízen 
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provozním moţnostem. V podstatě u TT jde o ovládání výrobních podmínek vybraných druhů 

ocelí, k dosaţení poţadovaného strukturního stavu, který je nositelem jednotlivých 

mechanických vlastností. [8] 

 Vysokých mechanických vlastností můţeme také docílit přidáváním většího mnoţství 

legujících prvků, které jsou drahé a navyšují nám tím konečnou cenu výroku a zhoršuji 

svařitelnost, kterou nám popisuje uhlíkový ekvivalent Ce. Čím vyšší bude Ce, tím hůře se bude 

daná ocel svařovat, coţ vede k sníţení uplatnění konstrukčních ocelí. Uhlíkový ekvivalent Ce 

nám popisuje rovnice (3) [9]. 

𝐶𝑒 = %𝐶 +
%𝑀𝑛

6
+

%𝑉+%𝑀𝑜+%𝐶𝑟

5
+

%𝑁𝑖+%𝐶𝑢

15
   (3) 

Zatím co ihned po řízeném válcování dosahujeme zjemnění finální struktury, která vede k 

zvýšení pevnosti a vrubové houţevnatosti. A takto válcované materiály nemusíme dále 

teplotně zpracovávat, coţ vede k úspoře energie.  

 K významnému zlepšení mechanických vlastností se dosahuje ve spojení 

termomechanického tváření s mikrolegovanými ocelmi. Tyto oceli tvoří novou řadu 

špičkových materiálu, aniţ by obsahovaly velké mnoţství legujících prvků, které jsou navíc 

drahé. Obsahují karbidotvorné a nitridotvorné prvky zejména niob, titan a vanad tisícinách aţ 

desetinách hmotnostního procenta. Při řízeném tváření nám zejména zabraňuje hrubnuti zrna 

při ohřevu, brzdí rekrystalizaci při doválcovacích teplotách a zpevňují matrici precipitáty. [10] 

3.1. Zpracování 

 Běţný způsob válcování za tepla je zaloţen na zjemňování původní struktury 

opakovanou rekrystalizaci. Celý proces probíhá za vysokých teplot, tudíţ i doválcovací je 

vysoká coţ vede k hrubnutí feritického zrna. Bylo to původně určeno k válcování tvarových 

vývalku v co nejkratším čase, aniţ by se kladlo velké poţadavky na výsledné mechanické 

vlastnosti. Termomechanické tváření má za úkol zjemnit feritické zrno transformací s 

nerekrystalizovaného austenitu a je specifické tím, ţe finální deformace probíhá za sníţené 

teploty, kdy se zvětšuje počet poruch a ty pak tvoří nové zárodky pro zrna nové fáze. Proto se 

toto tváření rozděluje na:  

• předválcovací část 

• prodleva 
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• doválcovací část 

• ochlazení 

 K popisu procesu řízeného válcování byla vypracována tři stádia, která jsou 

znázorněná na obr. 2 a liší se podle finálních deformací, zda proběhly před, během, nebo po 

transformaci austenitu. 

 

Obr. 2 Základní stádia řízeného válcování [7] 

Ve stádiu ad a) nasává zjemnění původní hrubého výchozího austenitu účinkem 

opakovaných deformačních a rekrystalizačních cyklů, o kdyţ po následné se obdrţí ještě 

poměrná hrubá feritická zrna, případně i smíšená mikrostruktura, tvořená také hrubým 

bainitem. Ve stádiu uvedeném ad b) vznikají deformační pásy v objemu protaţených 

nerekrystalizovaných austenitických zrn. Ferit pak nukleuje jak na deformačních pásech, tak 

na hranicích zrn austenitu s konečným účinkem na zjemnění dosahované mikrostruktury. V 

posledním stádiu ad c) se uskutečňuje deformační proces za podmínek dvoufázové 

austeniticko-feritické mikrostruktury. Za těchto podmínek nastává proces deformace nejen v 

austenitické matrici, ale i ve feritu, spojená se vznikem příslušné substruktury, při čemţ ve 

feritu vznikají subzrna. Mikrostruktura, vznikající jako důsledek procesů robíhajících ve 
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stadiu ad b) a ad c), sestává z rovnoměrných feritických zrn (jako produktu rozpadu austenitu 

na ferit) a z protaţených feritických zrn, majících specifickou substrukturu.[7] 

