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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá příčinou vzniku vnitřních necelistvostí a nalezení vhodné 

teploty pro válcování oceli 25CrMo4. 

Teoretická část práce je zaměřena na vybrané činitele ovlivňujícími tvařitelnost 

materiálu zaměřené na metalurgické a termomechanické vlivy. Dále byly popsány jednotlivé 

zkoušky tvařitelnosti za tepla, rozdělení základních Cr-Mo oceli a možnosti vzniku vad. 

Experimentální část práce zahrnovala zhotovení a válcování klínových vzorků. Dále 

byly vzorky broušeny a podrobeny metalografickému rozboru pro zviditelnění mikrostruktury 

materiálu. 

 

Klíčová slova: tvařitelnost oceli 25CrMo4, klínové vzorky, vnitřní necelistvosti, oceli Cr-Mo. 

 
 
ABSTRACT 

 

 This graduation thesis is concerned with the cause of arising of internal unintegrity 

and of foundation of suitable temprature for rolling the steel 25Cr Mo4. 

The theoretical part of this graduation thesis is oriented on chosen factors influenced 

by formability of material oriented on metallurgical and thermomechanical effects.  

 Further on there have been described individual tests of formability in the warmth, division 

of primary Cr - Mo steel and on possibility of arisen of errors. 

 The experimental part of this graduation thesis involved in making androlling of 

wedging samples. Next the samples have been ground down and submitted to metalographical 

analysis for visibility of microstucture material. 

 

 Key words: formability of steel 25CrMo4, wedging samples, internal unintegrity, steel  

Cr-Mo. 
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1. Úvod 

 
Stále rostoucí požadavky na kvalitu výrobků vyžadují nová technologická řešení, 

schopná uspokojit tyto požadavky odběratelů. Současní odběratelé vytváří trvalý tlak na 

kvalitu materiálu, který je dodáván do celého světa. Proto je potřeba neustále se zabývat 

různými metodami, které nám mohou pomoci k eliminaci zmetkovitosti dodávaných výrobků 

v těchto polotovarech, které se promítají ve zvyšování nákladů. Nízkolegovaná ocel Cr-Mo, 

která je tady podrobněji rozebírána vyžaduje realizaci celé škály zkušebních metod a 

experimentálních vyhodnocení, které přispějí k zvýšení kvality finálních výrobků. Řešení této 

problematiky by mělo vést k úspěšnému vyhodnocení a tím i k získání nových poznatků v 

dané oblasti. Vývoj nových a inovovaných produktů se proto musí opírat o intenzívní výzkum 

v laboratorních a provozních podmínkách s využitím možností, které nám dává počítačové 

modelování. Pro zajištění vysokých mechanicko-technologických vlastností tvářené oceli je 

důležitá spolupráce celého výrobního řetězce, počínaje výrobou železa a oceli, plynulého 

odlévání a samotnými tvářecími operacemi konče.  

Nízkolegované oceli typu Cr-Mo jsou používány k výrobě důležitých částí 

technických zařízení.  

 

Oceli třídy 25CrMo4 se vyznačují relativně vysokou náchylnosti ke vzniku vnitřních 

trhlin. Tyto nežádoucí vady přispívají k zmetkovitosti konečného výrobku. Podobné problémy 

existují i u oceli třídy 34CrMo4 a oceli třídy 42CrMo4, které se liší jen zvýšeným procentem 

uhlíku.  

 

Cílem diplomové práce je studium příčiny vzniku vnitřních necelistvostí ve vývalcích 

z oceli typu 25CrMo4 a nalezení vhodné teploty pro válcování. Pro posouzení tvařitelnosti  

oceli 25CrMo4 byly z plynule litého polotovaru zhotoveny klínové vzorky, které byly 

následně válcovány na laboratorní válcovací stolici K350 na VŠB-TU Ostrava. 
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2. Teoretická část 

 
2.1. Vybraní činitelé ovlivňující tvařitelnost oceli 

 
Pro poznání chování těles a to i kovových je důležité si definovat tvařitelnost. Je to 

schopnost kovových těles plasticky se deformovat za určitých podmínek tváření do porušení 

soudržnosti materiálu. Pokud chceme tyto materiály tvarově měnit s pomocí procesu tváření a 

navíc získat předem definované mechanické vlastnosti a mikrostrukturní stav, musíme 

specifikovat určité podmínky tváření, ať už jde o válcování, kování, tažení atd. Za těchto 

předem stanovených podmínek pak hovoříme o metalurgické tvařitelnosti, která je popisována 

vlivem metalurgických činitelů. Pokud chceme znát přesný vliv těchto metalurgických 

činitelů na tvařitelnost kovových materiálů za určitých termodynamických podmínek, to je 

podmínek měnících se v závislosti na teplotě a času, musíme přesně nadefinovat, o jaké 

činitele se jedná a jakým způsobem je můžeme určit a měřit [1]. 

