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Abstrakt 

Požadavky na kvalitu vyráběných ocelí stále rostou, což vede hutní podniky 

k rekonstrukcím stávajících zařízení a zavádění nových technologií výroby. Jednou z těchto 

technologií je řízené tváření. Tato práce se zabývá řízeným válcováním nízkouhlíkových 

nelegovaných ocelí značky CB4FF v podmínkách kontijemné trati TŽ, a.s., a to s ohledem na 

dosažení rovnoměrné jemnozrnné struktury a zároveň na omezení tloušťky vrstvy okují na co 

nejmenší míru. Současně je potřeba dosáhnout požadovaných mechanických vlastností. Cílem 

této diplomové práce bylo stanovit nejvhodnější ze sedmi technologií válcování na základě 

mechanických a metalografických zkoušek. 

Klíčová slova 

Tyčová ocel, Válcování za tepla, Řízené ochlazování, Velikost zrna, Okuje  

Abstract 

Requirements on quality of produced steels have been growing. It makes metallurgical 

corporations reconstructing existing arrangements and innovating technologies of production. 

Controlled shaping is one of these technologies. This thesis deals with controlled rolling low-

carbonic unalloyed steels CB4FF in conditions of KJT TŽ, a. s., considering achievement of 

fine-grained textures and reduction of oxide scales layer as much as possible. Simultaneously 

achievement of required mechanical properties is needed. Objective of this thesis was 

determined optimal from seven rolling technologies on the grounds of mechanical and 

metallographical tests.  

Keywords 

Bar steel, Hot rolling, Controlled chilling, Grain size, Oxide scales  
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1. Úvod 

Poţadavky na kvalitu vyráběných ocelí stále rostou, coţ vede hutní podniky 

k rekonstrukcím stávajících zařízení a zavádění nových technologií výroby. Tento proces je 

však velmi sloţitý a ekonomicky náročný. Existují dva základní způsoby ověřování nových 

technologií. Za prvé je to matematická simulace prováděná pomocí počítačových softwarů a 

za druhé experimentální ověřování v reálných podmínkách dané továrny. V tomto případě 

jsme se přiklonili k variantě číslo dvě. 

Cest, kterými se podniky snaţí dosáhnout poţadovanou kvalitu vývalků je mnoho. Tou 

dnes asi nejsledovanější a nejčastější je termomechanické válcování. To se dá zjednodušeně 

charakterizovat jako válcování, v jehoţ finální fázi neprobíhá rekrystalizace a po odválcování 

je materiál intenzivně chlazen, aby nedošlo k nárůstu velikosti zrna. Výsledkem jsou 

materiálové vlastnosti podobné jako u tepelně zpracovaného konvenčně válcovaného 

materiálu. To umoţňuje vypustit tepelné zpracování z procesu výroby a tím dosáhnout 

výrazných ekonomických úspor.    

Úkolem této diplomové práce je navrhnout a experimentálně ověřit nejvhodnější způsob 

řízeného tváření nízkouhlíkových nelegovaných ocelí značky CB4FF v podmínkách 

kontijemné trati TŢ, a.s., a to s ohledem na dosaţení rovnoměrné jemnozrnné struktury a 

zároveň na omezení tloušťky vrstvy okují na co nejmenší míru. Současně je potřeba 

dosáhnout poţadovaných mechanických vlastností.  
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2. Řízené tváření 

V době, kdy bylo teplotně řízené válcování ještě novou metodou, panovaly pochybnosti  

o zavedení teoretických aspektů této metody do běţné výrobní praxe, o obstarání a zavedení 

nových zařízení, či o schopnosti spolehlivě řídit tyto procesy. Nicméně byl to nový vývojový 

trend ve válcování dlouhých vývalků, jeţ se stále více spojoval s konceptem 

termomechanických procesů. 

Technologické vlastnosti některých jakostí oceli nebo tříd ocelí byly v minulých letech 

systematicky vyhodnocovány s ohledem na jejich termomechanické zpracování. Na základě 

toho byla technologie jejich výroby neustále zlepšována zaváděním nových, 

optimalizovaných válcovacích technologií. Na první pohled je jasné, ţe potenciál 

termomechanického zpracování zůstává pro široké spektrum ocelí ještě nevyčerpán. 

Vysoké poţadavky kladené na ocelové produkty, mohou být uspokojený pouze 

neustálým rozvojem ve veškerých oblastech výrobního procesu. Důleţitá jsou obojí 

probíhající zlepšení, tedy jak produktu, tak i ekonomických hledisek výroby oceli.  

Optimalizace technologických vlastností, za cenu rostoucích výrobních nákladů, není tou 

správnou cestou. Proto si optimalizace a progresivní zlepšování mnoha jakostí oceli v zásadě 

vynutí aktivní spolupráci mezi výrobcem a následujícím zpracovatelem. Inovace jasně 

vyţaduje brát zřetel na veškeré oblasti technologického postupu, od kapalné fáze aţ po 

konečný výrobek, aby byly uspokojeny potřeby koncového uţivatele [1]. 

Jak jiţ bylo zmíněno, poţadavky na vlastnosti vyráběných ocelí stále rostou, a zároveň 

s tím hraje velkou roli ekonomická stránka výroby. U konvenčně válcovaného materiálu musí 

být do výrobního řetězce zařazeno tepelné zpracování, abychom získali výrobek 

s poţadovanými vlastnostmi. Tepelné zpracování většinou následuje po procesech tváření      

a představuje tak velké navýšení výrobních nákladů. V současné době je snaha některé druhy 

tepelného zpracování omezit a vhodným způsobem tváření získat oceli s vlastnostmi 

srovnatelnými nebo lepšími neţ jsou vlastnosti dosaţené tepelným zpracováním [2]. Způsob 

jak toho lze dosáhnout se nazývá řízené válcování, kde jsou deformace v korelaci s teplotami 

v jednotlivých úběrech s pouţitím řízeného ochlazování. Tímto způsobem tváření můţeme 

získat široký rozsah mechanických vlastností.  
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Tváření jako takové můţeme rozdělit na konvenční vysokoteplotní tváření, 

normalizační tváření a termomechanické tváření. Tyto způsoby jsou zobrazeny v diagramu 

Fe-Fe3C na obr. 1. 

 

obr. 1. Znázornění oblastí tváření v diagramu Fe-Fe3C [3] 

 

V průběhu procesu konvenčního vysokoteplotního válcovacího se finální deformace 

vyskytuje v oblasti stabilního austenitu. Rekrystalizace mikrostruktury je nastartována aţ po 

ukončení tváření, jedná se tedy o statickou rekrystalizaci. V případě pomalého ochlazování 

výrobku je rekrystalizace doprovázená růstem zrna. Poţadovaných mechanických vlastností 

je dosaţeno uţ následným tepelným zpracováním. 

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

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

austenitu 30 – 50 °C nad Ar3. Austenit úplně rekrystalizuje před přeměnou γ/α tak, ţe 

transformační procesy jsou směřovány výhradně na zjemnění a zrovnoměrnění austenitického 
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zrna. Tento způsob tváření je volen zejména u konstrukčních ocelí s feriticko-perlitickou 

mikrostrukturou. Teplota válcování je nastavena tak, aby vlastnosti válcovaného výrobku 

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

kvalitnější neţ při normalizování v peci [4]. 

Zavedení normalizačního válcování pro řízeně ochlazované oceli s následující 

optimalizací jejich technologie válcování vedla v minulých letech k nepřetrţitému zlepšování 

technologických vlastností široké škály těchto ocelí. Výsledkem je to, ţe pro mnoho druhů     

z této skupiny ocelí můţeme zkrátit celkovou cestu výrobního procesu vyloučením ţíhání 

naměkko před válcováním za studena [1]. 

Termomechanické válcování je proces, při kterém finální deformace nastává v oblasti 

mezi teplotami Ac1 a Ac3. Tedy v oblasti, ve které austenit buď nerekrystalizuje vůbec, nebo 

částečně během válcování. 

Abychom dosáhli jemnozrnné transformované mikrostruktury, je potřeba během celého 

válcovacího procesu řídit vývoj austenitické mikrostruktury. Přidáním mikrolegovacích prvků 

se můţe výrazně zhoršit růst austenitických zrn a rozšířit teplotní oblast pro termomechanické 

válcování. Aţ do přeměny austenitu produkuje dynamická a statická rekrystalizace během 

řízeného válcování jemnozrnnou austenitickou strukturu. Finální deformace musí proběhnout 

za teplot, kdy uţ ţádná rekrystalizace není moţná. 