 Během přeměny austenitu na ferit mají deformační pásy stejnou roli jako hranice zrn, 

tedy poskytují nukleační místa pro feritická zrna. Deformovaná austenitická zrna jsou 

rozdělená deformačními pásy do několika bloků. Srovnání konvečního válcování a řízeného 

válcování v závislosti na struktuře materiálu představuje obr. 3. Zde jsou vidět způsoby 

transformace a z toho vyplývající struktura materiálu zatíţeného válcováním nebo tepelným 

zpracováním. 

 

Obr. 3 Srovnání konvenčního a řízeného válcování podle vývoje struktury [11] 

3.2. Rozděleni řízeného válcování podle teploty 

 Základní způsoby teplotně řízeného válcování popisuje obr. 4, kde je rozděleno na 

konvenční vysokoteplotní tváření, normalizační tváření a termomechanické tváření. Tyto 

rozdělení je zobrazeno v diagramu Fe-Fe3C. [12] 
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Obr. 4 Rozdělení řízeného válcování podle teploty [13] 

3.2.1. Konvenční vysokoteplotní tváření 

 Při tomto druhu válcování se deformace odehrává v oblasti stabilního austenitu. 

Vlivem vysoké teploty dochází k sníţení deformačního odporu, čehoţ se vyuţívá k velkým 

deformacím. Při konvečním válcovaní dochází k zjemňování původní hrubozrnné struktury 

opakovanou rekrystalizaci. Díky vysoké doválcovácí teplotě hrubne austenitické zrno a k 

dosaţení mechanických vlastností se vyuţívá následného tepelného zpracování. 

3.2.2. Normalizační tváření 

 Probíhá v intervalu teplot, který je niţší oproti konvenčnímu válcování. Stav materiálu 

je obdobný jak po normalizačním zpracovaní. K dosaţení vyšších mechanických vlastností je 

finální deformace prováděná ve spodní oblasti stabilního austenitu, tedy 30 – 50 °C nad Ar3. 

V tom případě stačí materiál během tváření a bezprostředně po něm plně rekrystalizovat, tudíţ 

transformační procesy jsou směřovány výhradně ke zjemnění zrna. 
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3.2.3. Termomechanické tváření 

 Při tomto druhu tváření nastává finální deformace v oblasti nestabilního austenitu mezi 

teplotami Ar1 a Ar2. S přidáním mikrolegujících prvků se zvětší oblast pro termomechanické 

tváření, protoţe tyto prvky brzdí rekrystalizací a brání hrubnutí austenitických zrn. Pro průběh 

finální deformace musí být provalek ochlazen natolik, aby uţ další rekrystalizace nemohla 

proběhnout. Touto deformaci dochází ke kumulaci zpevnění a růstu hustoty poruch, které při 

následující fázové transformaci mohou slouţit jako vhodná nukleační místa. 
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4. Obecná charakteristika kontijemné trati TŽ, a.s. 

 Kontijemná trať (KJT) byla postavena v roce 1960. Mezi její sortiment výroby patřili 

rovnoramenné úhelníky, kruhová ocel v tyčích i svitcích a betonářská ocel. Válcovalo se na 

dvou ţilách a svým technickým vybavením patřila k nejmodernějším v Evropě. [14] 

 Kontijemná válcovna byla rekonstruovaná v roce 2003-2004 a cílem této akce bylo 

vytvoření technických předpokladů pro výrobu jakostních značek tyčové oceli SBQ (Special 

Bars Quality) s cílovým uplatněním ve strojírenském a hlavně automobilovém průmyslu. V 

roce 2008 došlo k výstavě nových Garretových navíječek, které umoţňují navíjení 

válcovaných tyči do průměru aţ 50 mm.  