 

Výsledná tvařitelnost za tepla (tzn. nad teplotou rekrystalizace) je funkcí mnoha 

činitelů, jejichž účinek se při vzájemném působení složitým způsoben ovlivňuje [2]. 

 

P = f (A, B, C, D) 

P  -  tvařitelnost 

A - metalurgicko-fyzikální charakter oceli 

B - termomechaničtí činitelé 

C - napěťový stav 

D - technologické podmínky zpracování 

A = f (A1, A2, A3) 

A1 - chemické složení oceli (základní a legujíci prvky, nečistoty, plyny, stopové prvky, 

vměstky) 

A2 - strukturní stav (makro-mikrostruktura, orientace a velikost zrn, základní strukturní složky 

atd.) 

A3 - tepelně aktivované děje (zpevňovací a uzdravovací procesy, růst zrn, dynamická 

precipitace atd.) Závisí na difúzních schopnostech a mají rozhodující vliv na deformační 

schopnost 
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B = f (B1, B2, B3)  

B1 - teplota tváření (interval tvářecích teplot, teplota ohřevu a doválcovací, teplotní oblasti 

křehkosti za tepla) 

B2 - velikost deformace (celková a jednotlivá deformace, časový průběh deformací) 

B3 - deformační rychlost 

C = f (C1, C2) 

C1 - hlavní napětí 

C2 - přídavná napětí (vnější a vnitřní tření, nerovnoměrné deformace) 

 

Přídavná napětí způsobují vznik tahových napětí, nepříznivě ovlivňujících tvařitelnost 

D = f (D1, D2, D3, D4, D5) 

D1 - vnější tření na stykové ploše 

D2 - nerovnoměrná deformace 

D3 - geometrie tvářecího procesu 

D4 - historie zpracování (tepelně časový a deformační průběh) 

D5 - způsob deformace (spojitý, přerušovaný)  
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2.1.1. Vliv metalurgických činitelů na tvařitelnost 

 
2.1.1.1.  Chemické složení 

 
V technické praxi se používá velké množství oceli různého složení. Každá z nich má 

svoje specifické vlastnosti, které se odráží na konečných vlastnostech materiálu. Mezi ně se 

řadí (tvrdost, houževnatost mechanické vlastnosti atd.), které závisíí na chemickém složení, 

technologii výroby, mechanickém zpracování, obsahu nečistot atd.  

 

Základní rozdělení prvků: 

 prvky základní Fe, C 

 prvky legující Mn, Si, Al, Cr, Mo a mikrolegované B, V, Ti, Nb, W, které jistým 

způsoben ovlivňují strukturní a mechanické vlastnosti materiálu a jsou záměrně do 

materiálu přidávány. Jejich účinek na výslednou kvalitu materiálu je rozdílný. To 

vyplývá z rozdílu v afinitě k uhlíku a dusíku, z různého chování za jistých 

termodynamických podmínek a kinetiky vzniku a rozpuštění precipitátu. V praxi byl 

prokázán (např. u mikrolegovaných ocelí) rozdílný vliv typu a množství těchto prvků 

na mikrostrukturní vlastnosti (velikost zrna, disperzní zpevnění) a posléze vliv na 

mechanické vlastnosti tohoto materiálu (mez kluzu, pevnost, houževnatost) 

 prvky stopové a doprovodné (P, S, As, Sn), které byť v malém množství, nám mohou 

podstatným způsobem měnit výsledné vlastnosti daného materiálu 

 plyny (O2, H2, N2), které ve zvýšeném množství mohou napomáhat ke vzniku tvorby 

vad (vnitřní nehomogenita materiálu) [2]. 

 

Z hlediska tvařitelnosti je důležitý: 

 vliv jednotlivých prvků na strukturní stav oceli v oblasti teplot tváření a kritické 

teploty fázových přeměn 

 rozpustnost v základní strukturní složce a způsob výskytu nerozpuštěných příměsí. 

 vliv na kinetiku tepelně ovlivněných procesů (uzdravování, růst zrna, teploty fázových 

přeměn atd.) 

 afinita k prvkům jako je O, N, C, S 

 feritotvorné prvky v oceli: Al, Nb, P, Ti, Cr, Si atd. 

 austenitotvorné prvky v oceli: C, N, Ni, Mn, Co, [2]. 
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2.1.1.2. Vybrané chemické prvky ovlivňující tvařitelnost 

 
 Uhlík: se v železe rozpouští interstiticky, tvoří karbidy, ovlivňuje teploty solidu a 

strukturní stavy. Se stoupajícím obsahem uhlíku v oceli se snižují nejen teploty 

maximální tvařitelnosti, ale mění se i jejich hodnoty a celkový průběh 

 Křemík: zhoršuje tvařitelnost a přetvárné odpory. Je feritotvorný a má nízkou 

tvařitelnost 

 Mangan: odstraňuje křehkost za tepla, poněvadž má vyšší afinitu k síře než železo. 