Po doválcování je materiál intenzivně ochlazen. Výsledná jemnozrnná mikrostruktura 

většinou vykazuje mechanické vlastnosti, které nemohou být dosaţeny během konvenčního 

válcování s následným tepelným zpracováním [2].   
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2.1 Uzdravovací procesy ve struktuře během a po plastické deformaci 

Plastickou deformací dochází obecně ke zpevňování tvářeného materiálu rostoucí 

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

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

základními uzdravovacími procesy: 

 

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

dislokací a vzniku subzrn – polygonizace). Tím klesá vnitřní energie 

materiálu, ale nestačí to k dokonalému uzdravení, protoţe zásadně 

nevznikají nová zrna oddělená velkoúhlovými hranicemi. 

Rekrystalizace – vznikají zcela nová zrna shodné fáze a to především nukleaci 

zárodků a jejích dalším růstem, coţ je prioritou pro dokonalé 

uzdravení [5]. Matematický model kinetiky rekrystalizace je 

zaloţen na pravděpodobnosti vzniku zárodků a jeho růstu                

v jednotce objemu deformovaného a rekrystalizovaného kovu [6]. 

 

Zatímco po plastické deformaci za studena se zpevnění odstraní uzdravovacími procesy 

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

deformace (dynamické uzdravovací procesy), nebo po deformaci (postdynamické). 

2.1.1 Křivka napětí – deformace při plastické deformaci za tepla 

Reálné podmínky deformace za tepla vyjadřuje průběh závislosti deformačních napětí na 

velikosti deformace (obr. 2), který je při konstantní deformační rychlosti a teplotě rozdělen na 

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

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

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

probíhá změkčování buď dynamickým zotavováním, nebo dynamickou rekrystalizací.           

Z kinetického hlediska se jedná v oblasti II o nerovnováţnou rychlost zpevňování                   

a změkčování aţ do okamţiku jejich vyrovnání a tím vzniku ustáleného toku v oblasti III. [7]. 
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obr. 2. Schéma závislosti deformačního napětí na velikosti deformace s uplatněním 

dynamických uzdravovacích procesů 

 

2.1.2 Dynamické uzdravovací procesy 

Z obr. 2 je patrné, ţe deformace potřebná pro zahájení dynamické rekrystalizace je za 

srovnatelných podmínek vţdy větší neţ deformace vedoucí k zahájení rekrystalizace statické. 

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

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

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

dynamických uzdravovacích procesů a na termomechanických podmínkách tváření. Ty jsou 

souhrnně definovány tzv. Zener - Hollomonovým parametrem Z  [s
-1

], daným rovnicí (1). 

 

RT

Q
Z exp               (1) 

 

kde   je deformační rychlost v s
-1

  

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

 

R  je univerzální plynová konstanta v J.mol
-1

.K
-1

 

T  je teplota v K 

 

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

k oddálení dynamické rekrystalizace) i k vyšším napětím (roste tedy deformační odpor) [5]. 
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Výpočet deformace do píku p  se provádí podle rovnice (2). 

W

p ZU               (2) 

 

kde U  a W  jsou materiálové konstanty. 

2.1.2.1. Dynamické zotavení 

K dynamickému zotavování dochází při malých velikostech deformace nebo nízkých 

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

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

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

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

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

energii samodifuze. 

Dynamické zotavení během plastické deformace za tepla podporují tyto děje [8]: 

- vysoká energie vrstevných chyb 

- vyšší teploty tváření 

- vyšší deformační napětí 

- vyšší obsah vakancí 

2.1.2.2 Dynamická rekrystalizace 

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

dislokací a tím i sníţený průběh dynamického zotavení. Předpokládá se, ţe zárodky nových 

zrn se tvoří koalescencí subzrn. Základním předpokladem pro vznik dynamické rekrystalizace 

je dosaţení kritického stupně deformace εkr. Velikost kritické deformace je u dynamické 

rekrystalizace podstatně větší neţ u statické rekrystalizace. εkrRs <εkrRd < εpík. Dynamická 

rekrystalizace nastává těsně před dosaţením σMax (σpík). Při deformaci εpík je jiţ asi 5 % 

struktury rekrystalizováno. Indexem pík se zde označuje příslušná veličina (σ,ε) při 

maximálním napětí. 

 Dynamická rekrystalizace se vyznačuje nepřetrţitou nukleací a omezeným růstem 

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

substrukturou [5]. 
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Celková kinetika rekrystalizace je popsána Avramiho-Johnson-Mehl-Kolmogorovou 

rovnicí (3), kde 
RX  je podíl rekrystalizované struktury, K  vyjadřuje vliv termomechanických 

podmínek ţáhání a tváření, n  je kinetický exponent. 

 

)exp(1 n

R KtX                      (3) 

 

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

rekrystalizovaného podílu v závislosti na čase (obr. 3). Tato křivka zahrnuje určitou nukleační 

dobu následovanou postupně zrychleným růstem rekrystalizovaného podílu. V této oblasti 

dochází k nejvýraznějším změnám mechanických vlastností. Křivka je zakončena opět 

sníţenou rychlostí děje ve fázi styku sousedních zrn. 

 

obr. 3. Křivka změn podílu rekrystalizovaného zrna po tváření v závislosti na čase [9] 

 

2.1.3 Statické uzdravovací procesy 

Dynamické uzdravovací procesy během plastické deformace za tepla neodstraní zpevnění 

úplně, další uzdravení (změkčení) se děje statickými uzdravovacími pochody po plastické 

deformaci. 

Jejích mechanismus a kinematika závisí především na konečné hustotě dislokací po 

tváření za tepla, strukturním stavu, teplotě a ochlazovací rychlosti. 
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Uzdravení po tváření za tepla se děje: 

- statickým zotavením,  

- statickou rekrystalizací, 

- metadynamickou rekrystalizací. 

Statické zotavení je hlavním mechanismem v případě, jestliţe velikost deformace 

nepřekročí kritickou deformaci pro vznik statické rekrystalizace. 

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

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

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

doba) – statická rekrystalizace. [8] 
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2.2 Řízené válcování nízkouhlíkových ocelí 

 Dynamická a statická rekrystalizace v nízkouhlíkových ocelích byla zkoumána v mnoha 

experimentech. Výsledky ukazují, ţe jak zvýšení deformační teploty, tak sníţení deformační 

rychlosti, mění charakter procesu tváření z dynamického zotavení na dynamickou 

rekrystalizaci. Při teplotách pod 900 °C nemá austenit mezi jednotlivými průchody dostatek 

času na rekrystalizaci. 

 Řízené válcování můţeme rozdělit podle změn v mikrostruktuře během deformace nebo 

podle mikrostruktury po deformaci. V prvním případě můţeme řízené válcování 

nízkouhlíkových ocelí rozloţit na čtyři stupně: 

 Dynamická rekrystalizace 

 Dynamické zotavení  

 Napěťově indukovaná feritická transformace 

 Válcování v dvoufázové oblasti 

, viz obr. 4. 

obr. 4. Stupně řízeného válcování podle vývoje mikrostruktury během deformace [10] 
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Podle vývoje mikrostruktury po deformaci můţeme proces řízeného válcování 

nízkouhlíkových ocelí rozdělit na pět oblastí: 

 Nerekrystalizovaný austenit 

 Částečně rekrystalizovaný austenit 

 Plně rekrystalizovaný austenit 

 Austenit transformovaný na ferit 

 Dvojfázová struktura 

, jak ukazuje obr. 5. 

obr. 5. Oblasti řízeného válcování podle statického vývoje mikrostruktury, kde teplota Ae3 

jen u nás pouţívaná jako AC3 a teplota Ad3 je teplotou AR3[10] 

 

U nízkouhlíkových ocelí můţe deformace a rekrystalizace austenitu probíhat dvěma 

charakteristickými způsoby. Jedním je to, ţe rekrystalizace probíhá úplně, a 

nerekrystalizovaný austenit můţe existovat jen v úzkém rozsahu teplot.  Druhým pak to, ţe 

napěťově indukovaná feritická transformace můţe proběhnout jen při splnění některých 

podmínek. To je důleţité, abychom mohli určit vývoj mikrostruktury během deformace a v 
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čase mezi jednotlivými průchody během řízeného válcování a ochlazování nízkých 

uhlíkových ocelí. 

