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1. ÚVOD 

Základním cílem řízeného tváření je dosaţení lepších materiálových vlastností materiálu 

v porovnání s konvenčním válcováním.  

 Obecnou definicí procesů řízeného tváření je ovládání technologických procesů 

z pohledu tvářecích teplot, rychlosti válcování a z toho vyplývající rychlosti deformace, 

následného způsobu ochlazování a tedy fázových přeměn a tvorby finální mikrostruktury, jeţ 

je základním parametrem pro splnění poţadavků na mechanické a, přeneseně, uţitné 

vlastnosti materiálu.  

Přestoţe jsou známy obecné podmínky řízeného tváření, nelze je většinou jednoduše 

aplikovat na jakýkoliv proces válcování a válcovanou ocel. Navíc kaţdá z válcoven má jiné 

vybavení, jiné kalibrační řady, jiné dispoziční rozmístění hlavních agregátů.  

Pokud válcováním označujeme technologický proces zpracování materiálu, při němţ 

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

mnohdy významnější) prostřednictvím působení vnější síly, pak řízeným válcováním poté 

nazýváme proces, který je charakteristický řízením všech metalurgicko - technologických 

činitelů, k nimţ patří: chemické sloţení oceli, podmínky ohřevu, časově a teplotně přesně 

vymezený úběrový plán a způsob ochlazování tvářeného polotovaru a vývalku [1].  

Vhodnou volbou a kombinací těchto metalurgicko - technologických činitelů je moţné 

dosáhnout v konečném produktu mechanických vlastností, které jsou srovnatelné s parametry 

získanými po tepelném zpracování u konvenčně válcované oceli nebo po legování, případně 

jejich kombinací.  

Základní obrázek vybraných typů existujících způsobů válcování za tepla, které vedou 

k rozdílným strukturálním jevům, je uveden na Obr. 1. Zatímco normalizační tváření je podle 

jedněch autorů vţdy ukončeno na Ac3, u jiných můţe být tváření posunuto nad  Ar3, tedy 

v částečně dvoufázové oblasti. Následující termomechanické tváření má koncové operace, jak 

v oblasti těsně nad a pod teplotou Ac3 , tak také těsně nad a pod teplotou Ar3, případně pouze 

ve dvoufázové oblasti mezi Ac3 a  Ar3  [2].  Tyto metody mohou být doplněny o řízené 

chlazení. 

 

 
 

Obr. 1.  Moderní rozdělení řízeného tváření dle teploty tváření [2] 
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2. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Stěţejním cílem této dizertační práce je posoudit vliv změny doválcovací teploty na 

výsledné vlastnosti vybraných typů ocelí, dle podmínek odpovídajících kontijemné trati  

TŢ, a.s. Pro dosaţení cíle jsou pouţity plastometrické experimenty, numerické simulace 

tvářecího procesu a praktické experimenty. Získané poznatky jsou pouţity pro nastavení 

parametrů kontijemné válcovny tyčí v TŢ, a.s. 

Cíle této dizertační práce na téma „Řízené válcování vybraných značek oceli 

v podmínkách kontijemné válcovny Třineckých ţelezáren, a.s.“ lze shrnout do následujících 

oblastí: 

 Teoretický rozbor pojmů a principů termomechanického tváření 

 Rozbor metod řízeného tváření se zaměřením na válcování tyčí 

 Počítačové modelování procesu válcování kontijemné válcovací tratě TŢ, a.s. 

 Simulace řízeného válcování plastometrickými zkouškami  

 Matematický rozbor získaných dat 

 Metalografická analýza vzorků získaných plastometrickými zkouškami  

 Ověření získaných poznatků v provozních podmínkách.  

 

3. PŮSOBENÍ UZDRAVOVACÍCH PROCESŮ A PRECIPITACE  

VE TVÁŘENÉM MATERIÁLU 

Průvodním jevem plastické deformace je zpevňování deformovaného kovu. 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 e a deformační rychlost e  [3]. 

 Schématické znázornění působení uzdravovacích procesů během procesu válcování je na 

Obr. 2. 
 

 
 

Obr. 2.  Působení uzdravovacích procesů během procesu válcování [4] 

 

Základním předpokladem pro vznik dynamické rekrystalizace je dosaţení kritického 

stupně deformace c. Rovnice pro vyjádření kritické deformace c se uvádí např. ve tvaru (1). 

 
qp

cc dZA 0                  (1) 
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Statická rekrystalizace probíhá po ukončení deformace a je charakteristická tím, ţe 

deformace nepřekročila hodnotu c nezbytnou pro vznik dynamické rekrystalizace. Většina 

modelů popisujících kinetiku statické rekrystalizace počítá s časem potřebným pro 50-ti % 

zrekrystalizování struktury, viz vztah (2).  

 

TR

Q
dBt SRXhdc

X exp015,0
                   (2) 

 

Ovládáním rekrystalizačních a precipitačních procesů a jejich vzájemnou interakcí je 

moţné získat poţadovanou jemnozrnou strukturu. Mikrolegující prvky Nb, V, Ti jsou silně 

karbido- a nitridotvorné. Vytvářejí karbidy a nitridy i při malé koncentraci v oceli. Jejich 

afinita k uhlíku a dusíku se zvětšuje v pořadí V-Nb-Ti, přičemţ afinita k uhlíku je menší neţ 

k dusíku. Nitridy jsou stabilnější neţ karbidy. Výskyt precipitátů velmi intenzivně sniţuje 

rychlost rekrystalizace. Mikrolegovací prvky velmi účinně zbrţďují uzdravovací procesy 

nejen svou přítomností v tuhém roztoku, ale především při výskytu v jemně disperzních 

precipitátech. Vzhledem k tomu, ţe precipitáty za vyšších teplot (cca 1000 °C) rychle 

hrubnou, ztrácejí brzdící vliv na kinetiku uzdravovacích procesů.  

 

Na Obr. 3. jsou zobrazeny průběhy 

kinetiky statické rekrystalizace pro 

C-Mn-Si ocel mikrolegovanou 

vanadem (0,075 %) pro různé 

teploty. Je zřejmé, ţe precipitace 

zbrzdila průběh uzdravení při 

teplotě 900 °C, kdy se na křivce 

projevila prodleva. Při niţší teplotě, 

autor [5], průběh křivky uzdravení 

připisuje vlivu precipitace, která 

úplně zastavila proces 

rekrystalizace. 

 

 

 

 
 

 

4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Analýza průběhu chladnutí provalku po délce a průřezu 

Proces válcování kruhových tyčí se vyznačuje, jako většina tvářecích operací, rozdíly 

teplot po průřezu. Míra těchto rozdílů je navíc různá pro jednotlivé úseky kontinuálního 

procesu válcování. Vzhledem k tomu, ţe kinetika procesů uzdravování, zpevňování, růstu zrn 

a fázové transformace je vţdy, mimo jiných, funkcí teploty, je vhodné znát teplotní průběhy 

po provalku v průběhu deformace. Měření teploty provalku znamená v praxi vţdy měření 

teploty povrchu. Přesnost tohoto měření je dána především pouţitým typem pyrometru  

a přesností jeho zaměření. Negativně pak působí v průběhu procesu válcování neustále 

vznikající sekundární okuje, předchozí kontakt provalku se studenou armaturou a chladící 

vodou [6].  

 

 

Obr. 3. Vliv teploty na průběh kinetiky statické 

rekrystalizace oceli legované vanadem 
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Základním zdrojem teoretických informací o průběhu teplot po průřezu provalku 

v závislosti na délce tvářecího pochodu je simulační software CCT-Offline ©,  

fy. SMS-MEER (D), kdy jedna z jeho aplikací umoţňuje schematicky zobrazit průběhy teplot 

v průběhu válcování. Dle zadaného rozměru a zvolených operací je schopen tento software 

zobrazit vypočtený průběh teplot ve středu a na povrchu provalku ve vazbě na čas, případně 

vzdálenosti, v celé oblasti procesu válcování.  

Pro potřeby vizualizace a přípravy plastometrických experimentů byly vybrány referenční 

průměry válcovaných tyčí 20 a 40 mm za finální stolicí ASC (Automatic Sizing Control)  

ve studeném stavu. Kalibrační řada odpovídá běţně pouţívané kalibraci na KJT, tj. vstup 

kvadrátu 150 mm ve studeném stavu s plošnými úběry 18-23 % na jeden průchod v kalibraci 

ovál - kruh. Pro finální průměr vývalku 20 mm se jedná o 18 průchodů stolicemi a pro průměr 

40 mm o 12 průchodů. Pro potřeby simulace není brán v úvahu vliv ţádného z ostřiků okují. 

Schématicky znázorněná kalibrační řada pro výsledný průměr 20 mm je zobrazena na Obr. 4. 