Snižuje tepelnou vodivost, zvyšuje citlivost k přehřátí 

 Chrom: Je korozivzdorný, zvyšuje deformační odpor, snižuje rekrystalizační 

schopnost 

 Fosfor: podporuje křehkost za studena, je silně feritotvorný  

 Síra: vytváří se železem nízkotající sulfid železa, popř. eutektikum s teplotou tání 

988 °C a způsobuje tak lámavost za tepla. Lámavost za bílého žáru (nad 1200 °C) je 

důsledkem natavování FeS a sírou obohacených hranic zrn. Lámavost za červeného 

žáru (900 až 1000 °C) je způsobená vylučováním sulfidů po hranicích zrn. Odstranění 

lámavosti za tepla, způsobené sírou, vyžaduje dostatečně vysoký poměr Mn/S, 

co nejdokonalejší dezoxidaci a vyvázání síry na sulfidy s vysokou teplotou tání (Zr, 

kovy vzácných zemin) 

 Molybden: velmi účinně brzdí kinetiku uzdravovacích procesů. Je silně feritotvorný a 

rozšiřováním oblasti dvoufázových struktur zásadně snižuje plasticitu 

 Hliník: se používá jako dezoxidovadlo i jako legující prvek. Může svým 

feritotvorných charakterem a náchylností k tvorbě precipitátů zhoršovat tvařitelnost. 

 Nikl: v tuhém roztoku neovlivňuje podstatně podmínky tváření za tepla. 

Plastometrické zkoušky probíhají bez problémů, ale technologická tvařitelnost oceli s 

Ni je snížená. 

 Kyslík: jako povrchově aktivní prvek zeslabuje pevnost hranic zrn. Samotné oxidy 

mívají vysokou teplotou tání, ta se však snižuje při vzniku složitějších sloučenin 

a eutektik. Způsobuje lámavost za červeného žáru, celkově zvyšuje sklon ke křehkosti 

 Vodík: nemá vliv na tvařitelnost, ale může být příčinou vzniku vločkovitých trhlin 

u určitých druhů vysokouhlíkových a legovaných ocelí 

 Dusík: se v oceli váže převážně na nitridy, které mohou ztěžovat podmínky tváření 

za tepla a zejména snižují odolnost proti křehkosti za studena [3]. 
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2.1.2. Vliv termomechanických činitelů na tvařitelnost 
 

2.1.2.1.  Deformační rychlost 

 
Deformační rychlost je rychlost relativního pohybu částic při změně tvaru tělesa. Dvě 

částice tělesa se vzájemnou vzdáleností L se od sebe vzdálí o úsek dt. Jelikož se jedná o malé 

vzdálenosti budeme předpokládat homogenní deformaci. Aby se částice mohly vzdálit od 

sebe musí být jejich rychlosti různé [4]. 

 

Na obr. 1 vidíme schéma křivky, která znázorňuje závislost deformační rychlosti ė  na 

tvařitelnost. Vypočte se dle vztahu: 

 

dt

de
e 


  [s-1]                                                                                                      (1) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1: Závislost deformační rychlosti na tvařitelnosti [3]. 

 

 

ė > υR převládá zpevnění, hustota dislokací se zvyšuje 

ė < υR převládá dynamické uzdravení, hustota dislokací se snižuje a urychluje se pohyb 

dislokací. 

 

 

 

8 
 



2.1.2.2. Teplota tváření 

 
Je obecně známo, že vliv teploty nám snižuje deformační odpor materiálu. S tímto 

faktem nám stoupá tvařitelnost matrice. Při zvyšující se teplotě nám začínají růst zrna a dojde 

k  natavení jejich hranic. Poté následuje fáze, kde dojde k přehřátí a spálení materiálu. Na obr. 

2 vidíme graf vlivu teploty na tvařitelnost materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Schéma vlivu teploty na tvařitelnost [3]. 

 

Rozhraní mezi přetvářením za studena a za tepla je udáváno absolutní teplotou 

rekrystalizace Tr, pro kterou podle Bočvara platí [5]. 

 

tr TT 4,0                                                                                                                   (2) 

  

 Tr – Teplota rekrystalizace [K] 

            Tt – Teplota tavení kovu [K] 

 

 Podle toho, jaké množství vyvinutého tepla tvářením se spotřebuje na zvýšení teploty 

tvářeného kovu je možno rozlišovat procesy [5]. 

 izotermické (teplota tvářeného kovu se nemění) 

 adiabatické (vyvinuté teplo zůstane v kovu) 

 polytropické (vyvinuté teplo zůstane z části v kovu a z části je odvedeno do 

okolí) 
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Příznivé aspekty teploty na tvařitelnost: 

 snížení deformačního odporu a zvýšení tvařitelnosti 

 urychlení kinetiky uzdravovacích procesů 

 rychlejší pohyb dislokací  

 zvýšení rozpuštění příměsí, zejména na hranicích zrn 

 

Nevýhody teplotního činitele: 

 růst zrn 

 nestabilita struktury (vznik dvoufázové struktury) 

 změna rozpustnosti, hlavně intersticiálních prvků  

 

 

2.1.2.3. Velikost deformace 

 
Velikost deformace a doba prodlevy má významný vliv na uzdravovací procesy. 