Dynamická rekrystalizace se obvykle studuje analýzou křivek napětí- deformace získané 

z jednoduchého tlakového experimentu. Pokud se deformace uskutečnila pod teplotou AC3, 

kde se můţe vyskytovat napěťově indukovaná transformace, pak je tvar křivky napětí-

deformace ovlivněný nejen dynamickým zotavením a dynamickou rekrystalizací austenitu, 

ale také napěťově indukovanou transformací na ferit. Statická rekrystalizace byla studována 

hlavně pomocí analýzy částí křivky odpevňování získané z dvojitého tlakového experimentu. 

Pokud se dvouprůběhové experimenty uskuteční pod AC3, dojde k transformaci austenitu na 

ferit mezi jednotlivými průchody, a to ovlivní reţim statického zotavení. Jak napěťově 

indukovaná transformace, ke které dojde během deformace, tak i transformace austenitu na 

ferit mezi průchody, musí být při studiu vývoje mikrostruktury nízkouhlíkových ocelí brána 

v úvahu [10].  

 

Dynamické zotavovaní během deformace 

 

Napěťově indukovaná transformace je důleţitým faktorem ovlivňujícím proces 

dynamického odpevňování za niţších teplot. Z provedených experimentů vyplývá, ţe napětím 

indukovaná transformace můţe mít tvar křivky napětí – deformace, který je charakteristický 

pro dynamickou rekrystalizaci jen tehdy, kdyţ je rychlost deformace dostatečně nízká. Pokud 

je rychlost deformace vyšší, dynamická rekrystalizace se vytrácí. Rostoucí rychlost deformace 

má tedy záporný účinek na napěťově indukovanou transformaci, tzn., ţe kdyţ se rychlost 

deformace zvýší, mnoţství napěťově indukovaného feritu se sniţuje. Při vysoké rychlosti 

deformace, se odpevňující účinek napěťově indukované transformace sniţuje. 
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obr. 6. Vztah εc k teplotě deformace pro různé rychlosti deformace 

 

Obrázek 6 ukazuje vztah mezi kritickou deformací dynamické rekrystalizace (εc) a 

teplotou deformace. Křivky εc pro různé rychlosti deformace dělí oblast na dvě části; část nad 

čárou je oblast dynamické rekrystalizace, a část pod čarou je oblast dynamického zotavení. 

Z obrázku tedy vyplývá, ţe zvýšení rychlosti deformace, redukuje oblast dynamické 

rekrystalizace a rozšiřuje oblast dynamického zotavení. S poklesem rychlosti deformace se 

oblast dynamické rekrystalizace rozšiřuje dokonce aţ pod AC3. Takţe zvýšení deformační 

rychlosti umoţňuje nízkouhlíkovým ocelím dosáhnout nerekrystalizovaného austenitu, 

jestliţe je prodleva dostatečně dlouhá a při teplotě pod AR3 dojde k precipitaci feritu během 

deformace. Pokud je rychlost ochlazování pomalá, vývoj mikrostruktury během válcování 

pod AC3 nebo pod AR3 je podobný jako v dvoufázové oblasti. Kdyţ je rychlost ochlazování 

vysoká a čas mezi průchody je krátký, oblast nerekrystalizovaného austenitu můţe sahat 

k AR3, protoţe není prostor k precipitaci feritu.  

Řízené válcování nízkouhlíkových ocelí bez rekrystalizace je moţné, ale je k tomu 

zapotřebí moderní válcovací linky [10]. 
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2.3 Vliv velikosti zrna na mechanické vlastnosti 

Je dobře známo, ţe mechanické vlastnosti materiálu zejména mez kluzu a mez pevnosti 

rostou s klesající velikostí zrna. Velikost zrna a jeho rovnoměrnost také ovlivňují uzdravovací 

procesy při tváření a transformační teploty. S klesající velikostí zrna se urychluje kinetika 

uzdravovacích procesů, zlepšují se plastické vlastnosti, ale naopak mírně roste deformační 

odpor. Hall-Petch odvodili jednoduchý vztah pro závislost meze kluzu na velikosti zrna ve 

tvaru: 

 

2

1

dky               
(4) 

 

kde: k je materiálová konstanta vyjadřující vliv bariérového účinku hranic zrn proti pohybu 

dislokací. 

Mnohem sloţitější vyjádření, kde hodnota meze kluzu je komplexním součtem řady 

přírůstků, závislých na mnoha strukturních faktorech, na historii tvářeného materiálu a také 

velikosti zrna je dána tvarem: 

 

2

1

''

0 dk ytsgdpssy            
(5) 

 

kde:      ky - podíl vysokoúhlých hranic zrn v hodnotách řádově 15,1 aţ 18,1 N.mm 
-3/2 

      d - velikost feritického zrna v m 

0 - vnitřní napětí pro čistý ferit v MPa             

t - texturní zpevnění v MPa                         

 

’ss je zpevnění substitučními a intersticiálními prvky a jeho matematické vyjádření má 

tvar: 

 
i

iiss ck
0

'
                                       (6) 

 

kde:  ki, ci je koeficient a koncentrace i-té látky. 
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’p je precipitační zpevnění dáno tvarem: 

 

TiNbK pp 5,0'                            (7) 

 

kde:     Kp = 2500 MPa / hmotnostní podíl prvku  

[Nb], [Ti] - hmotnostní podíl prvku v % 

 

d je zpevnění dislokační dáno tvarem: 

 

bGd                               (8) 

 

kde: 

s

a
FDT

A
B 1exp0

                    

(9) 

 

- konstanta závislá na teplotě  

G - modul pruţnosti ve smyku v MPa             

b - Burgersův vektor  

 - aktuální a počáteční hustota dislokace v cm
-2

 

a - akumulovaná deformace 

FDT - teplota doválcování v °C 

A - konstanta, jejíţ hodnota je 1030 

B - konstanta, jejíţ hodnota je 1,8 

s - konstanta, jejíţ hodnota je 8,8 

 

sg   je substrukturní zpevnění dáno tvarem: 

 
w

asg
FDT

Ar
P 13                       (10) 

 

kde:      P - konstanta, jejíţ hodnota je 300 MPa 

w - konstanta, jejíţ hodnota je 0,3 

Ar3 - počátek fázové transformace austenitu v °C [11]         
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2.4 Tvorba okují 

Povrch drátu válcovaného za tepla je pokryt vrstvou okují, která vzniká při styku              

s kyslíkem z atmosféry při vyšších teplotách. Okuje jsou v uhlíkových ocelích tvořeny na 

sebe navazujícími vrstvami, lišícími se navzájem váhovým poměrem ţeleza a kyslíku. 

Uspořádání těchto vrstev je patrno z obr. 7. První vrstvu, která leţí na povrchu oceli, tvoří 

wüstit - FeO, další vrstvy směrem k povrchu pak tvoří magnetit - Fe3O4 a hematit - Fe2O3. 

Jednotlivé vrstvy okují jsou vlastně ţelezné rudy, které se pouţívají ve výrobě ţeleza [12].  

 

obr. 7. Uspořádání vrstev okují [13] 

 

Vznik okují je vlastně obrácený pochod neţ ten, kterým bylo ţelezo z těchto rud získáno. 

Jde tedy o proces, kdy se ţelezo vrací do původního stavu.  