 

 

 
 Obr. 4.  Schematické znázornění kalibrační řady pro výsledný průměr 20 mm 

 

Na Obr. 5. je zobrazen výsledek simulace procesu válcování konstrukční oceli S355 

průměru 20 mm, kdy počáteční teplota sochoru je 1150 °C a vodní boxy jsou spuštěny 

v konfiguraci s maximálním chladícím účinkem. Výstupní válcovací rychlost je nastavena na 

10,16 m.s
-1

, což je hodnota z intervalu možných rychlostí pro průměr 20 mm. Teplota 

vzduchu je 25 °C, stejně tak teplota chladící vody. Průběh teploty je zobrazen v závislosti na 

vzdálenosti od výstupu sochoru z pece. 

Modrá křivka znázorňuje teplotu povrchu provalku, červená křivka teplotu středu 

provalku. Zelená křivka zobrazuje hodnotu tzv. průměrné teploty, kdy se jedná o výpočet 

průměru ve vazbě na plochu provalku, kdy přesný algoritmus není k dispozici. Vypočítané 

teploty ve středu provalku nelze prakticky ověřit běţně dostupnými technickými prostředky. 

Přesnost výpočtu teploty povrchu provalku však lze prakticky ověřit měřením teplot. 

Praktické ověřování přesnosti výpočtu ukázalo, ţe skutečně zjištěné teploty povrchu provalku 

v měřených místech, tj. T1 aţ T6, se odchylují od vypočtených o max. 20 °C, běţně však  

o max. 15 °C. Jedná se tedy o dostatečnou přesnost pro predikci teplotních gradientů povrchu 

provalku během válcování. 
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Obr. 5.  Průběh teplot provalku při válcování ø 20 mm v závislosti  

na vzdálenosti od výstupu z pece 

 

Ze simulací si lze udělat základní představu o vývoji teplot povrchu provalku během 

procesu válcování. Povrch provalku se během kontaktu s chlazeným válcem ochladí  

o 125-200 °C. Čím vyšší rychlost válcování, tím je míra ochlazení menší. V závislosti na 

rychlosti válcování, tj. přeneseně i na době kontaktu provalku s válcem, dochází k ovlivnění 

hlubších podpovrchových vrstev provalku. Čím pomalejší rychlost válcování, tím je větší 

ovlivnění podpovrchových vrstev a tím déle pak trvá „temperování“ provalku, tj. vyrovnání 

teploty mezi povrchem a středem.  

Rozdíly v teplotách povrchu a středu vývalku na chladícím loţi jsou dle výsledků 

simulace velmi malé, kdy dosahují hodnot max. 14 °C, a to na počátku chladícího loţe při 

průměru 40 mm. Malé proto, ţe v porovnání, např. na výstupu provalku z chladícího boxu, 

můţe rozdíl teplot dosáhnout aţ 900 °C. Na výstupu z válcovací stolice pak i 350 °C.  

Všechny uvedené hodnoty jsou úzce závislé na vstupních parametrech procesu,  

tj. především na teplotě ohřevu, rychlosti válcování, teplotě chladící vody a vzduchu. 

Výhodou simulačního softwaru je, ţe pouhou změnou některého z těchto parametrů získáme 

odpovídající křivky teplotních závislostí. 

 

4.2 Analýza průběhu chladnutí provalku po průřezu uţitím TTSteel  

Výsledkem simulace dle CCT-Offline je znalost průběhu teploty povrchu provalku  

a předpoklad teploty středu provalku. Jaký je průběh teploty od povrchu do středu z této 

simulace není zřejmé, kdy lineární závislost nelze předpokládat.  

Pro hlubší poznání problematiky vývoje teplotního gradientu a zároveň pro přípravu 

plastometrického experimentu byla proto na VŠB-TU zpracována simulace průběhu teplot po 

průřezu provalku v předem definovaných místech. K tomuto záměru byl vyuţit simulační 

software TTSteel, fy. ITA Ostrava. Program TTSteel je primárně určen pro počítačové 

modelování procesů tepelného zpracování ocelových výrobků. Pro výpočet teplotních 

průběhů je pouţita 2D - Metoda Konečných Prvků (MKP). 

Nebyla simulována část válcování při běţných podmínkách tváření, tj. válcování 

v přípravném, středním a hotovním pořadí končícím 15-tou stolicí, pro potřeby této práce tato 

část procesu není povaţována za důleţitou. Teplota provalku za 15-tou stolicí na vstupu do 

vodní skříně WB1 byla stanovena na 1080 °C rovnoměrně po průřezu, teplota povrchu 

provalku do 24-té stolice ASC byla zadána na 840 °C. Míra zchlazení provalku ve WB1 byla 

definována tak, aby bylo dosaţeno poţadované teploty před ASC stolicí. Ohřev deformačním 
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teplem při úběrech ve 24-té a 25-té stolici ASC byl stanoven dle výsledků simulace CCT-

Offline ve výši 25 °C na jeden průchod. Simulace byla provedena pro válcovaný průměr 

20 mm. Míra zchlazení ve WB2 byla definována tak, aby teplota povrchu provalku při vstupu 

na chladící lože byla 720 °C [7].  

Výpočtem byly získány kruhové výseče s průběhy teplot po průřezu v různých místech od 

výstupu z WB1 aţ po chladící loţe. Na Obr. 6. je zobrazeno teplotní pole od středu provalku 

k povrchu na výstupu z WB1. Na Obr. 7. je zobrazen řez provalkem na vstupu do ASC. 

 

 
 

Obr. 6.  Průběh teplot provalku za WB 1 - ze 

středu k povrchu  

Obr. 7.  Průběh teplot provalku na vstupu do 

ASC - ze středu k povrchu  
 

 

4.3 Počítačová a praktická analýza průběhu chladnutí vývalku ve svitcích  

Kontijemná trať umožňuje válcování do svitků. Válcování materiálu do svitků probíhá 

identickým způsobem jako v případě tyčí, kdy za WB2 je umístěna výhybka, díky níž vývalek 

nepokračuje na chladící lože, ale směřuje do navíječek. Jedná se o navíječky typu Garret, tj. 

dva soustředné koše otáčející se stejnou úhlovou rychlostí, mezi které je zaveden vývalek. 

Svitek je následně vytažen manipulátorem a umístěn na vertikální trn. Následuje jedna ze tří 

možností vychlazování svitků. První je volné chlazení na vzduchu. Ve druhém případě jde  

o zrychlené nucené dmýchání vzduchu do středu svitku, kdy linka je vybavena šesti pozicemi 

s ventilátory, za kterými pak následuje volné chlazení. Posledním případem je možnost 

zpomaleného ochlazování svitků v izolovaném tunelu.  

Firma Morgan v rámci dokumentace [8] dodané v souvislosti s realizací instalace 

navíječek zpracovala simulace teplotních profilů během ochlazování pro různé varianty 

chlazení svitků. Bylo simulováno chladnutí svitku o hmotnosti 2 t z teploty navíjení 850 °C 

pro válcovaný průměr 20 mm, s předpokladem rovnoměrného prohřátí po průřezu na vstupu 

do navíječky. Teplota vzduchu 30 °C.  

Na Obr. 8. je zobrazen teplotní průběh ochlazování svitku pro případ volného chlazení po 

navinutí. Modrá křivka odpovídá teplotě vnějšího povrchu svitku, resp. povrchu jednotlivých 

závitů na vnějším obvodu svitku. Fialová křivka je teploty uvnitř stěny svitku  

a zelená je vypočítaná průměrná hodnota.  

Z grafu je patrná značná teplotní nehomogenita stěny svitku. Volné chlazení svitku je 

možné dle zadaných podmínek simulace charakterizovat rychlostí ochlazování. Prvních 120 s 

se povrch svitku ochlazuje rychlostí cca 1,67 °C.s
-1

 , zatímco střed cca 0,17 °C.s
-1

. Rychlost 

ochlazování s rostoucím časem klesá. Rozdíl mezi teplotou povrchu svitku, tj. vnější stěny 

svitku, a vnitřní částí stěny svitku, se nejdříve zvětšuje, kdy maxima dosáhne v čase cca 450 s 

a to téměř 260 °C. Teplota povrchu je cca 500 °C, kdežto teplota ve středu pak cca 750 °C. 
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Teplota ve středu stěny svitku dosáhne hodnoty 500 °C po 1650 s. Po dosažení maximálního 

rozdílu tento začíná klesat a teploty závitů ve svitku se srovnávají. 

 

 
 

               Obr. 8.  Teplotní průběh ochlazování svitku pro ø 20mm - Volné chlazení [8] 

 

Teplotní průběhy ochlazování svitků byly prakticky zjišťovány po navinutí za pomocí 

termokamery, kdy termokamera je používána pro získání absolutních rozdílů teplot  

a získání představy o rozložení teplotních polí. Na Obr. 9. je zobrazen snímek dvoutunového 

svitku o průměru tyče 20 mm v poloze „po nasazení na trn“, tj. v čase cca 30 s od navinutí. 