Nejvhodnější tvařitelnosti docílíme, když po každé deformaci v průběhu prodlevy dojde k 100 

% uzdravení materiálu. Rekrystalizace, která vzniká při uzdravovacích procesech, působí 

proti šíření mikrotrhlin, které vznikají na hranicích zrn. 

 

Při tváření za tepla se při malé velikosti deformace napětí z počátku zvětšuje až do 

určitého maxima, jímž končí zpevňování. S dalším růstem velikosti deformace nastává pokles 

napětí v důsledku dynamického uzdravování, jehož rychlost je větší než rychlost zpevnění. 

Jakmile nastane vyrovnání rychlostí obou dějů, napětí a přirozený deformační odpor jsou na 

velikosti deformace nezávislé [6]. 
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2.2. Zkoušky tvařitelnosti za tepla 

 
Mechanickými zkouškami, které se používají při tvařitelnosti oceli za tepla získáme 

informace o plastických vlastnostech materiálu. Dále zjišťujeme velikost deformačního 

odporu který je závislý na termomechanických činitelích. Pomocí výsledků, které získáme z 

jednotlivých zkoušek jsme schopni dále uplatňovat tyto informace pro předcházení 

zmetkovitosti kvality materiálu. Výsledky, které získáme můžeme uplatnit v dalším 

zdokonalováni v této oblasti. 

 

Zkoušky tvařitelnosti nám umožňují charakterizovat technologické vlastnosti 

stávajících a nově uváděných nebo málo známých materiálů. Umožňují nám porovnat 

vlastnosti materiálů různého původu v závislosti na chemickém složení a struktuře. Výsledky 

těchto analýz nám umožňují rozpoznat jevy probíhající v materiálu a podstatu tvařitelnosti 

[7]. 

 

Zkoušky tvařitelnosti rozdělujeme: 

Mechanické zkoušky za tepla: 

 tahové 

 tlakové 

 krutové  

 rázové 

 

Technologické zkoušky: 

 pěchovací 

 ohybová  

 klínová válcovací 

 děrovací 

 

Metody zkoušení tvařitelnosti za tepla jsou dnes do značné míry již teoreticky 

zvládnuty, co se týče matematického popisu modelu s předem omezujícím počtem faktorů. 

Tyto modely jsou přesné jen v intervalu vymezujících podmínek. Proto je nutné hledat nové 

způsoby zkoušení jak ve škále, tak i v metodice zkoušek tvařitelnosti. V neposlední řadě je 
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třeba věnovat dostatečnou pozornost také skloubení výsledků jednotlivých typů zkoušek a 

uplatnění v technologické praxi [1]. 

 

 

2.2.1. Tahová zkouška 

 
Tahová zkouška má na počátku v první fázi jednoosý stav napjatosti při tváření. Tato 

zkouška je výhodná z hlediska určování tvařitelnosti. Během nerovnoměrné deformace vzniká 

krček, který se vyznačuje tříosým stavem napjatosti. 

 

Její výhodou je jednoduché provedení, vyloučení vnějšího tření a nepříznivý stav 

napjatosti. Podle součinitele  dle Fridmana, charakterizující stav napjatosti [2]. 

 

r
max

max




 
                                                                                                                (3) 

2
21

max






                                                                                                    (4) 

 321max  r

                                                                                        (5) 

 

 α – stav napjatosti 

τmax - největší smykové napětí [MPa] 

σr
max - největší normálové redukované napětí [MPa] 

μ - Poissonovo číslo (μ=0,25) 

σ1, σ2, σ3 - napětí [MPa] 

 

Součinitel  je u tahové zkoušky v rozmezí od 0,1 do 0,5. V první fázi, kdy je 

deformace rovnoměrná s jednoosým stavem napjatosti, je  = 0,5; v oblasti nerovnoměrné 

deformace po vzniku krčku  = 0,1. 

Hodnotícími parametry u této zkoušky jsou přetvárná mez kluzu, přetvárná pevnost, 

případně skutečné deformační napětí, zúžení a prodloužení rovnoměrné a celkové [2]. 
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σs - skutečné napětí [MPa] 

Fx - síla [N] 

Sx - zúžení v daný okamžik zkoušení [mm2] 

ε - poměrný stupeň přetvoření 

L1 - délka původního zkoušeného tělesa [mm] 

Lo -  délka zkoušeného vzorku po deformaci [mm] 

Ψ -  zúžení 

So -  průřezová plocha před deformací [mm2] 

S1 - průřezová plocha po deformaci [mm2] 

 

Teplota zkoušení je v rozmezí 800 – 1300 °C (případně až 1350 °C), rychlost 

deformace je 4 až 1000 %  s-1, případně u rychlotrhacích (rázových) 35000 až 40000 % s-1. 