Způsob vzniku okují si lze představit takto: Nejdříve se atomy kyslíku shlukují na 

povrchu kovu. Nastává adsorpce kyslíku těsně při povrchu a dochází ke slučování atomů 

kyslíku a ţeleza. Tímto procesem vzniká tenká vrstva oxidů, která je nepravidelná a značně 

pórovitá. Póry v této vrstvě umoţňují pronikání dalších atomů kyslíku, a tím i další průběh 

oxidace. Vrstva okují nabývá na tloušťce a vytvoří se souvislý povlak. Ten by měl zabránit 

dalšímu průběhu oxidace (u některých kovů se oxidace skutečně zastaví – Al). Většinou však 

oxidace pokračuje, protoţe vrstva okuji propoušti cizí atomy. Z atmosféry atomy kyslíku a z 

kovu atomy ţeleza, které se pak uvnitř vrstvy začnou slučovat. Vrstva okují roste směrem 

ven, protoţe rychlost difuze ţeleza je vyšší neţ v případě kyslíku. Rychlost pronikání atomů 

okujemi a tedy i rychlost růstu vrstvy silně závisí na teplotě. Růst tloušťky okujové vrstvy 

naopak difuzi brzdí. 
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Struktura, vlastnosti a tloušťka okujové vrstvy válcovaného drátu je při vysokých 

teplotách závislá na chemickém sloţeni, teplotě a době ohřevu (hlavně u primárních okují), na 

rychlosti ochlazováni, na doválcovací teplotě a na způsobu ochlazování (u sekundárních 

okují). Tyto vzájemně se ovlivňující činitelé vzniku okují nakonec ovlivňují celý proces 

moření oceli [12].  

Struktura oxidických okují, vzniklá během komerčního válcování nízkouhlíkového 

ocelového drátu za tepla, ovlivňuje následující kovový výnos a procesy při taţení drátu. 

Oxidické okuje obvykle představují 0,8% aţ 1% hmotnosti za tepla válcovaného drátu. Po 

celém světě bylo vynaloţeno značné úsilí, ve snaze redukovat tvorbu okují.  

I malé sníţení tvorby okují, vede k vyššímu výnosu drátu a značnému zvýšení 

produktivity výroby drátu taţením. Mechanické odokujení je upřednostňováno před mořením 

pro nepříznivý environmentální dopad moření v pozdějším procesu. Nicméně, mechanicky 

odokujený drát musí mít naprosto čistý povrch, aby nedocházelo k opotřebovávání a porušení 

vlivem otěru během taţících operací. Abychom tento poţadavek splnili, je nezbytné 

navrhovat vývoj poţadovaných struktur okují [13]. 

Sloţení okují má podstatný vliv na způsob a náročnost jejich odstranění. Existuje řada 

experimentů, které se tímto problémem zabývaly, jedním z příkladů je plastomerická simulace 

tvorby okují[13]. Zde byly vzorky drátu podrobeny nejdříve mechanickému a poté 

chemickému odokujení a následně byl na vzorcích s čistým povrchem simulován způsob 

vzniku okují s pouţitím zrychleného ochlazování. Průběh experimentu je naznačen níţe. 

Aby bylo určeno chemické sloţení okují, které zůstaly na vzorku po mechanickém 

odokujení, byly odebrány vzorky z Tata Steel. Během mechanického odokujení byla většina 

oxidu odstraněna. Tyto oxidy odděleně sesbírány k pozdější analýze. Za účelem studia tvorby 

okují na vysokouhlíkovém drátu, byly vzorky z válcovny rozřezány na kusy. Následně byly 

vzorky mořeny v 15 % roztoku HCl s obsahem 0,1% inhibitoru, aby byly ze vzorků 

odstraněny všechny okuje. 

Tvorba oxidických okují byla simulována za pouţití Gleeble-1500. Nejdříve byl 

proveden ohřev vzorků na 1200 °C s výdrţí nutnou pro austenitizace a následně byly 

ochlazena na 1000 °C během 20 s. Během ohřevu byla uvnitř simulátoru udrţována Ar 

atmosféra, aby nedošlo k oxidaci při ohřevu. Po dosaţení 1200 °C byl do komory zaveden 

vzduch o relativní vlhkosti 80-85 % a zároveň odstraněn argon. Poté bylo uskutečněno 

ochlazení z 1000 °C na 860 °C (rychlost ochlazování 140 °C/s). Nakonec bylo simulováno 
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závěrečné ochlazování na dopravníku Stelmor, tedy 600-500 °C, následované konvenčním 

chlazením vzduchem na ventilátorech. Koncová teplota Stelmoru je vyhrazena aţ do 550 °C, 

protoţe podle termodynamických podmínek je moţnost tvorby hematitu více pod 550 °C a 

rychlost růstu a fázová přeměna jsou v této teplotní oblasti zanedbatelné. Před tepelnou 

simulací byly vzorky zahřány a ochlazeny za vyuţití tepelného profilu, který byl vypočítán 

modelem přestupu tepla uţívaným ve válcovně. Okuje vzniklé na povrchu vzorků byly 

analyzovány pomocí Ramanovy spektroskopické analýzy. 

Po důkladné analýze experimentu došel výzkumný tým k následujícím závěrům: 

1. Fe2O3 je odpovědný za přilepenou formaci oxidů, tento typ okují způsobuje 

problém během mechanického odokujení. 

2. Rychlejší ochlazování je vhodnější, protoţe vzniká menší mnoţství oxidů. Fe2O3  

vzniká rozkladem FeO a Fe3O4. Díky rychlejšímu ochlazovaní je méně času na 

rozklad těchto forem oxidů a tedy vzniká méně Fe2O3. 

3. Pokládací teplota by se měla drţet u 880 °C, protoţe na této teplotě okuje 

obsahují méně Fe2O3. Za vyšší teploty je moţnost rozkladu vysokoteplotního 

oxidu menší a vzniká tak méně Fe2O3. 

Experiment tedy potvrdil, ţe mnoţství Fe2O3 výrazně klesá s vyšší pokládácí teplotou a 

rychlejší rychlosti ochlazování [14]. 
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2.5 Řízené ochlazování 

2.5.1 Řízené ochlazování 

K dosaţení poţadované mikrostruktury při řízeném tváření, musí být zvolena správná 

válcovací technologie. Mezi hlavní faktory, které ovlivňují úroveň dosahovaných 

mechanických vlastností oceli zpracovaných za pouţití řízeného válcování a zrychleného 

ochlazování jsou tyto: chemické sloţení, podmínky technologie řízeného válcování                 

a parametry zrychleného ochlazování. Pozornost je orientována na hodnocení úrovně rychlosti 

ochlazování, na definování počátku a ukončení ochlazovacího procesu ve vztahu k pouţitým 

parametrům řízeného válcování. Mezi další parametr patří volba teploty počátku a konce 

ochlazování. 

2.5.2 Vodní chlazení před ASC stolicí 

Chladicí skříň (obr. 8) o celkové délce 6m je umístěná za HP (pravé hotovní pořadí) a 

skládá se ze dvou průduchů. V prvním průduchu válcujeme běţnou jakost do Ø 32 mm, 

v druhém se válcují jakostní oceli SBQ aţ do průměru Ø 80 mm. Druhý průduch, se skládá ze 

tří chladících sekcí. Tato chladicí skříň umoţňuje řízené intenzivní chlazení vývalku 

v jednotlivých vodních sekcích. V kaţdé sekci proudí chladící médium (voda), jednotlivé 

sekce můţeme nezávisle regulovat sepnutím (0 aţ 3 chladicích sekcí). Nastavitelný je rovněţ 

tlak chladicího média v rozsahu 1 - 6 bar. Při těchto podmínkách můţeme dosahovat 

specifické válcovací teploty před finální deformací, coţ je podmínkou pro normalizační          

a termomechanické válcování. V případě vypnutí chlazení se bude jednat o běţné 

vysokoteplotní tváření. Vodní chlazení nám umoţňuje sníţit teplotu na potřebný rozsah, který 

není moţno dosáhnout jiným způsobem na válcovně neţ sníţením teploty v peci nebo 

sníţením válcovací teploty. Ochlazování provalku před posledním průchodem má významný 

vliv na mikrostrukturu. Tím je moţno dosáhnout: 

– jemné homogenní mikrostruktury 

– zlepšení mechanických vlastností 

– zlepšení povrchové kvality 

– sníţení výskytu okují  

– lepší vedení materiálu díky jeho vyšší tuhosti při niţších teplotách. 
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obr. 8. Vodní chlazení před ASC stolicí 

2.5.3 Vodní chlazení za ASC stolicí 

Za ASC stolicí je další vodní chladící skříň(WB3, obr.9), která slouţí pro chlazení 

provalku na poţadovanou navíjecí teplotu zajišťující dosaţení specifické mikrostruktury. 

Rychlé ochlazení po finální deformaci zabrání rekrystalizaci a nárůstu zrna [15]. 