Materiál byl válcován s teplotou navíjení cca 850 °C. 

  

 
 

 

Obr. 9.  Teplotní profil svitku ø 20 mm  

v čase 30 s od navinutí 

Obr. 10.  Teplotní profil svitku ø 20 mm  

v čase 1600 s od navinutí 

 

Rozdíl v naměřených teplotách mezi závity na povrchu je cca 120 °C. Dá se předpokládat 

na základě počítačové simulace, že teplota závitů ve středu je vyšší a rozdíl tak větší, než 

zjištěný termokamerou. Svitek byl dále měřen v průběhu chladnutí na dopravníku. Na  

Obr. 10. je identický svitek jako na Obr. 9., tentokrát však již v čase 1600 s od navinutí. Na 

povrchu se teplota závitů pohybuje od cca 260 do cca 545 °C, kdy středová část svitku je 

teplejší oproti okrajovým. 

Na Obr. 11. je v pozici nad ventilátorem č.6 zobrazen svitek válcovaný a navíjený za 

identických parametrů, tentokrát však s využitím zrychleného ochlazování za použití 

ventilátorů. Teploty svitku se pohybují od 180 °C do cca 565 °C, kdy největší účinek chlazení 

vzduchem je ve spodní části svitku. Takto nízké, v reálu dosažené, teploty neodpovídají 

výsledkům uvedeným v simulaci. 
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Obr. 11.  Teplotní profil svitku tyčí ø 20 mm v pozici nad ventilátorem č.6 - Zrychlené chlazení 

    

Byl proveden praktický pokus s cílem matematicky popsat průběh ochlazování svitků. 

Bylo proměřeno 5 ks dvoutunových svitků, jakosti S355J2 s průměrem tyče 20 mm v pěti 

místech v průběhu chladnutí, tj. v čase 180, 635, 1580, 3000 a 4800 s od ukončení navíjení. 

Teplota navíjení se pohybovala od 780 do cca 910 °C.  

Získaný průběh ochlazování svitku odpovídá matematicky charakteristice exponenciální 

rovnice (3).  

 

)exp( ChlChlN tATT                       (3) 

 

kde TN je teplota navinutí, tChl je čas od navinutí, tj. čas chladnutí a AChl je koeficient. Pro 

podmínky kontijemné tratě platí AChl = -0,000496 pro volné chlazení 2 t svitku na vzduchu. 

Na Obr. 12. je výsledná křivka odpovídající rovnici (3) pro svitek ø 20 mm a teplotu  

TN = 850 °C zobrazena červeně. Modře je zobrazena vypočítaná teplota povrchu dle simulace  

fy. Morgan, (viz Obr. 8.), odpovídající rovněž teplotě povrchu a teplotě navinutí 850 °C.  

 

 
Obr. 12. Teplotní průběh ochlazování svitku volným chlazením průměru 20 mm - Simulace Morgan  

a vypočítaný pro teplotu navíjení 850 °C 
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4.4 Počítačová simulace procesu tváření v ASC stolici pomocí MKP  

Pro přípravu plastometrického experimentu dle charakteristiky PSCT - tlakové zkoušky 

s rovinnou deformací, je nezbytné stanovit deformační rychlost v ASC stolici a je vhodné znát 

velikosti deformace. Základní kalibrační řadou na stolicích ASC je klasický ovál - kruh,  

viz Obr. 13.  

 

 

 

Obr. 13.  Schéma kalibrace předhotovní a hotovní stolice ASC se zobrazením  

vstupního provalku [9] 

 

Velmi názorných výsledků lze dosáhnout uţitím softwaru pracujícího s metodou 

konečných prvků.  Přesnost dosaţených výsledků je úzce spojena s nutností přesného 

nadefinování okrajových podmínek procesu (např. parametry tření, deformační chování 

materiálu, přestupy tepla, atp. a zároveň jejich vzájemné interakce).  

Byl vyuţit program FORGE, který je zaměřen právě na simulaci tvářecích procesů. Na 

Obr. 14. vidíme schématické znázornění hotovní dvojstolice ASC spolu s provalkem se 

zobrazením souřadného systému.  
 

 

U programů pracujících s MKP 

je běţně vyuţívána moţnost 

vyloučení simulace symetrických 

částí, tzn. výpočet je prováděn pro 

čtvrtinu provalku s dělícími 

plochami v osách kalibrů válců. 

Toto je vyuţíváno pro urychlení 

výpočtů simulace [10]. 

Simulace je zpracována pro 

průměr 20 mm pro předhotovní  

a hotovní stolici ASC. Provalek 

kruhového průřezu průměr 25 mm 

vstupuje do předhotovní 24-té 

stolice ASC rychlostí 6,9 m.s
-1

. Je 

deformován v oválném kalibru 

rozměru 15,9 x 30 mm. Ovál 

vstupuje do finální 25-té stolice 

ASC s kruhovým kalibrem průměru 20 mm. Vzdálenost mezi osami válců ASC stolic je  

3500 mm. Průměr válců ASC stolic je 300 mm. Rychlost rotace válců je 8,28 m.s
-1

 u 24-té 

stolice a 10,21 m.s
-1

 u 25-té stolice ASC. Počáteční teplota provalku byla zadána 850 °C, 

homogenní po průřezu [9]. Teplota povrchu válců je sice zadána na 40 °C, ale pro potřeby 

simulace byl uvaţován adiabatický proces, tj. bez vzájemného teplotního ovlivňování 

provalku a válců. 

 
 

Obr. 14.  Konfigurace válců v ASC stolici - MKP simulace 
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Na Obr. 15. je zobrazen průběh intenzity deformace po podélném řezu v okamţiku 

průchodu hotovní stolicí. Zároveň je zobrazena mříţka, v jejíchţ uzlových bodech (prvcích) je 

simulace počítána. Šedou barvou je zobrazena část poloviny válce. Mříţka je v oblasti pásma 

deformace hustější neţ v oblasti mimo toto pásmo.  Zhuštěním se zvyšuje přesnost výpočtu, 

ale zároveň prodluţuje čas výpočtu. 

 

 
 

 
 

Obr. 15.  Průběh intenzity deformace po podélném řezu provalkem - Finální stolice 

 

Na Obr. 16. je zobrazen průběh intenzity deformace po provalku při průchodu 

předhotovní stolicí a na Obr. 17. hotovní stolicí. Jsou zřetelně rozlišitelná pásma deformace 

ve válcovací mezeře. Příčný řez je proveden v rovině výstupu provalku z válců. Válec není 

zobrazen. Hodnoty intenzity deformace na provalku se pohybují v rozmezí od 0 do cca 0,6 na 

jeden průchod.  

 
 

  

  
 

 

Obr. 16.  Průběh intenzity deformace po řezu 

provalku - Předhotovní stolice  

 

 

Obr. 17.  Průběh intenzity deformace po řezu 

provalku - Hotovní stolice  
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Ve výstupní rovině hotovní stolice (Obr. 17.) můţeme najít dvě oblasti maxima intenzity 

deformace, ve středu vývalku (Se = 1,23) a na povrchu ve směru (1 0 1) (Se = 1,2). Mezi 

těmito místy je deformační pole poměrně homogenní, s nejniţší hodnotou Se = cca 1,08. 

Daleko zajímavější jsou však oblasti s minimální hodnotou intenzity deformace. Tato místa 

leţí na osách provalku 1,5 mm (osa x, Se = 0,79) resp. 1,7 mm (osa z, Se = 0,86) pod 

povrchem. Tyto hodnoty intenzity deformace, resp. rozdíly, za určitých okolností (niţší 

teploty, vyšší rychlost válcování a tím i větší rychlost deformace, větší původní velikost 

austenitického zrna) mohou vést k rozdílnému průběhu uzdravovacích procesů po průřezu 

tyče [11]. 

Rychlost deformace během průchodu mezerou válců je velmi obtíţné spočítat z důvodu 

nerovnoměrného průběhu deformace provalku v kalibru [9]. Výhodou matematické simulace 

je získání představy rozloţení rychlosti deformace po provalku. 

Na Obr. 18. je zobrazen průběh deformační rychlosti ve 24-té a na Obr. 19. průběh 

rychlosti deformace ve 25-té stolici ASC. Je opět patrná značná nerovnoměrnost hodnot 

rychlosti v pásmu deformace. Maximální vypočítaná rychlost deformace překračuje 700 s
-1

. 