Průměr vzorku je nejčastěji 6 až 10 mm, délka vzorku je zpravidla pětinásobek jeho průměru. 

U nejnovějších tahových strojů se ohřev provádí odporově v inertní atmosféře. Vyhodnocuje 

se přetvárná pevnost, mez kluzu, popřípadě skutečné deformační napětí, prodloužení celkové 

a rovnoměrné a zúžení. Hodnotí se i charakter lomu. Není vhodná pro hodnocení dobře 

tvařitelných materiálů, neboť všechny kontrakce získané za tepla v oblasti optimálních 

tvářecích teplot mají hodnoty blízké 100 % a prakticky se od sebe neliší. V takových 

případech je výhodnější zkouška krutem. Další nevýhodou je, že zúžení dosahuje hodnoty 100 

% již při teplotách nad 1000 °C u ocelí s poměrně dobrou tvařitelností. Proto se někdy 

používají tahové tyče s umělými obvodovými vruby [8].  

 

Není rozhodujícím kritériem pro plasticitu konečná hodnota zúžení nebo prodloužení, 

ale deformace odpovídající vzniku první trhlinky. Všeobecně se tahová zkouška za tepla pro 

značně zjednodušené podmínky namáhání nepoužívá k samostatnému posuzovávání 

tvařitelnosti, ale vyhodnocuje se spolu s výsledky dalších zkoušek [1]. 
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2.2.2. Tlaková zkouška 

 
Zkouška tlakem je jednoduchá a vhodná pro určování deformačních odporů. Během 

této zkoušky vlivem vnějšího tření vzniká nerovnoměrná deformace, která přispívá k 

soudkovitosti. Z tohoto důvodu je problematické další řešení pomocí výpočtů. Zkušební tělesa 

válcového tvaru, která se používají v tlakové zkoušce nám slouží k zjišťování plastických 

vlastností za tepla a studena. 

 

Nejednotnost tvarování za tepla záleží nejen na podmínkách tření, ale i na parametrech 

vzorků, druhů materiálu a teplotě. Používané metody eliminující vliv tření používané při 

tlakových zkouškách za studena nenacházejí uplatnění v tvařitelnosti vzorku za tepla [7]. 

 

Touto zkouškou se zjišťuje vztah mezi deformační energií a stupněm deformace 

(redukce výšky) do porušení celistvosti materiálu. Zjišťuje se především závislost S na 

deformaci ε, případně velikost výškové deformace h do vzniku první trhliny. Pro zvýšení 

citlivosti ke vzniku trhlin se zkušební tělesa podle Žídka opatřují podélnými vruby. Jelikož 

napětí v tvářeném kovu odpovídá napětí při skutečném technologickém zpracování kováním, 

lisováním a válcováním, dává nám tato zkouška možnost zjistit prakticky potřebné údaje, 

zejména o přetvárném odporu. Podmínkou úspěšného užívání takovéto plastometrické 

zkoušky je i zcela nový typ vzorku a upravený tvar pracovního nástroje. To vše je spojeno 

s vyloučením tření mezi vzorkem a pracovním nástrojem nebo zmenšením tření na minimum, 

se znalostí jeho hodnoty a programovatelného zařízení posuvu čelisti [1]. 

 

K omezení tření na stykových plochách se upravují geometrické parametry (poměr 

průměru k výšce), používá se maziv (roztavené sklo) nebo kuželových čelních ploch 

pro snížení vlivu součinitele tření, který je vyjádřen dle následujícího vzorce [2]. 

 

 = tg ( - )  0                                                                                                    (9) 

 

μ = součinitel tření 

α = úhel kužele 

ρ = třecí kužel 
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Na obr. 3 vidíme dva páry kovacích čelisti, jejíž délka je označená indexem L. Vzorek, 

který vidíme při tlakové zkoušce je uvnitř čelistí a vyznačuje se jeho šířkou označenou jako b 

a výškou kovaného vzorku h. Na obr. 4 vidíme znázorněn vzorek po zkoušce tlakem. 

 

Abychom snížili na minimum tok kovu ve směru osy y, musí být šířka b = 5 . B. 

Výsledkem je, že pouze část materiálu je plasticky deformována, zatímco tuhé konce vně 

pásma plastické deformace zabraňují šíření  [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3: Znázorňuje zkoušku tlakem [1].     Obr. 4: Zkušební vzorek po tlakové zkoušce[1].      

 

 

2.2.3. Rázová zkouška 

 
K určení houževnatosti materiálu při rázovém namáhání, jejímž měřítkem je práce 

(energie) spotřebovaná na porušení zkušebního tělesa, slouží dynamické zkoušky rázem. 