 

obr. 9. Chladící skříň 3 
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2.5.4 Chlazení svitků vzduchovými ventilátory 

Další moţností, kterou lze při řízeném ochlazování vyuţít, jsou vzduchové ventilátory. 

Ty jsou pouţívány k chlazení jiţ navinutých svitků. Na kontijemné trati v Třinci je k dispozici 

šest těchto ventilátorů, u kterých je moţno regulovat čas, po který jsou v provozu a zároveň 

počet pouţitých přístrojů. Ventilátor ţene vzduch skrz svitek spodem. Pro zvýšení 

rovnoměrnosti a efektivnosti chlazení je svitek shora přikryt tzv. kloboukem (obr. 10). 

 

obr. 10. Chlazení svitků na ventilátorech s pouţitím klobouků 
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2.6 Stručná charakteristika výrobního zařízení 

Kontijemná válcovna (KJT) Třineckých ţelezáren postavená v roce 1960 prošla v letech 

2003-2004 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Trat je určena k výrobě kruhové oceli         

v tyčích i ve svitcích, ploché oceli, úhelníků a betonářské ţebírkové oceli. 

Vstupním materiálem KJT jsou válcované resp. plynule odlévané sochory vyráběné v TŢ 

a.s. o rozměrech 150x150mm délky 12m resp. 6m.  

Ohřev vsázky na válcovací teplotu zajišťuje kroková pec firmy S.I.M.A.C. s horním         

a spodním ohřevem vytápěná směsným plynem. Pec má boční zaváţení na principu 

válečkového dopravníku. Pohyb sochorů v pecním prostoru zabezpečuje hydraulický 

mechanismus krokováním pohyblivé části nístěje. Maximální výkon pece je 160 t/h. Za pecí 

je umístěno zařízení vysokotlakého ostřiku, kde dochází k odstranění primárních okují            

z ohřátých sochorů. 

Sochory čtvercového průřezu 150 mm jsou po ohřátí v krokové peci na válcovací teplotu 

dopraveny valníkem do přípravného pořadí válcovacích stolic. Zde dochází k válcování 

ohřátých sochorů čtvercového průřezu kvadrát 150 mm na kruhový vývalek ø 100 mm. 

Přípravné pořadí válcovacích stolic je sestaveno ze dvou horizontálních a dvou vertikálních 

stolic v uspořádání V 620 - H 620 - V 620 - H 620. Válcování v tomto pořadí je jednoţílové. 

Vývalky kruhového průřezu ø 100 mm (vyválcované v přípravném pořadí) jsou 

dopravovány zakrytovaným termovalníkem do předválcovacího pořadí. Předtrať válcuje 

jednoţílově nebo dvouţilově, v závislosti na jakosti válcovaného materiálu. Předtrať je 

sestavena z osmi stolic o průměru válců 420 mm v  horizontálním uspořádání. 

Za osmistolicovou dvouţílovou předtraťí následuje samostatné pravé a levé hotovní 

pořadí. Pravé i levé hotovní pořadí je sestaveno z osmi stolic v uspořádání 3V-5H o průměru 

válců 320mm. 

Úsek hotovních stolic ASC a systém řízeného ochlazování WB1, WB2  je situován za 

pravé hotovní pořadí. Stolice ASC slouţí k přesnému doválcování kruhové oceli ø 16 80 mm, 

převáţně jakostí SBQ (Special bar quality). Navrţený systém řízeného ochlazování                 

a přesného válcování umoţňuje válcovat způsobem odlišným od běţného konvenčního 

válcování a to v reţimech normalizačního válcování a pro menší průměry                                 

i termomechanického válcování. Hotovní stolice ASC tvoří dvě stolice v uspořádání V-H         

o průměru válců 220 mm. Systémem ASC je moţno přesně doválcovat rovněţ ocel 
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čtvercovou, šestihrannou a plochou. Technologie ASC sestává z laserového měřiče profilu      

a hydraulicky ovládaného rychlého stavění válců hotovních stolic. Za hotovními stolicemi 

jsou umístěny rotační nůţky pro dělení vývalků na chladníkové délky. 

Vývalky z obou ţil postupují na chladicí loţe. Z pravého chladicího loţe jsou vývalky      

v délkách 50-110m dopravovány do úpravny k dělení na rozbrušovacích pilách a dále             

k vázacím linkám. Z levého chladicího loţe jsou vývalky zaváděny k dělení nůţkami.    

Součástí tratě je navíjecí linka pro navíjení kruhové oceli do svitků. Pro výrobu         

ţebírkové oceli finálních rozměrů 10 a 12 mm je pouţit systém slitting. Celé schéma trati je 

znázorněno na obr. 11.        

 

                                                                    

Obr. 11. Schéma válcovací tratě KJT  

Podstatná část výroby je dále zpracovávána na finalizačních zařízeních - ţíhání, loupání, 

tryskání, hrotování, kontrola vnitřních i povrchových vad [16]. 
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3. Experiment 

Experiment byl proveden na daném typu nelegované nízkouhlíkové oceli, která byla 

odválcována na pravé ţíle kontijemné trati Třineckých ţelezáren a.s. Ocel byla válcována do 

svitků za vyuţití navíjecího zařízení Garret (obr. 13). Přesné schéma pravé ţíly od hotovního 

pořadí je na obrázku 12. 

 

Obr. 12. Detail pravé ţíly KJT TŢ 

Během experimentu byla vodní skříň 2 (na obr. 12. WB2) mimo provoz. K chlazení 

vývalku byly pouţity jen vodní skříně 1 a 3. Po průchodu vodní skříni 3 byl vývalek navíjen 

do svitků na zařízení Garret (obr. 13.). Střídavě byly vyuţity obě navíječky.  Stočené svitky 

byly chlazeny na k tomu určeném dopravníku (obr. 14), pod kterým jsou umístěny vzduchové 

ventilátory.  

        

obr. 13. Navíjecí zařízení Garret   obr. 14. Chlazení svitku na ventilátorech 
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Cílem experimentu bylo stanovení nejvhodnějšího způsobu řízeného válcování s 

ohledem na zjemnění a zrovnoměrnění struktury a sníţení tloušťky okují, při současném 

zachování vyhovujících mechanických vlastností.  
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3.1 Návrh experimentu 

Pro experiment bylo odválcováno 7 svitků, u nichţ se lišily teploty válcování, navíjení, 

případně byl rozdíl ve způsobu chlazení jiţ svinutého materiálu. Z kaţdého ze svitků byly 

odebrány čtyři vzorky, vţdy dva z přední části svitku a dva ze zadní části svitku, které byly 

podrobeny tahové zkoušce a metalografickým hodnocením, kde byla zjišťována velikost zrna 

(povrch, střed), podíl fází (povrch, střed) a tloušťka okují. 

3.1.1 Volba teplotních režimů válcování na KJT 

Na základě teoretického rozboru a předchozích zkušeností s tímto materiálem bylo pro 

experiment stanoveno sedm různých reţimů válcování, které byly uplatněny na sedmi hned za 

sebou válcovaných svitcích. Teplota ohřevu prvního svitku byla 1010 °C, teplota T4 870 °C, 

T8 790 °C a ke chlazení svitku byly pouţity 3 ventilátory, které byly v provozu vţdy po dobu 

30 sekund. Teplota T4 je teplota vývalku před vstupem do ASC stolice, teplota T8 je teplota 

za chladicím boxem číslo 3, tedy těsně před navíječkami Garret. Teploty pouţité u ostatních 

svitků jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1. Teplotní reţimy válcování jednotlivých svitků.  

  
teplota T4 

[°C] 
teplota T8 

[°C] ventilátory 

1. svitek 870 790 3x30s 

2. svitek 870 790 0 

3. svitek 860 775 0 

4. svitek 850 780 3x30s 

5. svitek 880 830 3x30s 

6. svitek 900 850 0 

7. svitek 1010 983 0 

 

 

V tabulce jsou uvedeny teploty T4 a T8 navrţené pro experiment. Skutečný průběh teplot 

je zachycen v grafu goa. Zde je zachycen skutečný průběh teplot T4 a T8 (pro navíječku č. 1 a 

navíječku č. 2). Z tabulky vyplývá, ţe rozdíl mezi 1. a 2. svitkem je pouze v ochlazování jiţ 

navinutého drátu. 1. svitek byl po navinutí ochlazován ventilátory, zatímco 2. svitek byl 
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chlazen na vzduchu. 3. svitek se od prvních dvou liší mírným poklesem sledovaných teplot. 