 
   

  

 
 

 

 

Obr. 18.  Průběh rychlosti deformace po řezu 

provalku - Předhotovní stolice 

Obr. 19.  Průběh rychlosti deformace po řezu 

provalku - Hotovní stolice 

 

 

Na Obr. 20. je zobrazen průběh rychlosti deformace na povrchu provalku  

a v podélném řezu pásmem deformace a v jednotlivých příčných řezech vzdálených od sebe 

vţdy 2 mm během tváření v předhotovní stolici. Z obrázku je patrná lokalizace oblasti 

maximální rychlosti deformace, která leţí na povrchu vývalku a odpovídá oblasti prvního 

kontaktu provalku a stěny kalibru. S rostoucí deformací se maximum posunuje po obvodu 

provalku směrem k jeho bokům a oblast intenzivní deformace zasahuje více do jeho 

středových oblastí. Velmi dobře patrná je oblast ztíţené deformace, která je důsledkem 

působení třecích sil. Na výstupu z pásma deformace vidíme v povrchových vrstvách vývalku 

opětovný nárůst rychlosti deformace. 
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Lépe lze celou situaci analyzovat pomocí 

sledování průběhů intenzity deformace  

a rychlosti deformace ve vazbě na pozici 16 vybraných 

bodů (senzorů) v příčném řezu provalku. Schéma 

jejich rozmístění je zobrazeno na Obr. 21. Senzory 

jsou navrženy tak, aby nám umožnily podrobnější 

analýzu sledovaných parametrů ve směru osy x (1 0 0), 

osy z (0 0 1), ve směru (1 0 1) a po obvodu vývalku. 

Pro každý z uvedených směrů získáme graf závislosti 

intenzity a rychlosti deformace na čase válcování pro 

obě stolice ASC [11].  

 

 

 

 

Na Obr. 22. je zobrazena situace ve směru osy x. Vidíme, ţe přírůstek deformace 

v jednotlivých bodech odpovídá klasické s-křivce, přičemţ největší deformace je ve středu 

vývalku a směrem k volnému okraji klesá.  

 

Obr. 20.  Průběh rychlosti deformace - Předhotovní 

stolice 

 

 

 
 

Obr. 21.  Rozmístění senzorů 
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Obr. 22.  Průběh intenzity deformace a deformační rychlosti dle senzorů ve směru [100] 

 

Průběhy rychlosti deformace nejsou nijak dramatické a ve všech případech vykazují jedno 

maximum (pozn. rychlost deformace je derivací intenzity deformace a proto vykazuje určité 

rozkmitání jako důsledek nepřesností numerického modelu). Dramatičtější průběh 

sledovaných veličin ve směru (1 0 0) nastane v hotovní stolici, kdy je tento směr shodný se 

směrem působení největší hlavní deformace. Body blízko středu vývalku mají podobný 

průběh jako v předcházející stolici, ale směrem k povrchu se situace mění. Senzor 3, který leţí 

na povrchu, zaznamenává prudký nárůst intenzity deformace na počátku skutečného pásma 

deformace, které je výrazně delší neţ ve středových oblastech vývalku. Tento prudký nárůst 

intenzity deformace se projeví lokálním maximem na křivce rychlosti deformace, které se 

blíţí 750 s
-1

. Následující lokální maxima a minima jsou důsledkem příliš hrubé sítě na válci 

(vzdálenost jejich píků, přepočítaná přes rychlost válců, totiţ přesně odpovídá velikosti 

konečných prvků na válcích) [11]. 

Na Obr. 23. je zobrazena situace na povrchu provalku. Zde můžeme pro každou stolici 

jednoznačně odlišit body, které přišly do styku s válci od těch, které ležely na volném 

povrchu. Všechny body na povrchu provalku, které přišly do kontaktu s válcem, vykazují 

výrazné maximum hodnoty rychlosti deformace, které se pohybuje od 400 do 750 s
-1

. 

 

  
Obr. 23.  Průběh intenzity deformace a deformační rychlosti dle senzorů na povrchu 

 

 

Dle rovnice (4), která je dle [12] připisována Ekelundovi, je hodnota rychlosti deformace 

pro předhotovní stolici pro uvaţované podmínky deformace rovna hodnotě 99 s
-1

  

a pro hotovní stolici pak 105 s
-1

, kdy vv je válcovací rychlost, h0 a h1 jsou původní výška 

provalku a výška provalku po deformaci, h  je jejich rozdíl a R je poloměr válců. Autor [12] 

uvádí další rovnici pro výpočet deformačních rychlostí připisovanou Trinksovi a rovnici 
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s uvaţováním šíření kovu, kdy vypočítané hodnoty rychlostí deformace pro uvaţované 

podmínky deformace se pohybují v intervalu 70-80 s
-1

. 
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Cílem počítačové simulace bylo stanovit reprezentativní průměrné hodnoty sledovaných 

termomechanických veličin pro potřeby např. plastometrických testů.  

Z parametrů simulovaného procesu je moţné usuzovat, ţe v průběhu válcování na KJT 

s vyuţitím chlazení provalku ve WB1 a WB2 bude v provalku docházet k působení všech 

uzdravovacích procesů typických pro válcování za tepla, tj. zotavení, SRX, DRX a MDRX.  

Během válcování v přípravném, středním a hotovním pořadí, za předpokladu teplot 

ohřevu sochoru přesahujících 1100 °C, hraje dominantní roli SRX. Poklesy teplot povrchu 

provalku nemají zásadní vliv na velikost rekrystalizovaného zrna. Je to dáno jednak malou 

hloubkou ochlazené vrstvy, vysokou teplotou středové části provalku a tím rychlé eliminaci 

gradientu teplot a dále pak dostatečně dlouhými prodlevami mezi úběry.  

Ochlazením provalku ve vodním boxu dojde ke značnému rozdílu teplot po průřezu 

provalku. Růst zrna je nerovnoměrný, závislý na aktuální teplotě v konkrétním místě na řezu 

provalku. Stejně tak je závislý výskyt a průběh případné precipitace karbonitridů. Při 

maximálním vyuţití výkonu chlazení je předpoklad výskytu martenzitické fáze v povrchové 

vrstvě při vhodném chemickém sloţení oceli. 

Kumulaci deformace je moţno předpokládat aţ v hotovní dvoustolici ASC při válcování 

menších finálních průměrů, tj. při vyšších válcovacích rychlostech a tím i niţších prodlevách 

mezi úběry. Výskyt DRX, resp. MDRX , je nutné předpokládat během a po tváření ve 

stolicích ASC. Průběh DRX a MDRX je opět závislý na pozici na příčném řezu provalku, 

resp. finálního vývalku. Je to dáno značnými rozdíly v rychlostech deformace a rozdílnými 

teplotami v provalku. Na velikosti gradientu teploty se podílí, kromě ochlazování provalku 

před vstupem do ASC, i vývin teploty vlivem deformačního tepla a ochlazování povrchu 

kontaktem s válci. Velké rozdíly ve sledovaných parametrech mohou vést k rozdílným 

průběhům uzdravovacích procesů během a po tváření v ASC stolicích [11].  

 

4.5 Plastometrické experimenty 

V rámci průzkumu vlivu sníţených teplot oproti konvenčnímu válcování na výsledné 

vlastnosti tvářeného materiálu byla provedena plastometrické experimenty na tlakovém 

plastometru GLEEBLE a na torzním plastometru SETARAM.  

Sada zkoušek na plastometru SETARAM sleduje základní výzkum deformačního chování 

zkoumaného materiálu. Simulace na plastometru GLEEBLE má za cíl získat přehled o vývoji 

struktury zkoumaných ocelí v reakci na variantní podmínky tváření, kdy parametry procesu 

plastometrické simulace by měly korespondovat s podmínkami dosaţitelnými na kontijemné 

válcovně. Jedná se tedy o moţnost simulovat reálný válcovací proces kontijemné trati 

v laboratorních podmínkách. Cenová náročnost prozkoušení širokého spektra podmínek 

tváření na plastometru je řádově niţší, neţ zkoušky přímo v provozních podmínkách. 

Výhodou simulace na plastometru je skutečnost, ţe mohou být pouţity mezní podmínky, 

např. extrémně nízká teplota, bez rizika poškození zařízení válcovny. 

Pozornost byla zaměřena na vybrané oceli mikrolegované vanadem. Jejich obecné pouţití 

je pro zápustkové kování dílů pro automobilový průmysl. Tyto výkovky jsou často tepelně 

zpracovávány kalením a popouštěním. Existuje předpoklad, ţe zvýšením mechanických 

hodnot materiálu v tyčích, resp. změnou mikrostruktury, uţitím řízeného válcování lze 

nabídnout potenciálnímu zákazníkovi větší variabilitu pouţití oproti materiálu válcovanému 
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konvenčním způsobem. Zvýšený obsah síry je dán poţadavkem na lepší obrobitelnost 

výkovku třískovým obráběním. 