U této zkoušky jsou hodnotícími parametry vrubová houževnatost a vzhled lomu. Zkouška 

rázem v ohybu spočívá v přeražení jednostranně vrubovaných zkušebních tyčí.  

 

Není považována za základní zkoušku tvařitelnosti, poněvadž napěťové a deformační 

stavy nejsou přesně definovatelné. Je vhodná jako doplňující zkouška, zejména pro stanovení 

křehkosti za tepla, vlivu vysokých deformačních rychlostí a některých metalurgických činitelů 

(velikost zrna, výskyt precipitátů, jakost hranic zrn atd.) [8]. 
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Pro studium některých speciálních otázek tvařitelnosti, zejména křehkosti za tepla 

a vlivu větších rychlostí deformace na tvařitelnost se dobře osvědčuje rázová zkouška ohybem 

obr. 5. Vzhledem k tomu, že pro studium křehkosti za nízkých teplot se používá zkouška 

vrubové houževnatosti podle ČSN 42 0381, je účelné pro studium tvařitelnosti za tepla 

používat zkušební tyč s vrubem o stejných rozměrech, jako má zkušební vzorek pro vrubovou 

houževnatost [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Rázová zkouška ohybem [5]. 

 

 Křehkost za tepla se projevuje poměrně zřetelně prudkým poklesem vrubové 

houževnatosti a současně vznikem lomových ploch s převážně interkrystalickým charakterem. 

Je vhodná pro stanovení křehkosti za tepla, vlivu vysokých deformačních rychlostí, velikosti 

zrna aj. na tvařitelnost. 

 

Střední velikost deformace  lze určit z výrazu:  e

 

1

0ln
S

S
e                                                                                                                (10) 

 

℮ - stupeň deformace 

So - průřezová plocha před deformaci [mm2] 

S1 - průřezová plocha po deformaci [mm2] 
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Dále je možno využít obecně vžité hodnoty R vrubové houževnatosti, která se u 

zkoušky podle ČSN 420381 rovná [5] 

  

 

7,0

A
R                                                                                                                         (11) 

R K                                                                                                                       (12) 

kde K = 0,7 . K´ 

 

R – vrubová práce [J] 

A - je spotřeba energie pro ohyb [J] 

σ – deformační napětí [Nmm-2] 

K´ - konstanta vyjadřující vliv deformovaného objemu na spotřebu deformační práce 

 

 

2.2.4. Krutová zkouška 

 
Krutová zkouška je jedna z nejpoužívanějších zkoušek, které se používají k získání 

cenných informací a parametrů tvařitelnosti. Zkouškou lze stanovit přetvárné odpory Mk, i 

hodnoty pro ukazatele tvařitelnosti n. Krutová zkouška se vykonává na kroutícím přístroji, 

kde jeden konec zkušebního vzorku je upevněn do nepohyblivé části. Druhý konec je uchycen 

v rotující čelisti, kde dochází ke zkrutu vzorku. 

 

Výpočet přetvárných veličin [2]. 

 

L

nd 

                                                                                                                  (13)  

 

d

nd

60


 

                                                                                                                  (14) 

 

γ – smyková deformace 

L, d -  délka a průměr zkušebního tělesa [mm] 
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n -  počet otáček do lomu, nebo určitého stadia deformace 


  - rychlost smykové deformace [s-1]         


n  - počet otáček za minutu 

 

Pokud jde o plastickou deformaci, kterou krut ve zkušební tyči vyvolá, je to deformace 

nehomogenní, a proto je zapotřebí vyjadřovat ji pomocí stupně deformace, který se odvodí 

z rychlosti deformace a z faktoru času, neboť rychlost deformace je první derivací stupně 

deformace podle času [9]. 

 

Na výsledky tvařitelnosti mají značný vliv i parametry zkoušení. Jedná se hlavně o 

průměr a délku zkoušky, deformační rychlost a velikost a charakter axiálních sil. Se 

zmenšujícím se průměrem zkoušky se zvyšuje počet otáček do porušení. U délky zkoušky je 

tato závislost opačná. Se stoupající deformační rychlostí se počet otáček až do určité kritické 

hodnoty zvyšuje, po překročení klesá [8].   

 

Na obr. 6 vidíme znázorněné schéma spojité zkoušky provedené do lomu při 

nominální teplotě a rychlosti kroucení. Z momentové křivky se počítá deformační odpor, 

z počtu zkroucení do lomu (tvařitelnost) [3]. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Obr. 6: Průběh krouticích momentů a sil u krutové zkoušky [3]. 

 

Na obr. 7 vidíme torzní plastometr s mechanickou registrací momentu otáček. Krouticí 

moment je měřen vykývnutím kyvadla velikost momentu je registrována na papírový pás 

v závislosti na otáčkách hnacího hřídele [5]. 
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Obr. 7: Schéma torzního  plastometru [5]. 