4.1. SBQ oceli  

 Oceli typu SBQ představují tyče a tyče ve svitcích se zvýšenými poţadavky na 

kvalitativní parametry včetně časového faktoru (just in time). Jedná se o skupinu ocelí, které 

svými kvalitativními parametry přesahuje rámec běţných průmyslově vyráběných ocelí, a to 

zejména v těchto parametrech [15]: 

 úzké rozpětí chemického sloţení 

 vysoké poţadavky na mikročistotu 

 zaručená prokalitelnost 

 mikrostruktura dosaţená uţ po řízeném válcování 

 karbidické síťoví a pruhovitost u speciálních ocelí 

 mechanické vlastnosti - úzká rozmezí 

 vysoké poţadavky na hladinu oduhličení 

 povrch vývalku prakticky bez vad 

 přísné rozměrové tolerance vývalku 

 přesné délky (tolerance) 

 přímost vývalků 

  U ocelí typu SBQ se rovněţ předpokládá, ţe dosahování těchto přísných parametrů je 

stabilní, opakovatelné bez odchylek. Výše uvedené parametry jsou detailně kvalifikovány pro 

jednotlivé typy ocelí: 

 konstrukční a mikrolegované oceli 
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 uhlíkové oceli 

 cementační oceli 

 legované oceli určené k zušlechtění 

 řetězové oceli 

 oceli mikrolegované bórem 

 pruţinové oceli 

 šroubárenské oceli 

 automatové oceli a oceli se zvýšenou obrobitelností 

 oceli dle firemních specifikací 

Výše uvedené typy ocelí lze dle chemického sloţení a způsobu mimopecního 

zpracování rozdělit do následujících skupin: 

- vakuované nebo nevakuované 

- s nebo bez garantovaného obsahu Al, S 

4.2. Výrobní program SBQ oceli na KJT 

 kruhová ocel v tyčích Ø 16 – 80mm  

 kruhová ocel ve svitcích  Ø 16 – 42mm 

 čtvercová ocel v tyčích 20 x 20 – 55 x 55mm  

 čtvercová ocel ve svitcích 20 x 20 – 35 x 35mm 

 šestihranná ocel v tyčích 18 – 43mm 

 šestihranná ocel ve svitcích 18 – 38mm  

 plochá ocel dle výrobního programu 

 úhelníky rovnoramenné dle výrobního programu  

4.3. Popis tratě 

 Na Obr. 5 je znázorněno schéma KJT se zaměřením na pravou ţílu, která umoţňuje 

válcování speciálních ocelí typu SBQ do průměru 80mm. Po výstupu z krokové pece prochází 

sochor postupně přes přípravné pořadí, izolovaný termovalník, předválcovací pořadí, hotovní 

pořadí, chladicími boxy, ASC stolicemi na chladící loţe. V případě válcování svitků pak dále 

na Garrettovy navíječky. Roční kapacita výroby je cca 520kt. Maximální válcovací rychlost je 

15 m/s. Levá ţíla je uzpůsobená pro válcování betonářské ţebírkové oceli. 
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Obr. 5 Schéma KJT- pravá žíla [16] 

Kontijemná trať se skládá z následujících technologických uzlů [16]: 

 Příprava vsázky 

 Kroková ohřívací pec (160t/h) 

 Přípravné pořadí 

 Předtrať 

 Hotovní pořadí 

 ASC stolice na pravé ţíle 

 Odbavovací úsek 

 Navíjecí linka + hákový dopravník 

 Úpravna 

 

Příprava vsázky  

 Zajišťuje přísun sochorů kvádru 150mm dle válcovaného sortimentu. Sochory 

jsou nakládány pomocí dvou teleskopických jeřábů na vstupní nakládací rošt, kde se následně 

dopravují valníkem do krokové pece.  