 

4.5.1 Základní výzkum deformačního chování materiálu oceli značky 38MnVS6 

provedený na plastometru  SETARAM  

Cílem experimentů na plastometru SETARAM bylo provedení a vyhodnocení základních 

plastometrických programů pro ocel mikrolegovanou vanadem pro získání informací  

o deformačním chování této skupiny ocelí. Byla zvolena jakost oceli 38MnVS6.  

U zkoumané značky oceli byly provedeny komplexní studia přerušované a spojité deformace 

[13]. Pro zadání experimentů byly brány v úvahu podmínky tváření dosaţitelné na kontijemné 

trati. Chemické sloţení vzorků zkoumané jakosti je uvedeno v Tabulce 1.  

  

Tabulka 1 Chemické sloţení vzorků jakosti 38MnVS6 

C Mn Si Cr Ni Mo S V Nb Ti N 

0,388 1,39 0,612 0,03 0,01 0,002 0,036 0,114 0,002 0,0005 0,0102 

 

4.5.1.1 Spojitá krutová zkouška do lomu 

 Byla provedena ucelená druhá řada krutových zkoušek do lomu pro čtyři rychlosti 

kroucení 1,6; 16; 160 a 1600 ot.min
-1

 a definované teploty deformace. Zvolené rychlosti 

kroucení ve vazbě na rozměry zkušebních vzorků odpovídají smykovým rychlostem 

deformace R
  0,05; 1; 0,5; 5 a 50 s

-1
. Po lomu byly vzorky zakaleny.  Parametry deformace, 

tj. smyková rychlost deformace R
 , rychlost kroucení, teplota deformace Td, a dále hodnoty 

píkové deformace p, intenzity deformace v píku Sep, hodnota ustáleného napětí ss, počtu 

otáček do lomu Nf  a příslušná hodnota intenzity deformace v lomu jsou uvedeny  

v Tabulce 2. Vzhledem k tomu, ţe rychlost deformace, resp. intenzita rychlosti deformace, 

v průběhu krutové zkoušky klesá, není ani hodnota peS   pro jednotlivé smykové rychlosti 

deformace R
 konstantní.  
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Tabulka 2  Výsledky ucelené řady spojitých zkoušek do lomu pro R
  0,05; 1; 0,5; 5 a 50 s

-1
 

γ'R                   

(s
-1

)

Rychlost 

kroucení 

(ot/min)

Td            

(°C)

σp      

(Mpa)

Sep           

(-)

Se´p                   

(s
-1

)

σss         

(Mpa)

Nf       

(počet)

Sef           

(-)

0,05 1,6 750 200,0 0,51 0,03 x 2,83 1,55

0,05 1,6 800 165,4 0,31 0,03 x 4,01 1,90

0,05 1,6 850 133,5 0,30 0,03 110 5,40 2,23

0,05 1,6 900 106,8 0,26 0,03 94 6,63 2,46

0,05 1,6 950 87,0 0,21 0,03 75 7,14 2,54

0,05 1,6 1000 73,6 0,18 0,03 63 7,16 2,58
0,05 1,6 1100 51,7 0,13 0,03 50 9,76 2,90

0,5 16 750 232,1 0,49 0,19 x 4,50 2,03

0,5 16 800 193,1 0,43 0,20 161 7,63 2,62

0,5 16 850 170,1 0,41 0,20 141 8,18 2,70

0,5 16 900 139,8 0,34 0,20 115 8,22 2,74

0,5 16 950 110,2 0,29 0,20 94 8,64 2,76

0,5 16 1000 96,1 0,25 0,20 83 12,07 3,14
0,5 16 1100 66,7 0,19 0,20 59 14,61 3,35

1 160 750 245,1 0,40 0,38 x 16,27 1,68

1 160 800 216,1 0,35 0,39 x 25,01 2,15

1 160 850 189,9 0,33 0,39 x 26,71 2,22

1 160 900 157,7 0,27 0,39 130 28,65 2,30

1 160 950 134,8 0,23 0,39 112 31,28 2,40

1 160 1000 115,1 0,21 0,40 100 34,36 2,50
1 160 1100 83,7 0,16 0,40 71 44,85 2,80

5 160 750 248,7 0,41 1,96 x 6,25 2,38

5 160 800 243,6 0,49 1,93 x 7,78 2,64

5 160 850 213,2 0,42 1,97 x 7,85 2,78

5 160 900 172,5 0,38 1,97 x 11,17 3,05

5 160 950 152,5 0,34 1,98 x 14,81 3,23

5 160 1000 138,9 0,34 1,96 x 15,02 3,54
5 160 1100 100,9 0,34 2,04 86 20,26 3,73

50 1600 750 353,9 1,17 16,90 x 6,35 2,41

50 1600 800 284,2 1,30 16,10 x 8,39 2,73

50 1600 850 265,0 1,18 16,80 x 10,45 2,97

50 1600 900 229,0 1,20 16,70 x 10,59 3,01

50 1600 950 205,2 1,15 16,90 x 11,78 3,11

50 1600 1000 169,9 1,03 17,40 x 16,77 3,52
50 1600 1100 135,0 1,15 17,90 x 18,91 3,66  

 

 Výsledky spojitých krutových zkoušek v grafické závislosti napětí na intenzitě deformace 

pro smykovou rychlost deformace rovnou 0,05 s
-1

 a zadané teploty deformace jsou zobrazeny 

na Obr. 24.  
 

 
 

Obr. 24.  Závislosti průběhu napětí na deformaci pro spojité zkoušky do lomu pro R
 =0,05s

-1 
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 Výsledky řady zkoušek potvrdily obecné předpoklady o vlivu zvyšující se rychlosti 

deformace na nárůst hodnoty píkové deformace. Závislosti hodnot napětí do píku p na 

teplotě deformace pro definované smykové rychlosti deformace jsou zobrazeny na Obr. 25. 

Pro zkoumané smykové rychlosti deformace v daném intervalu teplot lze konstatovat, ţe 

hodnoty píkového napětí p pro danou smykovou rychlost deformace R
  klesají s rostoucí 

teplotou lineárně. 
 

 
 

Obr. 25.  Závislosti hodnot napětí do píku p na teplotě deformace pro definované smykové rychlosti 

deformace R
  

    

Z provedených zkoušek lze provést matematickou specifikaci charakteristik dynamické 

rekrystalizace pro zkoumanou značku oceli. Jedná se především stanovení hodnoty aktivační 

energie dynamické rekrystalizace QDRX a popis průběhu závislostí napětí, tj. PDO, na intenzitě 

deformace pro různé teploty a rychlosti deformace. Pro popis křivek napětí-deformace je 

pouţita obecná rovnice (5). 
 

C

pp

p
Se

Se

Se

Se
1exp..                     (5) 

 

Výpočet hodnoty deformace do píku Sep v závislosti na deformační rychlosti a teplotě je 

popsán rovnicí (6). Maximální hodnota napětí, tzv. píkové napětí p, je vyjádřeno ve formě 

vztahu (7), opět v závislosti na rychlosti deformace a teplotě. Vztah (8) je odvozením 

z obecné rovnice (7). 
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Pro zkoumanou ocel platí hodnoty konstant a koeficientů pro rovnice (5) - (8) uvedené 

v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3 Vypočítané hodnoty a závislosti konstant rovnic (5) - (8) pro ocel 38MnVS6  

 DRXQ  n A a w c 

0,00596 322 451 6,6104 7,847.10
13 

0,0101 -0,106202 . exp(0,010884. peS  ) 0,3 

 

Získané konstanty pro rovnice (5) - (8), resp. vyčíslené rovnice, umoţňují extrapolaci 

plastometricky získávaných hodnot i na jiné parametry deformace u zkoumané značky oceli, 

neţ-li byly přímo plastometricky prozkoušeny. 

 

Na Obr. 26. je sestrojen 3D graf v souřadném systému [ peS  ; T ; p] pro naměřené 

hodnoty a Obr. 27. pro vypočtené hodnoty p. Porovnáním naměřených a vypočtených 

hodnot píkových napětí σp je moţno konstatovat, ţe rozdíl naměřených a vypočtených hodnot 

píkových napětí σp je v řádu jednotek, výjimečně v desítkách MPa. Rozdíl více neţ 10 % byl 

zjištěn pouze v souřadnicích [1,97; 1023; 289]. Právě v tomto bodě lze na Obr. 26. vidět 

určitou odchylku od běţného vývoje. Pravděpodobně se jedná o nepřesnost zaviněnou 

dynamickým namáháním zkušebního stroje. 