 

1 – elektromotor, 2 – převodovka, 3 – spojka, 4 – přerušovač, 5 – axiální ložisko, 6 – 

skrucující hřídel, 7 – elektrická odporová pec, 8 – skrucovaný hřídel, 9 – ložisko, 10 – 

kyvadlo, 11 – táhlo tlumiče, 12 – protizávaží tlumiče, 13 – bubínek pro registraci zkrutů, 14 – 

narážka saní s pisátkem, 15 – jistič, 16jistič, 17, 18 – spínače pro pec a motor, 19 – regulace 

transformátoru pro topení, 20 – ampérmetr, 21 – voltmetr, 22 – kontrolní světlo, 23 – hlavní 

spínač, 24 – páka pro posuv saní s motorem, 25 – aretace saní s motorem 

 

 

Na obr. 8 vidíme: a) závislost krouticího momentu na teplotě 

                             b) závislost otáček do překroucení zkušební tyče na teplotě [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Základní hodnoty zjišťované torzním plastometrem [5]. 
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2.2.5. Klínová válcovací zkouška 

 

Klínová válcovací zkouška se řadí mezi technologické zkoušky tvařitelnosti. Cílem 

této zkoušky je určit maximální stupeň deformace do porušení materiálu. Pomocí této 

zkoušky lze vyhodnotit strukturu materiálu a posoudit uzdravovací procesy, které závisí na 

teplotě, při které je zkoušený vzorek válcován. 

 
Klínová zkouška válcováním je vhodná pro rychlé vyhodnocení válcovatelnosti 

a  ve spolupráci s následnými metalografickými analýzami i ke studiu vybraných 

strukturotvorných procesů [1]. 

 

Pomocí ní lze poskytnout údaje o mezním stupni deformace a hloubce protváření 

struktury. V obou případech jsou výsledky závislé na stavu napjatosti a daných 

termodynamických podmínkách tváření. Proto klínová zkouška válcováním má ve vztahu ke 

skutečným technologickým procesům jen kvalitativní povahu [10]. 

 

Principem laboratorní zkoušky válcováním klínového vzorku je využití takového tvaru 

vzorku, aby bylo možno zjistit deformační parametry materiálu při spojité změně velikosti 

úběru od minima až po maximum po celé délce vzorku během jednoho proválcování [11]. 

 

Na přesnosti zjištění rozměrů proválcovaného vzorku závisí přesnost výpočtu veličin 

charakterizujících tvářecí vlastnosti materiálu, z něhož je zkušební vzorek zhotoven. Vydutí 

bočních stran vzorku po proválcování způsobuje problémy při požadavku přesného určení 

šířky nebo délky vzorku. Při běžném určování rozměrů mechanickým měřením (např. 

posuvným měřítkem) se bere průměr mezi maximální hodnotou (vnější obrys) a minimální 

hodnotou (počátek vydutí). Počítačová analýza obrazu umožňuje zvýšit přesnost této operace. 

Vlivem osvětlení vzorku skenerem jsou vydutí charakterizována změnou barevného odstínu a 

jasu oproti zbývající části vzorku. Změnou parametrů určujících při analýze rozhraní mezi 

vzorkem a okolím obrazu je možno v souladu se zákonem zachování objemu dosáhnou shody 

mezi známým objemem klínovitého vzorku před válcováním a vypočteným objemem 

proválcovaného vzorku, čímž je zaručena vysoká přesnost odečtu šířky, resp. délky vzorku 

[10]. 
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Na obr. 9 vidíme model klínového vzorku, který se používá pro vyhodnocování 

zkoušky tvařitelnosti. Klínový vzorek má předem stanovené parametry, co se týče výšky (H), 

šířky (B) a délky (L). Na nárysu klínového vzorku vidíme vyfrézované vruby ve tvaru „V“, 

které mají stanovený úhel a hloubku vyfrézování v modelu označeno písmenem (D). Tyto 

zářezy slouží jako iniciátory trhlin a umožňují tak lépe porovnat plastické vlastnosti různých 

kovových materiálů.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                 Obr. 9 : Schéma klínového vzorku. 

 
 

 
Kritériem hodnoceným u této zkoušky je kritická velikost úběru εkrit do porušení 

soudržnosti materiálu dle vztahu [1]. 

 

 

H

hH krit

krit

.

.

-
  [%]                                                                                                 (15)                        

 

H - výchozí výška vzorku před válcováním [mm] 

hkrit - výška po válcování v místě počátku vzniku trhlin [mm] 
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Na obr. 10 vidíme schématické znázornění válcování klínového vzorku pro posouzení 

tvařitelnosti materiálu. Vstupní část klínového vzorku vidíme po redukci mezi válci a je 

označena h0 a výstupní část vstupuje mezi válce označena indexem h1. Klínový vzorek je 

zhotoven s mírným úkosem po celé délce a to z důvodu, aby bylo dosaženo různého stupně 

deformace což přispívá k mikrostrukturním změnám. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                             Obr. 10:   Schéma válcování klínového vzorku. 