Podobné teploty byly navrţeny i pro svitek č. 4, u kterého byly opět pouţity ventilátory.         

U 5. svitku byla zvolena vyšší teplota navíjení a zároveň pouţití ventilátorů. U svitku č. 6 

nebylo oproti předešlému svitku vyuţito chlazení na ventilátorech. Svitek č. 7 byl poté 

odválcován za konvenčních podmínek. 

3.1.2 Průběh experimentu 

Graf 1. Skutečný průběh teplot T4 a T8 [°C] 
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Graf 1 je v ose x rozdělen na sedm rovnoměrných úseků, které zachycují průběhy teplot 

jednotlivých svitků v čase na daném úseku tratě. Modré křivky odpovídají teplotě T4, tady 

teplotě, za které materiál vstupuje do ASC stolice. Křivka fialová a zelená představují 

skutečný průběh navíjecích teplot (fialová pro navíječku č. 1, zelená pro navíječku č. 2). 
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Z grafu 1 vyplývá, ţe jednotlivé svitky byly navíjeny střídavě na navíječce č. 1 a č. 2. Liché 

svitky na navíječce č. 1, sudé na navíječce č. 2. Jsou zde vţdy 2 křivky pro kaţdý svitek. 

Počátky těchto křivek odpovídají teplotám, za kterých do měřícího zařízení vstupovala přední 

část vývalku a konce křivek, pak znázorňují teploty koncových části svitku na tomto měřícím 

zařízení. 

Zajímavým poznatkem získaným z grafu 1, je odlišný průběh navíjecí teploty u svitku č. 

5, oproti ostatním svitkům. U svitku č. 5 navíjecí teplota po jeho délce vstoupala od 804 °C aţ 

po 850 °C. Zatímco u ostatních svitků měla teplota navíjení spíše klesající charakter. 

Po navinutí putuje svitek po chladícím dopravníku s ventilátory. Zde byl proces chladnutí 

svitku zachycen pomocí termovizuální kamery (Obr. 15). Na snímku z tohoto zařízení lze 

sledovat rozdílnou rychlost ochlazování okrajových závitů svitku oproti závitům v jeho 

středu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15. Snímek z termovizuální kamery 
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3.2 Odběr vzorků a jejich odzkoušení 

Po odválcování byl z obou konců svitků odstřihnut nutný technologický odpad                

a následně z nich byly odebrány vţdy čtyři vzorky o délce 700 mm, dva z předního konce 

svitku, které byly označeny číslem 1P1 a 1P2, a dva ze zadního konce svitku, s označením 

1Z1 a 1Z2. Značení vzorků z druhého svitku bylo 2P1, 2P2, 2Z1 a 2Z2.  

Vzorky byly odzkoušeny v Centru zkušeben Enviform a.s. a v metalografické zkušebně 

Třineckých ţelezáren.  

3.2.1 Tahová zkouška 

Tahové zkoušky byly provedeny v Centru zkušeben Enviform a. s. Vzorky byly 

vyrovnány na rovnacím stroji Stierli-Bieger. Samotné tahové zkoušky proběhly na trhacím 

stroji Seidner D7940 vybaveném softwarem DionPro firmy Walter+Bai. Zkoušky byly 

provedeny dle normy ČSN EN ISO 6892-1.  

Tahovou zkouškou byly zjišťovány tyto hodnoty: 

 Smluvní mez kluzu (Rp02)  

- je to napětí, při kterém je plastické prodlouţení měřené průtahoměrem rovno předepsanému 

procentu (v tomto případě 0,2%) měřené délky průtahoměru. (v tomto případě 0,2%). 

 Mez pevnosti v tahu 

- je to napětí odpovídající maximálnímu zatíţení. 

  
0S

F
R m
m            (11) 

kde: mF  je maximální zatíţení v N, 

 0S  je počáteční průřezová plocha zkoušené délky 

 Kontrakce  

- je největší změna průřezové plochy, ke které došlo během zkoušky, vyjádřena v procentech 

počáteční průřezové plochy 

100
0

0

S

SS
Z U

          (12) 
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kde: 0S  je počáteční průřezová plocha zkoušené délky, 

 US  je minimální průřezová plocha po lomu  

 Taţnost  

- je trvalé prodlouţení délky po lomu, vyjádřené v procentech počáteční měřené délky. 

100
0

0

L

LL
A U

          (13)
 

kde:  0L  je počáteční měřená délka v mm, 

 UL  je konečná měřená délka po lomu v mm 

Příklady diagramů tahových zkoušek jsou uvedeny v příloze č. 1, ve které jsou zobrazeny 

diagramy vzorků 1Z2 (pořadové číslo vzorku 4) a 7Z2 (pořadové číslo vzorku 28). Kvůli 

porovnání mechanických vlastností tyče válcované řízeně a tyče válcované konvenčním 

způsobem. Dosaţené výsledky jsou zachyceny v tabulce 2.  
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Tabulka 2. Mechanické vlastnosti vzorků získané tahovou zkouškou 

 

Mechanické vlastnosti 

vzorek Rp02 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] 

sv1p1 222 333 42,5 80,8 

sv1p2 216 330 43,3 81,1 

sv1z1 210 325 45 80 

sv1z2 212 327 45,9 81,8 

sv2p1 222 331 44,1 80,9 

sv2p2 224 335 42,9 81,3 

sv2z1 222 330 46 81,1 

sv2z2 225 333 44,1 81,8 

sv3p1 227 335 44 81,7 

sv3p2 230 334 45,1 81,1 

sv3z1 217 329 45,8 81,6 

sv3z2 216 329 45,6 81,9 

sv4p1 230 336 45 81,4 

sv4p2 223 332 43,5 81,4 

sv4z1 207 323 44,4 82,2 

sv4z2 207 323 45,4 81,6 

sv5p1 225 333 43,6 81,1 

sv5p2 223 333 47,1 81,6 

sv5z1 212 329 46,1 81 

sv5z2 208 325 44,3 81,5 

sv6p1 204 321 40,8 81,2 

sv6p2 199 320 44,8 81,1 

sv6z1 210 327 39 80,5 

sv6z2 210 327 45,8 81,3 

sv7p1 192 317 39,6 80,7 

sv7p2 192 318 39,5 80,7 

sv7z1 192 322 40,6 80,8 

sv7z2 185 318 43,1 81,6 

 

 Tyto výsledy byly dále zpracovány do grafické podoby. Získali jsme, tak grafy pro 

jednotlivé vlastnosti materiálu. Grafy pro smluvní mez kluzu Rp02 (Graf 2) a mez pevnosti 

(Graf 3) jsou uvedeny níţe. Grafy taţností a kontrakcí uvedeny nejsou, protoţe nevykázaly 

významné zněny v jednotlivých svitcích. 
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Graf 2. Smluvní mez kluzu Rp02 

 

Graf 3. Mez pevnosti 

  

Z grafu 2 a 3 je lze vyčíst mírný pokles jak meze kluzu, tak meze pevnosti u svitků č. 6, 

7. Tyto svitky byly válcovány za vyšších teplot. 

3.2.2 Metalografické měření tloušťky okují 

Metalografické měření tloušťky okují bylo provedeno v Centru zkušeben Enviform a.s. 

Zkoušky byly provedeny na světelném mikroskopu Olympus BX51M. Tato zkouška se 
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vykonává na vzorcích příčného průřezu. Pro měření bylo pouţito 200násobné zvětšení. 

Fotografie vybraných vzorků můţete vidět na obr. 16-18 .  

       

obr. 16. Tloušťka okují na vzorku 5P1  obr. 17. Tloušťka okují na vzorku 6P1 

 

obr. 18. Tloušťka okují na vzorku 6P1 

Hodnoty získané z tohoto hodnocení byly zpracovány v grafu 4, který se nachází níţe.  
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Graf 4. Tloušťka okují 

Z grafu 4 lze vyčíst, ţe u svitků 1-5 válcovaných za teplot do 880 °C byl nárůst vrstvy 

okují niţší, zatímco u svitku číslo 6, který byl válcován za teplot 900 °C, a především svitku 

číslo 7, u nějţ byla teplota válcování 1010 °C, došlo k výrazné většímu nárůstu okují.  