 

  

Obr. 26.  Naměřené hodnoty p  dle T a peS   Obr. 27.  Vypočítané hodnoty p dle (8) 

 

Příslušný 3D grafem v souřadném systému [ peS  ; T ; Sep] pro naměřené hodnoty Sep je na 

Obr. 28. a pro vypočítané hodnoty na Obr. 29. 
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Obr. 28.  Naměřené hodnoty Sep dle T a peS   Obr. 29.  Vypočítané hodnoty Sep dle (6) 

 

Porovnáním naměřených a vypočtených hodnot intenzity deformace do píku Sep je 

zřejmé, ţe v případě naměřených hodnot, viz Obr. 28., se vymykají z běţného vývoje 

závislosti hodnoty příslušné píkové rychlosti deformace 0,39 s
-1

, resp. smykové deformační 

rychlosti 11sR
 . Je to s jistotou dáno jiným rozměrem dříku zkušebního vzorku, a to  

6x50 mm oproti jinak pouţívaným 6x10 mm. V případě dosaţení max. napětí p se tento vliv 

neprojevil. Absolutní rozdíly mezi vypočítanými a naměřenými hodnotami se pohybují 

většinou v řádech setin, vyjádřeno procentuálně se jedná jiţ o rozdíly většinou v jednotkách 

procent, resp. v intervalu 0-20 %. Výjimkou z tohoto trendu jsou hodnoty příslušné intenzity 

píkové rychlosti deformace 16,96 s
-1

, resp. smykové deformační rychlosti 150 sR
 , kdy 

vypočtené hodnoty Sep pro teploty 1023 a 1073 K jsou vyšší neţ naměřené a pro teploty 

1173-1373 K naopak niţší. Tento dílčí závěr omezuje pouţití rovnic (5) - (8) s vypočítanými 

hodnotami a závislostmi konstant dle Tabulky 3 na aplikované intenzity píkové rychlosti 

deformace peS   max. 1,97 s
-1

, resp. smykové deformační rychlosti max. R
 = 5 s

-1
. 

 

Na Obr. 30. je zobrazena 

modelově závislost napětí, resp. 

PDO, vypočítaného dle rovnice 

(5), na deformaci a teplotě pro 

intenzitu píkové rychlosti 

deformace peS   rovnu hodnotě 

0,20 s
-1

, coţ odpovídá smykové 

deformační rychlosti 15,0 sR
 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 30.  Vypočtená závislost   na Se dle (5) pro  

peS  = 0,20 s
-1 
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Na Obr. 31. je zobrazena závislost napětí , vypočítaného dle rovnice (5), na deformaci 

pro jednotlivé aplikované teploty deformace včetně naměřených hodnot pro intenzitu píkové 

rychlosti deformace peS   rovnu hodnotě 0,20 s
-1

, coţ odpovídá smykové deformační rychlosti 

15,0 sR
 . Z uvedeného grafu je zřejmé, ţe popis pomocí rovnice (5) je moţné aplikovat 

pouze do dosaţení hodnoty ustáleného napětí ss, resp. Sess. V případě, ţe nedojde k dosaţení 

hodnoty σss, resp. Sess, viz Tabulka 2, vypočtenou závislost dle rovnice (5) je moţné pro tyto 

případy pouţít aţ do lomu, tj. do dosaţení Sef, coţ ale nemá praktické opodstatnění vzhledem 

k příčinám „nedosaţení“ výrazné hodnoty ss, resp. Sess. Pro eliminaci tohoto stavu by bylo 

nutné pouţít jiný tvar závislosti neţ (5). Tato část závislosti  - Se, tj. oblast ss, ale jiţ nemá 

zásadní význam pro potřeby řízeného tváření v podmínkách kontijemné tratě, proto nebyla 

matematicky popisována. Je nutné si uvědomit, ţe hodnoty Se = 0,8 odpovídají  

cca 60 % deformaci a jsou tedy mezní pro reálné pouţití. 
 

 
Obr. 31.  Naměřená a vypočtená závislost  na Se dle (5) pro peS  = 0,20 s

-1
, tj.

15,0 sR
 ,  

pro aplikované teploty deformace 

 

4.5.1.2 Izotermická přerušovaná krutová zkouška (IPZ) 

Izotermické přerušované zkoušky byly provedeny za účelem studia odpevňovacích 

procesů vyjádřených stupněm změkčení X. Sada zkoušek IPZ byla provedena v teplotním 

rozsahu předpokládaného řízeného válcování při 5-ti zvolených teplotách 800-1000 °C, 

s krokem po 50 °C. V uvedeném teplotním intervalu lze předpokládat moţné zbrţdění 

procesů uzdravení struktury vlivem precipitace vanadu.  

Na Obr. 32. je znázorněn průběh přerušované zkoušky pro teplotu deformací 800 °C.  



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, Katedra tváření materiálu 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            

 

____________________________________________________________________________ 

23 

38MnVS6; 6x50 mm; 1200/5´- 800°C/1´; 200 ot/min; def. 0,4 s;

  pauzy 1, 5, 10, 30 a 60 s
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Obr. 32.  Průběhy přerušovaných zkoušek pro teplotu deformace 800 °C 

 

Pro stanovení stupně změkčení X byly vyhodnocovány záznamy z prvních dvou 

deformací. Na Obr. 33. jsou znázorněny v grafické podobě závislosti vypočítaných hodnot 

stupňů změkčení X na čase prodlevy. Hodnoty stupně změkčení X jsou propojeny křivkami 

dle aplikovaných teplot deformací jednotlivých IPZ.  

 

Hodnotu aktivační energie SRX 

byla stanovena pomocí rovnice 

(2), kdy je předpoklad, ţe 

v průběhu IPZ byly hodnoty 

B1, ,d0,   a koeficientů c, d, h 

konstantní. Pro aplikované 

podmínky deformace byla 

vypočítána hodnota aktivační 

energie statické rekrystalizace 

QSRX = 257 738 J.mol
-1

 pro 

zkoumanou značku oceli. 

Výsledná závislost hodnoty stupně 

změkčení X na teplotě 

v Kelvinech T a čase t pro 

zkoumanou ocel a podmínky 

deformace pro teploty nad 900 °C 

je pak uváděna ve tvaru (9). 

  

 

0867,11079,5 4

48708,0347,11expexp1 TSRX t
TR

Q
X               (9) 

 

 

Obr. 33.  Závislosti stupně změkčení na čase pro ocel 

38MnVS6 
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4.5.2 Výzkum deformačního chování materiálu provedený na plastometru  

GLEEBLE dle kontijemné tratě pro oceli mikrolegované vanadem  

Plastometrickému experimentu byly podrobeny tři jakosti oceli mikrolegované vanadem, 

běţně válcované na kontijemné trati. Liší se navzájem chemickým sloţením. Jednotlivé sady 

testů pro kaţdou z jakostí byly odlišné, kdy vţdy sledovaly specifický cíl. Plastometrické 

experimenty probíhaly na dvou plastometrech dislokovaných na různých pracovištích. Přesto 

je moţné na základě dosaţených výsledků vyslovit některé obecné závěry nebo předpoklady. 

Na vzorcích tvářených v IMŢ Gliwice se ve značné míře vyskytovala zákalná fáze, ať uţ 

bainit nebo martenzit. Dle výsledků počítačové simulace extrémních podmínek chlazení 

pomocí programu CCT Offline pro rozměr 20 mm dle TTT diagramu vychází podíl fází ferit-

perlit-bainit 23-73-4 % pro jakost 38MnVS6, resp. 32-67-1 % pro jakost 30MnVS6. Podíl 

zákalné fáze však ve výsledných vzorcích dosahoval výrazně vyšších hodnot, viz např. 25 % 

martenzitu a 30 % bainitu. 

U vzorků tvářených v Politechnice Czestochowa, se zákalná fáze neobjevila. Vyslovuji 

proto předpoklad, ţe proces ochlazování vzorků nebyl v IMŢ Gliwice v souladu se zadáním, 

přestoţe záznamy z termočlánku vypovídají jinak. To pak zásadně ovlivnilo dosaţené 

mikrostruktury hodnocené za studena. V rámci rozboru literárních zdrojů byla martenzitická 

struktura u C-Mn-V ocelí prezentována v [14]. Autoři zde simulovali proces ohřevu na  

1100 °C, následovaný ochlazením na teplotu deformace 760-820 °C s velikostí deformace aţ 

1,2 a rychlostí deformace 1-10 s
-1

. Po deformaci však následovalo zakalení, tzn. dosaţení 

martenzitické struktury bylo ţádáno. Předpokládám proto, ţe v IMŢ s velkou 

pravděpodobností došlo k částečnému nebo úplnému zakalení vzorků po deformaci.  

Přes výše uvedené omezení zkoumané značky ocelí ukázaly, ţe změna finální feriticko-

perlitické struktury (podíl fází a velikost zrna) není příliš citlivá na změny teplot finálních 

deformací a, případně, následného intenzivního chlazení v rámci simulovaných podmínek. 

Stejně tak se prokázalo, ţe aplikované rychlosti ochlazování, simulující moţnosti ochlazování 

svitků na KJT, nemají vliv na podíl fází, resp. na velikost výsledného zrna.  