Kroková pec  

 Jedná se o krokovou pec typu SIMAC s výkonem 160t za hodinu. Ohřívá 

vsázku na poţadovanou válcovací teplotu. Hořáky spalují směsný plyn a jsou umístěny ve 
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spodní i horní části pece. K dosaţení nejmenších tepelných pnutí, tedy nejmenšímu rozdílu 

teploty povrchu a středové části sochoru je pec rozdělená do šesti ohřívacích zón: 

• Horní ohřívací zóna 

• Dolní ohřívací zóna 

• Horní vyrovnávací zóna, pravá strana 

• Horní vyrovnávací zóna, levá strana 

• Dolní vyrovnávací zóna, pravá strana 

• Dolní vyrovnávací zóna, levá strana 

Vysokotlaký ostřik okují  

 K zamezení zaválcování okují jsou sochory zbaveny této povrchové vrstvy 

vysokotlakým ostřikem vody o průtoku 10 l/s a pracovním tlakem 20MPa. 

Přípravné pořadí  

 Toto přípravné pořadí je sestaveno ze čtyř stolic firmy SMS, tvořených z 

horizontálu a vertikálu. Uspořádání je následující:  

H1-V1-H2-V2  

 Po ohřátí sochorů v korkové peci, je dopraven válečkovým dopravníkem přes 

vysokotlaký ostřik k první stolici (H1). Kalibrace přípravného pořadí umoţňuje válcovat z 

kvádru 150mm vývalek kruhového průřezu 100mm. Tyto vývalky jsou dopravovány přes 

izolovaný valník k dvouţilové předválcovací tratí. 

Izolovaný valník  

 Izolovaný valník navazuje ihned na přípravné pořadí a začíná jim předhotovní 

pořadí. Valník je dlouhý 26m a je opatřen kryty k udrţení teploty provalku. Slouţí k 

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

rychlostí zavádí materiál do pravé nebo levé ţíly následného pořadí.   

Předhotovní pořadí  

 Předhotovní pořadí je sestaveno s osmi horizontálních dvou ţílových 

válcovacích stolic. Před první stolicí je umístěn: poháněč, kyvadlové havarijní nůţky a 

sekundární vysokotlaký ostřik okují. Válcovací rychlosti jsou 0,3 aţ 0,5m/s. Za předhotovním 
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pořadím je výhybka, která slouţí k rozdělení vývalku k pravému nebo levému hotovnímu 

pořadí. 

Pravé hotovní pořadí  

 Toto hotovní pořadí je sestaveno ze čtyř horizontálních a tří vertikálních stolic, 

v tomto uspořádání: 

H- H- V- H- V-H- V- H 

 Pravé hotovní pořadí začíná smyčkovacím stolem a nůţkami pro odstřih 

předních a zadních konců vývalku. Za poslední stolici jsou umístěny chladící sekce podle 

druhu vývalku. Dále je provalek naváděn do poháněče, víceúčelových nůţek a terciálního 

vysokotlakého ostřiku okují. Pro válcování SBQ ocelí následuje řízené chlazení provalku ve 

vodní chladící dráze. Zde se provalek ochladí na potřebnou teplotu pro řízené normalizační 

nebo termomechanické válcování. To probíhá na dvoustolicovém ASC bloku. 

Vodní box 1 (WB1)  

 Úkolem tohoto boxu je ochlazení válcovaného materiálu na předem 

definovanou teplotu před finálním doválcováním na hotovních stolicích ASC. 

ASC pořadí– Automatic System Control  

 Na Obr. 6 je ASC pořadí, které je tvořeno 2 stolicemi v uspořádání: 

V- H 
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Obr. 6 Dvoustolicové ASC pořadí [16] 

 Jejich účelem je přesné doválcování vývalku. Této přesnosti se dosahuje 

regulaci úběru na základě měření rozměrů mezi a za stolicemi ASC. Měření rozměrů probíhá 

laserovými měřicími přístroji a regulace válcovací mezery probíhá pomoci citlivého 

hydraulického systému.  

 

Obr. 7 Kazeta s válci pro ASC stolici [16] 

 Válce jsou litinové, z nástrojové oceli nebo ze slinutých karbidů, které se 

vkládají do kazet, k zrychlení výměny. Kazeta s válci pro ASC stolici je zobrazena na obr. 7. 