3.2.3 Metalografické hodnocení podílu fází 

Zkouška podílu fází byla provedena v Zkušebnách a laboratořích Třineckých ţelezáren 

a.s.  

 

obr. 19. Podíl fází na vzorku z prvního svitku 
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Výsledky této zkoušky neprokázaly vliv řízeného tváření na podíl fází ve finálním 

vývalku. U všech v experimentu pouţitých technologií tváření byla konečná mikrostruktura 

drátu shodná. Z 98 % procent byla tvořena feritem a zbylé dvě procenta tvořil ferit                   

s cementitem. Jako příklad je uvedena mikrostruktura svitku, u něhoţ bylo uplatněno řízené 

tváření, je to fotografie střední části příčného řezu vzorku z předního konce 1. svitku(obr. 19).  

3.2.4 Metalografické hodnocení velikosti zrna 

Stejně jako hodnocení podílu fází byla i zkouška velikosti zrna provedena v Zkušebnách 

a laboratořích Třineckých ţelezáren a.s. Tato zkouška byla provedena srovnávací metodou dle 

normy ASTM E 112-96. Výsledky této zkoušky jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3. Hodnoty průměrné velikosti zrna dle ASTM 

vzorek vel.zrna [ASTM] stř vel.zrna [ASTM] pov 

sv1p1 8 8 

sv1p2 8 8 

sv1z1 8,5 6,5 

sv1z2 8,5 6,5 

sv2p1 8 8 

sv2p2 8 8 

sv2z1 9 6 

sv2z2 9 6 

sv3p1 9 8 

sv3p2 9 8 

sv3z1 9,5 6 

sv3z2 9,5 6 

sv4p1 9 9 

sv4p2 9 7 

sv4z1 9,5 6 

sv4z2 9,5 6 

sv5p1 9 9 

sv5p2 9 9 

sv5z1 9 8 

sv5z2 9 8 

sv6p1 8,5 7 

sv6p2 8,5 7 

sv6z1 8,5 7,5 

sv6z2 8,5 7,5 

sv7p1 7,5 6,5 

sv7p2 7,5 6,5 

sv7z1 7,5 7 

sv7z2 8 7 

 

Ze získaných hodnot vyplývá, ţe hlavní problém s nerovnoměrnosti zrna byl u zadních 

konců svitků. Nejvýraznější rozdíl ve velikosti zrna mezi středem a povrchem byl 
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zaznamenán u zadních konců svitků 1-4, u kterých ten rozdíl činil aţ 30 μm. U svitků 5-7 není 

tento rozdíl tak markantní. Ovšem u svitků 6 a 7 lze pozorovat celkové zvětšení zrna. 

Fotografie vybraných vzorků jsou na obrázcích 20 a 21. Při focení těchto vzorků bylo pouţito 

200násobné zvětšení. 

 

Obr. 20. Velikost zrna přední části svitku č. 1(200x): a) na povrchu příčného řezu; 

      b) ve středu příčného řezu 

 

Obr. 21. Velikost zrna zadní části svitku č. 1(200x): a) na povrchu příčného řezu; 

      b) ve středu příčného řezu 

Na obrázku 20 jsou zobrazeny fotografie mikrostruktury vzorku označeného 1P1. Tedy 

vzorku z předního konce 1. svitku, který byl na ASC stolici válcován za teplot okolo 880 °C a 

navíjen za teplot těsně nad 800 °C, jak vyplývá z grafu 1. K chlazení svitku byly vyuţity 

ventilátory. 

Na obrázku 20,a je zaznamenána mikrostruktura povrchu vzorku, jejíţ průměrná velikost 

zrna dosahovala hodnoty 8 dle normy ASTM, coţ odpovídá zhruba 22 μm (viz tabulka 4). 
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Stejných hodnot dosahovala mikrostruktura také ve středu příčného řezu tohoto vzorku (obr. 

20,b). 

Na obrázku 21 jsou zobrazeny fotografie mikrostruktury vzorku označeného 1Z1. Tedy 

vzorku ze zadního konce 1. Svitku. Zde se teploty válcování na ASC stolici pohybovaly okolo 

865 °C a teploty navíjení byly okolo 785 °C.  

Na obrázku 21,a je zaznamenána mikrostruktura povrchu vzorku. Z tohoto obrázku je 

patrna mnohem větší velikost zrna v této části vzorku. Průměrná velikost zrna zde byla 

stanovena na hodnotu 6,5 dle škály ASTM. Tedy okolo 38 μm. Mikrostruktura ve středu 

příčného řezu tohoto vzorku (obr. 21,b) však byla tvořena jemnějším zrnem neţ tomu bylo u 

vzorku z přední části tohoto svitku. Hodnota ASTM byla stanovena na 8,5, coţ odpovídá 19 

μm. 

Z těchto hodnot vyplývá významný rozdíl mezi velikostí zrna povrchových částí vzorků 

z předního a ze zadního konce, který je tvořen 1,5 stupněm škály ASTM. 
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Obr. 22. Velikost zrna přední části svitku č. 5(200x): a) na povrchu příčného řezu; 

      b) ve středu příčného řezu 

 

Obr. 23. Velikost zrna přední části svitku č. 5(200x): a) na povrchu příčného řezu; 

      b) ve středu příčného řezu 

Na obrázku 22 lze vidět fotografie mikrostruktury vzorku označeného 5P1. Tedy vzorku 

z předního konce 5. Svitku. Ten byl válcován na ASC stolici za teplot okolo 880 °C a navíjen 

za teplot těsně nad 825 °C. K chlazení svitku byly vyuţity ventilátory. 

Na obrázku 22,a je zobrazena mikrostruktura povrchové části vzorku, jejíţ průměrná 

velikost zrna dosahovala hodnoty 9 dle normy ASTM, coţ odpovídá zhruba 16 μm. Stejných 

hodnot dosahovala mikrostruktura také ve středu příčného řezu tohoto vzorku (obr. 22,b). 

Na obrázku 23 jsou zobrazeny fotografie mikrostruktury vzorku označeného 1Z1. Tedy 

vzorku ze zadního konce 1. Svitku. Zde se teploty válcování na ASC stolici pohybovaly okolo 

880 °C a teploty navíjení byly okolo 845 °C.  
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Na obrázku 23,a se nachází mikrostruktura povrchu vzorku 1Z1. Průměrná velikost zrna 

zde byla stanovena na hodnotu 8 dle škály ASTM. Mikrostruktura ve středu příčného řezu 

tohoto vzorku (obr. 23,b) byla tvořena o něco jemnějším zrnem neţ na povrchu. Hodnota 

velikosti zrna ASTM ve středu vzorku byla stanovena na 9, coţ odpovídá 16 μm. 

Z těchto obrázků je jasně vidět, ţe u tohoto svitku je rozdíl mezi velikostí zrna povrchu 

přední a zadní části svitku nepatrný. Struktura je zde tedy rovnoměrnější neţ u svitku č. 1. 

 

 

Obr. 24. Velikost zrna přední části svitku č. 7(200x): a) na povrchu příčného řezu; 

      b) ve středu příčného řezu 

 

Obr. 25. Velikost zrna přední části svitku č. 7(200x): a) na povrchu příčného řezu; 

      b) ve středu příčného řezu 
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Na obrázku 24 jsou zobrazeny fotografie mikrostruktury vzorku označeného 7P1. Tedy 

vzorku z předního konce 1. svitku, který byl na ASC stolici válcován za teplot okolo 1015 °C 

a navíjen za teplot okolo 990 °C. Tento svitek chladnul volně bez pouţití ventilátorů. 

Velikost zrna na povrchu tohoto vzorku (obr. 24,a) dosahovala hodnoty 6,5 dle normy 

ASTM, tedy zhruba 38 μm. Zatímco ve středu příčného řezu tohoto vzorku (obr. 24,b) bylo 

dosaţeno velikosti zrna 7,5 (22μm). 

Na obrázku 25, pak můţeme vidět fotografie mikrostruktury vzorku označeného 7Z1. 

Tedy vzorku ze zadního konce 7. svitku. Zde se teploty válcování na ASC stolici pohybovaly 

okolo 1000 °C a teploty navíjení byly okolo 970 °C.  