Srovnáním výsledků dvou koncepčně rozdílných plastometrických experimentů, tj. na 

SETARAMu a na GLEEBLu, je moţné konstatovat, ţe dosaţené výsledky z pohledu vlivu 

teploty finální deformace na zkoumané jakosti vanadem mikrolegované oceli si odpovídají. 

Hodnocení velikosti původního austenitického zrna se nepodařilo provést pro značný obsah 

síry ve zkoumaných jakostech ocelí. 

 

5. VÝSLEDKY PRAKTICKÝCH EXPERIMENTŮ PROVEDENÝCH 

V PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH KONTIJEMNÉ TRATĚ 

V provozních podmínkách KJT bylo provedeno ověření vlivu sníţené teploty válcování 

v stolicích ASC na výsledné mechanické a strukturní vlastnosti u pěti značek ocelí vybraných 

ze širokého spektra značek vyráběných na KJT. Jednalo se o značky C-Mn oceli legované 

vanadem, konstrukční ocel S355J2 (ekv. 11523 dle ČSN) a C-Mn ocel legovanou bórem. 

Byl zvolen ohřev sochoru na teplotu konvenčního válcování, tj. ve všech případech se 

pohybovala teplota sochoru na výstupu z pece mezi 1100-1130 °C. Následně byl sochor 

válcován na přípravném, středním a hotovním pořadí za konvenčních podmínek. Ve vodním 

boxu WB1 byl materiál variantně zchlazen na poţadované teploty měřené před ASC. Po 

odválcování v ASC stolicích byl vývalek přiveden na chladící loţe, resp. navinut 

v navíječkách. Za stolicemi ASC jiţ provalek nebyl nuceně ochlazován. 

Provedením ucelených sad zkoušek vybraných značek oceli v provozních podmínkách je 

moţné vyvodit následující obecné závěry: 
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 S klesající teplotou finální deformace roste vrubová houţevnatost materiálu  

(viz Obr. 34.). 

 Vliv klesající teploty finální deformace na pevnost a mez kluzu se prokázal pouze  

u jakosti S355J2, kdy však nebyl doprovázen změnami v hodnotách taţnosti a kontrakce. 

 Vliv klesající teploty finální deformace na změnu podílu fází se prokázal pouze u bórem 

mikrolegované oceli 23MnB4 (viz Obr. 35.), kdy ale nedošlo k výrazné změně hodnot 

pevnosti a meze kluzu. 

 Hodnoty tvrdosti se s klesající teplotou finální deformace nemění. 

 Změna velikosti zrna vlivem klesající teploty finální deformace se prokázala pouze u oceli 

23MnB4, kdy se jednalo o zmenšení délkové velikosti zrna o cca 35 %. 

Z dosaţených výsledků je zřejmé, ţe kaţdá značka oceli můţe v podmínkách 

kontijemné tratě reagovat na změnu teploty deformace odlišným způsobem. Tato reakce není 

vţdy v souladu s teoretickými předpoklady. 
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Obr. 34.  Vliv teploty deformace na hodnoty 

vrubové houţevnatosti - 23MnB4, tyče ø 20 mm 

Obr. 35.  Vliv teploty deformace na podíl feritu 

ve struktuře - 23MnB4, tyče ø 20 mm 

 

6. ZÁVĚR 

Cílem této dizertační práce bylo posoudit vliv změny doválcovací teploty na výsledné 

vlastnosti vybraných typů ocelí dle podmínek odpovídajících kontijemné trati Třineckých 

ţelezáren, a.s.   

V úvodu práce byl proveden teoretický rozbor současných metod řízeného tváření se 

zaměřením na válcování tyčí. V rámci tohoto rozboru byla věnována pozornost zpevňovacím 

a uzdravovacím procesům, jejich vzájemné interakci a jejich vlivu na materiálové vlastnosti 

z pohledu tváření za niţších teplot neţ konvenčních. Součástí rozboru bylo matematické 

vyjádření těchto vlivů. 

Následující část práce je věnována výsledkům dosaţeným numerickým popisem procesu 

válcování. Vyuţitím komerčně dostupného softwaru byl popsán průběh teplot po délce  

a průřezu provalku během válcování tyčí a svitků. Byla prokázána značná nehomogenita 

teplotního pole provalku.  

Velice zajímavých výsledků bylo dosaţeno simulací dvou finálních deformací v kalibraci 

ovál-kruh dle podmínek kontijemné tratě pomocí metody konečných prvků, kdy bylo zjištěno, 

ţe dosahované rychlosti deformace v určitých místech provalku dosahují o řád vyšší hodnoty, 

neţ se dosud v technické literatuře uvádělo. Zatímco dle obecných představ se deformační 

rychlosti během válcování tyčí pohybují dle vybraných autorů od jednotek po desítky s
-1

, 

výsledky simulace ukázaly v určitých místech provalku rychlosti deformace přesahující 

hodnotu 500 s
-1

.   
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Výsledky počítačových simulací mě opravňují k tvrzení, ţe procesy válcování tyčí, 

zvláště pak s vyuţitím průběţného vodního chlazení, mohou sebou nést riziko nehomogenní 

struktury po průřezu, která se následně můţe projevit během dalšího zpracování válcovaných 

tyčí. To je nutné povaţovat za charakteristický rys procesu válcování, který nelze eliminovat. 

Na torzním plastometru SETARAM byly provedeny sady spojitých a přerušovaných 

zkoušek s cílem zjistit parametry deformačního chování vanadem mikrolegované 

středněuhlíkové oceli. Pro zkoumanou ocel byly stanoveny matematické závislosti intenzity 

deformace do píku, a hodnoty píkového napětí na teplotě a intenzitě deformační rychlosti. 

Byla stanovena matematická závislost pro popis křivky napětí-deformace ve vazbě na teplotu, 

intenzitu deformační rychlosti a intenzitě deformace. Porovnání naměřených a dosaţených 

výsledků prokázalo velmi dobrou shodu do hodnoty deformace 0,8 (-), coţ vyhovuje většině 

běţně uţívaných metod tváření. Byla stanovena hodnota aktivační energie dynamické 

rekrystalizace 322 kJ.mol
-1

 a aktivační energie statické rekrystalizace 258 kJ.mol
-1

. Byl 

proveden matematický popis závislosti stupně změkčení X na čase pro zkoumanou ocel.  

Na plastometru GLEEBLE byly provedeny experimenty simulující moţnosti vybraných 

technologických procesů v rámci přípravy na válcování na kontijemné trati pro vanadem 

mikrolegované oceli. Prokázalo se, ţe tyto ocelí nereagují změnou podílů fází ani velikostí 

zrna na změnu teplotních podmínek v průběhu tváření, které odpovídá podmínkám válcování 

na kontijemné trati. Nárůst zpevnění, zaznamenaný plastometrem v průběhu testu, potvrdil 

moţnost tváření těchto značek v provozních podmínkách i v oblasti normalizačního  

a termomechanického válcování.  

Stěţejní částí práce jsou praktické experimenty v podmínkách kontijemné tratě 

Třineckých ţelezáren, a.s., které vycházely jak z podkladů získaných při plastometrických 

experimentech tak z teoretických předpokladů o vlivu niţší teploty deformace na výsledné 

vlastnosti materiálu. Experimenty byly provedeny na vybraných značkách oceli, které se 

běţně válcují na kontijemné trati. Bylo prokázáno, ţe pokles teploty finální deformace sebou 

vţdy nese nárůst dosaţených hodnot vrubové houţevnatosti. Dále konstatuji, ţe změna 

pevnostních charakteristik, podílu fází a velikosti zrna záleţí na konkrétním chemickém 

sloţení tvářené oceli. Nelze tedy teoretické závěry aplikovat vţdy obecně, ale je nezbytné 

vlastnosti dané skupiny ocelí zkoumat samostatně. V rámci praktických experimentů byla 

vyuţita pouze malá část technologických moţností, které můţe poskytnout kontijemná trať. 

Nebyly prověřovány vlivy instalovaných chladících boxů za finální stolicí, izolovaných tunelů 

pro zpomalené ochlazování svitků, ventilátorů pro zrychlené ochlazování svitků ani jejich 

vzájemná kombinace s chlazením před finální deformací nebo s válcováním s niţší teplotou 

ohřevu. Právě zde se nabízí prostor pro další práce s cílem řízení struktury či materiálových 

vlastností zavedených značek ocelí. 

 Cíle této dizertační práce na téma „Řízené válcování vybraných značek oceli 

v podmínkách kontijemné válcovny Třineckých ţelezáren, a.s.“ byly splněny. 
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CONCLUSIONS 

The main purpose of controlled forming is to achieve better material properties than in 

case of conventional rolling. The basic definition of controlled forming processes is process 

control in terms of forming temperatures, rolling speed determining the strain rate, cooling 

method determining the phase conversions and creation of final microstructure being the 

prime parameter for compliance with requirements for mechanical, or in other words end-use, 

material properties.  