  Popis tratě 

18 

 

Systém válcování je plně automatizován. Výstupní válcovací rychlost je 1,2 aţ 15m/s. Za 

ASC stolici jsou umístěny dělící nůţky a dále chladící sekce pro řízené ochlazování. Poté je 

moţno válcovat do svitků nebo do svazků. Válcováni do svitku umoţňují navíječky 

GARRET, jejichţ svitky mají vnější průměr 1300mm. K válcování do svazku je potřeba 

rozdělit vývalek na poţadované obchodní délky rozbrušovací pilou BRAUN nebo 8OOt 

nůţkami. 

Vodní box 2 (WB2)   

 Tento chladící box je umístěn za dvoustolicovým ASC blokem. Jeho hlavním 

úkolem je řízené ochlazování vývalku před jeho vstupem na chladící loţe. 

Levé hotovní pořadí  

 Toto hotovní pořadí je sestaveno s čtyř horizontálních a tří vertikálních stolic, v 

tomto uspořádání: 

H- H- V- H- V-H- V- H 

 Levé hotovní pořadí začíná valníkem k levé ţíle, smyčkovacím stolem a 

šopovacími nůţkami. Za výstupní stolici jsou umístěny dvě chladící sekce Thermex a rotační 

nůţky pro dělení na chladnikové délky. Chladící sekce jsou určené pro ochlazování ţebírkové 

betonářské oceli v průměrech 18 aţ 32 mm. Ochlazené vývalky se dělí na 800t nůţkami na 

obchodní délky a svazkovány podle zakázky. 

 

  Navíjecí linka  

Po průchodu vývalku poslední válcovací stolicí, nůţkami N5, chladící skříní WB2 

(jen u některých značek ocelí) a DefektoMatem, materiál postupuje výhybkou do prostoru 

navíjecí linky. Před samotným navinutím vývalek prochází poháněčem, nůţkami N6 a vodní 

skříní WB3 s automatickou regulací teploty. Za WB3 je umístěna další výhybka, která 

střídavě distribuuje materiál do navíjecího bubnu č. 1 nebo 2, které jsou znázorněny na obr. 8. 

Na obr. 9 je navinutý svitek vytlačen z komory navíječky, uchopen čtyřramennými 

kleštěmi zavěšenými na otočném stojanu a přemístěn na přepravní paletu. Svitek nasazený na 

paletě je paletovým dopravníkem transportován aţ k místu překlopení na hákový dopravník. 

Během transportu je materiál volně ochlazován na vzduchu nebo můţe být podroben 

technologii zrychleného ochlazování (k dispozici je 6 ventilátorů) nebo zpomaleného 
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vychlazování v izolovaných tunelech (2 tunely s kapacitou 12 svitků/tunel). Na konci 

paletového dopravníku je situován hydraulický překlapěč, který svitky umisťuje na háky.  

 

Obr. 8 Navíjecí bubny [16] 

Takto zavěšený materiál prochází přes stanoviště kontroly rozměru a vizuální kontroly 

povrchu, dále jsou z něj odebírány zkušební vzorky a odstřihávány přední a zadní konce 

svitku. Upravený svitek je zváţen, slisován a svázán ocelovou páskou. 

 

Obr. 9 Transport svitků [16]
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5. Experimentální část 

5.1. Porovnání mechanických vlastností konstrukční oceli S355J2 

K porovnání pevnosti byla pouţitá nejpouţívanější konstrukční ocel S355J2, která se 

válcuje v celé rozměrové řadě, tj. od 16mm po 80mm na pravé ţíle KJT. Vycházelo se 

z mechanických zkoušek, které byly provedeny v roce 2009 a prvních dvou měsících roku 

2010. Chemické sloţení této oceli je popsáno v tab. 1. V grafu na obr. 10, 11 jsou uvedeny 

meze pevnosti (Rm) a meze kluzu (Re) řízeně válcovaných tyčí v oblasti normalizačních 

teplot a běţného konvenčního válcování. Tyče jsou rozděleny do tří skupin podle doválcovací 

teploty T4 před ASC stolicemi. 