Na obrázku 25,a je zaznamenána mikrostruktura povrchu vzorku. Průměrná velikost zrna 

zde byla stanovena na hodnotu 7 dle škály ASTM. Tedy okolo 32 μm. Mikrostruktura ve 

středu příčného řezu tohoto vzorku (obr. 25,b) byla tvořena nepatrně jemnějším zrnem. 

Hodnota ASTM byla stanovena na 7,5, coţ odpovídá 27 μm. 

Tabulka 4. Přepočet mezi hodnotami ASTM a velikostí zrna v μm. 

ASTM 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 

D0(μm) 45 38 32 27 22 19 16 13 

Na následujících snímcích je zobrazena přechodová vrstva mezi středem a povrchem 

vzorků (obr. 26 a 27). Při focení bylo pouţito zvětšení 50x. 

        

obr. 26. Přechodová vrstva vzorku 1Z2  obr. 27. Přechodová vrstva vzorku 7Z2 

Z těchto obrázků je patrná hloubka, do které zasahuje hrubozrnná struktura v zadních 

částech svitků. Na obrázku 26. je zobrazena struktura zadního konce svitku č. 1. U tohoto 

vzorku dochází ke zjemnění struktury v hloubce okolo 1,5 mm pod povrchem materiálu. 

Oproti tomu u 7. svitku není ţádná viditelná hranice mezi jemným a hrubým zrnem.  
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Měření hloubky zhrublé struktury bylo provedeno na vzorcích ze všech konců svitků. 

Získané výsledky jsou zachyceny v tabulce 4.  

Tabulka 4. Hloubka hrubozrnné struktury 

  Hloubka hrubozrnné struktury 

vzorek 
Maximální 
[mm] 

Průměrná 
[mm] 

1Z 1,81 1,64 

2Z 1,92 1,62 

3Z 3,09 2,36 

4Z 3,25 2,69 

5Z 0 0 

6Z 0 0 

7Z 0 0 

 

Toto měření bylo provedeno tak, ţe byla na vzorku nejdříve nalezena maximální 

hodnota. Průměrná hodnota byla určena ze čtyř měřených hodnot, kdy první naměřenou 

hodnotou bylo právě maximum.  

Hloubka hrubozrnné struktury byla nejvyšší u svitků 3 a 4, výrazná hranice mezi 

strukturou povrchovou a středovou byla i u svitků 1 a 2. Naopak u svitků 5, 6 a 7 se výrazná 

hranice mezi těmito vrstvami nevyskytuje. Proto jsou v tabulce 4 uvedeny nulové hodnoty. 
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3.3 Vyhodnocení výsledků 

3.3.1 Vyhodnocení výsledků jednotlivých zkoušek 

 

Zkouška tahem 

Tato zkouška prokázala pozitivní vliv řízeného tváření na mez kluzu materiálů a také 

mírný pozitivní vliv na pevnost v tahu. Mírně se zvýšila také taţnost válcovaného materiálu, 

kdyţ jen o několik málo procent. Měření kontrakce nepřineslo důkaz o vlivu řízeného tváření 

na tuto veličinu. 

 

Metalografické hodnocení podílu fází 

Hodnoty podílu fází byly u všech zkoumaných vzorků shodné, tudíţ nebyl prokázán 

ţádný vliv řízeného válcování na vývoj jednotlivých fází ve struktuře materiálu. 

 

Metalografické hodnocení tloušťky okují  

Tato zkouška jednoznačně prokázala vliv teploty tváření na mnoţství (tloušťku) 

vytvořených okují. Jako hraniční se zde ukázala teplota 880 °C, kdy vzorky ze svitků 

válcovaných pod touto teplotou prokázaly výrazně niţší nárůst vrstvy okují, zatímco u vzorků 

ze svitků, jejichţ teplota válcování se pohybovala nad touto hranicí, byly zjištěny aţ 

dvounásobně širší vrstvy okují. 

 

Metalografické hodnocení velikosti zrna 

Tato zkouška přinesla nejzajímavější výsledky. Nejvýraznějším poznatkem z výsledků 

tohoto hodnocení jsou naprosto odlišné hodnoty velikosti zrna na povrchu zadních konců 

svitků, které byly válcovány za teplot do 880 °C a navíjeny pod teplotou 800 °C. Velikost 

zrna v této části materiálu dosahovala 2 aţ 3 násobku velikosti zrna ostatní matrice (graf 5.).  
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Graf 5. Srovnání velikosti zrna povrchu a středu zadních konců svitků 

 

 

Jinak ovšem tato zkouška prokázala mírně pozitivní vliv řízeného tváření na zjemnění 

mikrostruktury. Vzorky z řízeně tvářených vývalků ukázaly menší velikost zrna oproti svitku 

válcovaného za vysokých teplot. 

3.3.2 Vyhodnocení jednotlivých technologií válcování 

Technologie č. 1, u této technologie byly zjištěny vhodné mechanické vlastnosti 

materiálů, stejně tak příznivá míra zokujení. Bylo zde dosaţeno jemné struktury ve středové 

části vývalku i na povrchu předního konce. Ovšem v povrchové oblasti zadního konce svitku 

došlo k výraznému nárůstu velikosti zrna.  

Naprosto stejně lze zhodnotit i následující tři technologie (technologii č. 2, 3 a 4) 

Změna nastává u technologie č. 5. Zde byly taktéţ zjištěny vyhovující hodnoty 

mechanických vlastností i tloušťky vrstvy okují, ale zároveň zde můţeme pozorovat mnohem 

rovnoměrnější mikrostrukturu. A to jak po délce svitku, tak v jeho příčném průřezu. 

Nevyskytl se zde nárůst velikosti zrna v povrchové oblasti zadního konce svitku, jak tomu 

bylo u předchozích technologií. 

U technologie č. 6 byl pozorován mírný pokles meze kluzu, i nárůst vrstvy okují. 

Mikrostruktura je zde sice výrazně rovnoměrnější, ale zároveň je průměrná velikost vyšší neţ 

u předchozích technologií. 
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U technologie č. 7 byl prokázán výrazný pokles mechanických vlastností, především 

meze kluzu. Zároveň došlo při pouţití této technologie k výraznému nárůstu vrstvy okují. Co 

se týče mikrostruktury, došlo sice ke zrovnoměrnění velikosti zrna ve sledovaných částech 

svitku, ale na úkor výrazného zhrubnutí zrna. 

Vliv chlazení na ventilátorech nebyl tímto experimentem zjištěn.   
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4. Závěr 

Bylo navrţeno a experimentálně ověřeno 7 různých technologií řízeného válcování. 

Válcována byla nízkouhlíková nelegovaná ocel značky CB4FF. Všechny technologie byly 

ověřeny na jednotném rozměru vývalku.  

Z jednotlivých vývalků byly odebrány vzorky, které byly podrobeny zkoušce tahem, 

metalografickému vyhodnocení podílů fází, tloušťky okují a velikosti zrna. Na základě 

rozboru dosaţených výsledků se jako nejvhodnější jeví technologie č. 5, u které je dosaţeno 

nejlepší kombinace dosaţených výsledků vzhledem ke stanoveným cílům této diplomové 

práce. Na vzorcích ze svitku vyrobeného touto technologií byla prokázána jak rovnoměrná 

jemnozrnná struktura, tak nízká míra vrstvy okují na jeho povrchu. Zároveň bylo dosaţeno 

dobrých mechanických hodnot.  

Na základě experimentu prezentovaného v této práci byla tedy jako nejvhodnější 

stanovena technologie č. 5.  

Pro verifikaci těchto výsledků byl navrţen navazující experiment, při kterém budou 

odválcovány svitky z totoţné oceli dvěmi vybranými technologiemi. V první části 

experimentu bude válcování probíhat za teplot dle technologie č. 5. V druhé fází bude vyuţita 

technologie, která se pro tuto ocel pouţívá v praxi. Tedy technologie č. 1. Zároveň bylo 

navrţeno zvýšení počtu svitků pro jednotlivé technologie na tři kusy, kvůli zvýšení počtu 

testovaných vzorků. Tento experiment nebyl do termínu odevzdání této diplomové práce 

uskutečněn.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č.1: Příklady diagramů tahových zkoušek. 

 

 



 50 

 