The continuous light section mill of Třinecké ţelezárny, a.s. is designed to allow bar 

rolling using both conventional and some other controlled forming methods. Although the 

general conditions for controlled forming are known they usually cannot be simply applied to 

any rolling process and any rolled steel.  

A theoretical analysis of thermomechanical forming notions and principles as well as 

controlled forming methods focused on bar rolling was made. The round bar rolling process 

on the continuous light section mill is characterized by oval-circle calibration. Computer 

simulations of strain over the cross section of rolled material during rolling reflecting the 

continuous light section mill operating conditions for defined conditions were developed. 

Special attention was paid to the strain, strain rate and temperature waveforms. The results 

confirmed the occurrence of deformation parameter inhomogenity over cross section which is 

due to the applied production process.  

Series of continuous and discontinuous tests were carried out using SETARAM torsion 

plastometer in order to identify the deformation behaviour parameters of 

vanadium-microalloyed medium-carbon steels. Mathematical dependence of strain intensity 

to peak and formula defining peak stress value on temperature and strain rate intensity was 

determined for the analyzed steel. Mathematical dependence for description of stress-

deformation curve in relation to temperature, strain rate intensity and strain intensity was 

determined. Activation energy values of dynamic and static recrystallization were determined. 

Mathematical description of statically recrystallized volume fraciton of the analyzed steel on 

time was made.  

Experiments simulating the potential offered by selected production processes in the 

preparation for rolling on continuous light section mill in case of vanadium-microalloyed 

medium-carbon steels were carried out on GLEEBLE plastometer. Hardening increases 

recorded on SETARAM and GLEEBLE plastometers during the test confirmed the tested 

steel grades can be processed under the controlled forming operating conditions and 

temperature range.  

Results of practical experiments made on selected steel grades under the continuous light 

section mill conditions based both on the findings from plastometric experiments and 

theoretical assumptions regarding the effect of lower deformation temperature on the resulting 

material properties are presented. It was proved the magnitude of change in the mechanical 

properties, phase ratio and grain size achieved depend on the chemical composition of formed 

steel. 
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SEZNAM POUŢITÝCH VELIČIN A JEJICH JEDNOTEK 

Značka Název veličiny Jednotka 

a, A, AChl, Ac Materiálová konstanta závislá na chemickém sloţení oceli                [-] 

Ac3 Teplota konce přeměny ferit-austenit                                        [°C] 

Ar3 Teplota začátku transformace  při ochlazování                              [°C] 

B1 Materiálová konstanta závislá na chemickém sloţení oceli                 [-] 

c, C Materiálová konstanta závislá na chemickém sloţení oceli                                                     [-] 

d, D Materiálová konstanta závislá na chemickém sloţení oceli                                                     [-] 

DRX Dynamická rekrystalizace  

d0 Počáteční velikost zrna                                                                        [ m] 

e Deformace [-] 

é Deformační rychlost [s
-1

] 

h Materiálová konstanta závislá na chemickém sloţení oceli                                                     [-] 

Δh Rozdíl mezi počáteční a konečnou výškou  [mm] 

h0 Počáteční výška (provalku, vzorku, atp.)                                          [mm] 

h1 Konečná výška (provalku, vzorku, atp.)                                        [mm] 

MDRX Metadynamická rekrystalizace  

Nf Počet otáček do lomu [-] 

p, q Materiálová konstanta závislá na chemickém sloţení oceli [-] 

QDRX Aktivační energie dynamické rekrystalizace                                    [J.mol
-1

] 

QSRX Aktivační energie statické rekrystalizace                                          [J.mol
-1

] 

R Univerzální plynová konstanta                                                   [J.K
-1

.mol
-1

] 

Se Intenzita deformace  [-] 

Sef Mezní intenzita deformace (mezní tvařitelnost) [-] 

Sep Intenzita deformace v píku [-] 

peS   Intenzita rychlosti deformace v píku [s
-1

] 

Sess Intenzita deformace při dosaţení ustáleného stavu napětí [-] 

SRX  Statická rekrystalizace  

tChl Čas od navinutí svitku [s] 

t0,5X  Čas pro uzdravení 50  struktury                                       [s] 

T, Td Teplota, teplota deformace [K] 

TN Teplota navíjení                                                      [°C] 

vv Rychlost válcování [m.s
-1

] 

w Materiálová konstanta závislá na chemickém sloţení oceli [-] 

X  Podíl uzdravené struktury (stupeň změkčení)                                                          [-] 

Z Zener-Hollomonův parametr                                                         [s
-1

] 

Z Kontrakce [%] 

Úhel sklonu stěny kalibru - kalibrace [°] 

R
  Smyková rychlost deformace na povrchu vzorku [s

-1
] 

Skutečná deformace [%] 

c Kritická deformace                                                                             [-] 

  Deformační rychlost                                                                               [s
-1

] 

 Napětí [MPa] 

p Píkové napětí                                                                                         [MPa] 

ss Napětí v ustáleném plastickém toku                                                       [MPa] 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, Katedra tváření materiálu 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________            

 

____________________________________________________________________________ 

29 

POUŢITÁ LITERATURA 

[1] SCHINDLER, I.: Vliv niobu na kinetiku dynamické rekrystalizace nízkouhlíkové 

oceli. Diplomová práce. VŠB, Ostrava, 1982. 

[2]   KLIBER, J., aj.: Výzkum a ověřování termomechanického a normalizačního válcování 

na KDT, Podkladový materiál pro přípravu řešení projektu, VÚ č.TTÚ-406/A2, VŠB-

TU, Ostrava, 2004.  

[3]    ŢÍDEK, M.: Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla, vyd. VŠB-Ostrava, 1984 

[4]   ČMIEL, K.: Simulace termomechanického válcování na spojité drátotrati, Dizertační  

  práce. VŠB-TU Ostrava, Katedra tváření materiálu, 2002. 

[5]    DONG, J. X., SICILIANO, F., JONAS, J.J., LIU, W.J. ESSADIQI, E.: Effect of 

silicon on the Kinetics of Nb(C,N) Precipitation during the Hot Working of NB-

bearing Steels, ISIJ international, Vol. 40, 2000, No 6. pp 613-618, 2000. 

[6]  KRUSE, M., MAUK, P. J.: Technologie řízeného válcování a ochlazování, Základní 

kroky v termomechanickém zpracování ocelí, Düsseldorf, Hilchenbach : SMS 

Schloemann - Siemag Aktiengesellschaft, 1994.  

[7]  KLIBER, J. ŢÁČEK, O.: Výzkum a vývoj zavedení do výroby válcované tyčové 

oceli se speciálními vlastnostmi, Zpráva za 2005 – VŠB-TU Ostrava, 2006. 

[8]    Morgan Construction Company; Rekonstrukce navíjecích linek „GARRET“ na KJT 

v TŢ, a.s. Třinec; MCCo Ref.681312.3, revize B; Worchester; 2006. 

[9]    KOTAS M., AKSENOV S., KLIBER J., GAJDZICA T.: Use of computer simulation 

of the rolling process to optimize the conditions of the continuous bar mill at Trinecke 

zelezarny. In Walcownictwo 2008, Ustroň,  ISBN 978-83-60958-24-7, 2008. 

[10]  KOTAS, M., GAJDZICA, T., AKSENOV, S., KLIBER, J.: Plastometrická simulace 

termomechanického válcování oceli mikrolegované vanadem, In METAL 2007. 

Hradec nad Moravicí: TANGER, spol. s.r.o. Ostrava, 2007. 

[11]    KOTAS, M., FABÍK, R., GAJDZICA, T., KLIBER, J.: Finite Elements Method 

(FEM) Simulation of Bar Rolling in Oval - Circle Pass Schedule, In. METAL 2010, 

Roţnov pod Radhoštěm, 2010. 

[12]    ŢÍDEK, M., KUŘE, F.: Válcování, Skripta, VŠB Ostrava, II.vydání, 1986. 

[13]    BOŘUTA, J., VICHNAR, M., BOŘUTA, A., ČMIEL, K.M.: Provedení 

plastometrických simulací v návaznosti na řízené válcování a ochlazování vybraných 

ocelí v podmínkách KJT – Dílčí informativní zpráva 942 DI-1/2009, MMV Ostrava, 

s.r.o., 2009. 

[14] WANG, K., WANG, L., CUI, W., LIU, Ch.“Effect of V and V-N Microalloyin on 

Deformation-Induced Ferrite Transformation in Low Carbon Steels, Journal of 

Materials, Science and Technology, Vol.22 No.2, ISSN 1005-0302, 2006. 

 