 

Obr. 10 Porovnání meze pevnosti 

 

Obr. 11 Porovnání meze kluzu 
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5.2. Rozbor výsledků zkušebního válcování tyče pr.70mm S355J2 

Bylo provedeno válcování tyčí pr. 70mm zn. oceli S355J2 na KJT technologiemi 

řízeného (za normalizačních teplot) a konvenčního (za standardních podmínek) válcování. 

Tyče vyšších rozměrů (pr. > 50mm) jsou řízeně válcovány s niţší výjezdovou teplotou 

sochorů z krokové ohřívací pece. Sochory pro tyče, válcované do pr. 16 -50mm, jsou 

ohřívány standartně dle ohřevových strategií a řízeně ochlazovány ve vodních boxech před a 

za ASC stolicemi. Válcované tyče nad pr. 50mm nelze z technologických důvodů takto řízeně 

chladit, proto je pro tyto průměry pouţívána technologie s niţší výjezdovou teplotou sochorů 

z ohřívací pece. 

Chemické sloţení oceli je v tab. 1 a výsledky porovnání obou technologických 

moţností válcování jsou uvedeny níţe. 

Chemické sloţení oceli je pro oba způsoby stejné, vzorky byly vybrány ze stejné 

tavby. 

Vzorek č.1 válcován řízeně, teplota před vstupem do ASC stolic 850°C. 

Vzorek č.2 válcován konvenčně, teplota před vstupem do ASC stolic 890°C. 

Tab. 1 Chemické složení zkoumané oceli v hm. % 

Hutní označení S355J2 

Chemické 

sloţení 

Chemická 

analýza 

C 0,210 

Mn 1,260 

Si 0,385 

P 0,014 

S 0,016 

Cu 0,020 

Cr 0,060 

Ni 0,020 

Al 0,028 

Mo 0,005 

W 0,01 

V 0,005 

Ti 0,0018 
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Co 0,003 

As 0,002 

Sn 0,002 

B 0,0003 

Sb 0,002 

Pb 0,0005 

Ca 0,0019 

N 0,0051 

Zr 0,003 

Zn 0,003 

Uhlíkový ek. 

Ce 0,437 

Po vychladnutí vývalků na chladícím loţi byl proveden odběr vzorků a následně se ve 

zkušebnách a laboratořích uskutečnily tahové zkoušky a také zkouška rázem v ohybu, resp. 

nárazová práce při teplotě -20 
o
C. Kromě zkoumání mechanických vlastností se ještě 

provádělo metalografické hodnocení struktury povrchové vrstvy a středové části vývalků (obr. 

12 aţ 15). V tab. 2 a 3 je srovnání dosaţených mechanických hodnot zkoumaných ocelí. 

Vrubová houţevnatost a nárazová práce jsou uvedené v tab. 4 a 5.  

 

Tab. 2 Meze pevnosti a kluzu řízeně válcované tyče pr. 70mm 

 
Re Rm 

[MPa] [MPa] 

S355J2 vzorek č. 1, 

válcovány řízeně 
348 557 

S355J2 vzorek č. 1, 

válcovány řízeně 
351 555 

  

Tab. 3 Meze pevnosti a kluzu konvenčně válcované tyče pr. 70mm 

 
Re Rm 

[MPa] [MPa] 

S355J2 vzorek č. 2, 

válcovány konvenčně 
340 514 

S355J2 vzorek č. 2, 

válcovány konvenčně 
337 515 
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Tab. 4 Vrubová houževnatost a nárazová práce u řízně válcované tyče pr. 70mm 

 
Nárazová práce KU,V Vrubová houţevnatost KC 

[J] [J/cm
2
] 

S355J2 vzorek č. 1, 

válcovány řízeně 
93,4 116,8 

S355J2 vzorek č. 1, 

válcovány řízeně 
65,4 81,7 

S355J2 vzorek č. 1, 

válcovány řízeně 
62,9 78,6 

 

Tab. 5 Vrubová houževnatost a nárazová práce u konvenčně válcované tyče pr. 70mm 

 
Nárazová práce KU,V Vrubová houţevnatost KC 

[J] [J/cm
2
] 

S355J2 vzorek č. 2, 

válcovány konvenčně 
44,7 55,9 

S355J2 vzorek č. 2, 

válcovány konvenčně 
47,8 59,7 

S355J2 vzorek č. 2, 

válcovány konvenčně 
45,6 57,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 12 Mikrostruktura S355J2 Ø 70 mm, vzorek č. 1 válcovaný 

řízeně (povrchová oblast, zvětšení 500x) 

 



  Experimentální část 

24 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Obr. 13 Mikrostruktura S355J2 Ø 70 mm, vzorek č. 1 válcovaný 

řízeně (středová oblast, zvětšení 500x) 

Obr. 14 Mikrostruktura S355J2 Ø 70 mm, vzorek č. 2 válcovaný 

konvenčně (povrchová oblast, zvětšení 500x) 

Obr. 15 Mikrostruktura S355J2 Ø 70 mm, vzorek č. 2 válcovaný 

konvenčně (středová oblast, zvětšení 500x) 
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5.3. Diskuse výsledků 

Z chemického sloţení zkoumané ocelí je zřejmé, ţe obsah uhlíku se pohybuje v 

celkem nízké hladině, čemuţ odpovídá uhlíkový ekvivalent Ce coţ je příznivé zejména z 

hlediska svařitelnosti. 

Hodnocení mikrostruktury vzorků bylo provedeno v příčném směru 

k technologickému toku válcování. U všech vzorků je struktura feriticko – perlitická s větším 

podílem feritu hlavně ve středové části. Velikost zrn ve středové a povrchové části obou 

vzorku je stejná, ale u řízeně válcovaného vzorku jemnozrnnější. Velikost zrna je stanovena 

dle normy ASTM E112 a u vzorku č. 1 je 8,5 a pro vzorek č. 2 je 8.  

Meze pevnosti a kluzu u řízeně válcovaného vzorku v našem případě jsou o něco 

vyšší, neţ u vzorku válcovaným běţným způsobem. K podstatnému zlepšení hodnot došlo u 

vrubové houţevnatosti, resp. nárazové práci u vzorku č. 1 válcovaného řízeně. 

6. Závěr 

V této bakalářské práci jsou prezentovány výsledky zkoumání konstrukční ocelí o 

průřezů 70mm, která byla vyrobena konvenčním válcováním a řízeným (normalizačním) 

válcováním kontijemné trati v TŢ, a.s. U průměru nad 50mm není moţné 

z technologických důvodů chlazení před ASC stolicemi proto se válcuje s niţší 

výjezdovou teploto s ohřívací pece. U takto válcovaných tyčí se posuzovala především 

mikrostruktura, mechanické vlastnosti a vrubová houţevnatost vývalků u oceli S355J2.  

Sníţení výjezdové teploty u zkoumané ocelí vedou k nepatrnému zjemnění 

feritického zrna, k zvýšení mechanických vlastnosti a hlavně k zvýšení vrubové 

houţevnatosti resp. nárazové práce. Struktura vývalků o větším průřezu je hrubozrnější, 

jelikoţ tato ocel chladne pomaleji oproti vývalkům s menšími průměry.  

Z pohledu teoretických a experimentálních poznatků lze konstatovat, ţe zavedením 

řízeného válcování je moţno ovlivňovat strukturu, a tím získat lepší mechanické 

vlastnosti, coţ je přínosem u materiálů, které jsou vystaveny dynamickému namáhání. 

Tyto moderní postupy tváření šetří nejen energii při výrobě oceli minimalizací nebo 

dokonce eliminací tepelného zpracování po tváření za tepla, důsledkem čehoţ je 

zvyšování produktivity vysokojakostních ocelí, ale také umoţňují sníţit celkové mnoţství 

legujících prvků a zlepšit svařitelnost. 
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