 
 
 

1 - horní válec 

2 - dolní válec 

Ho - výška klínku před válcováním [mm] 

H1- výška klínku po válcování [mm] 

R - poloměr válce [mm] 

ld  - délka pásma deformace [mm] 
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2.3. Rozdělení vybraných středně uhlíkových nízkolegovaných Cr-Mo oceli 

 
Středně uhlíkové nízkolegované oceli typu Cr-Mo jsou využívány na výrobu v 

technických zařízení v petrochemickém průmyslu, pro dopravu koncentrovaných kyselin, 

louhů a plynných uhlovodíků. Dále je využíváme k válcování tlakových láhví, ocelových 

šroubů, bezešvých trubek popř. k dalšímu použití. V Třineckých železárnách a.s. jsou Cr-Mo 

oceli zastoupeny třídou 25CrMo4, která představuje ocel s nižší prokalitelností pro středně 

namáhané strojní díly a nízkouhlíkovou ocel 34CrMo4 se střední prokalitelností, která se 

rovněž používá pro středně namáhané strojní díly a ocel třídy 42CrMo4 je ocel s vyšší 

prokalitelností pro strojní díly s vyšším namáháním. 

 

 Ocel typu 25CrMo4: je tvařitelná a vhodná pro výrobu bezešvých trub. Po zakalení 

dosahuje tvrdosti přibližně 48 HRC. V zušlechtěném stavu dosahuje středních hodnot 

pevnosti a meze kluzu při relativně vysoké houževnatosti. Není náchylná k popouštěcí 

křehkosti. Doporučené rozmezí teplot pro tváření za tepla je 1100 - 850 °C. Normalizační 

žíhání se provádí při teplotách 860 - 890 °C. Žíhání na měkko se provádí při teplotách 680 -

720 °C. Kalící teploty jsou z intervalu 840 - 880 °C, přičemž jako kalící médium se volí voda 

nebo olej. Popouštěcí teploty se volí z intervalu 540 - 680 °C. Obrábí se ve stavu žíhaném na 

měkko. Při nižších teplotách lze obrábět i ve stavu zušlechtěném. Zlepšenou obrobitelnost 

vykazuje ocel 25CrMo4 se zvýšeným obsahem síry [12]. 

 

V Třineckých železárnách a.s. se vyrábějí sochory z oceli třídy 25CrMo4, které se 

používají pro výrobu nápravy železničních dvojkolí. 

 

Oceli třídy 34CrMo4: se využívá hlavně k produkci předvýrobků, kterými jsou 

bezešvé trubky, výkovky, oceli k zušlechťování a za studena tažené oceli k zušlechťování. 

Další jejich využití můžeme vidět u předvalků tvářených za tepla, válcovaných tyčí za tepla a 

drátů. Oceli třídy 34CrMo4 se používají k válcování široké oceli, plechů a pásů válcovaných 

za tepla, pro volné a zápustkové výkovky. 

 

Ocel třídy 34CrMo4 vyrobená v Třineckých železárnách a.s. se dále využívá pro 

výrobu tlakových láhví ve Vítkovice Cylinders a.s., popř. i pro jiné použití. Tyto oceli se 

plynule odlévají do kruhových kontislitků o průměru 320 mm, 410 mm nebo 525 mm. Délka 

těchto kruhových kontislitků se pohybuje v rozmezí 2,6 - 6,5 m. Tyto blokové kontislitky jsou 
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ohřívány v navazující krokové peci a válcovány na blokovně, která slouží jako předválcovací 

pořadí. Oceli určené pro tlakové láhve jsou válcovány na sochorové válcovně v Kladně a jsou 

ohřívány v krokové nebo hlubinné peci. Následně jsou válcovány do sochorů o rozměrech 

240 x 240 mm, resp. 260 x 260 mm a nově pak 200 x 200 mm [13]. 

 

Po zakalení dosahuje tvrdosti přibližně 50 HRC. V zušlechtěném stavu dosahuje 

středních hodnot pevnosti, meze kluzu a houževnatosti. Není náchylná k popouštěcí křehkosti. 

Je obtížně svařitelná a náchylná k vychlazovacím trhlinám po tváření za tepla iniciovaných 

zejména vruby a povrchovými vadami. Doporučené rozmezí teplot pro tváření za tepla je 

1100 – 850 °C. Normalizační žíhání se provádí při teplotách 850 – 890 °C a žíhání na měkko 

pak při 680 – 720 °C. Kalící teploty se volí z intervalu 830 – 870 °C, přičemž kalícím médiem 

je voda nebo olej. Ocel 34CrMo4 se popouští při teplotách 540 – 680 °C [12]. 

  

 Ocel třídy 42CrMo4: do průměru 100 mm může po zušlechtění dosáhnout pevnosti 

nad 1000 MPa při ještě dostatečné houževnatosti. Patří k nejčastěji používané oceli 

k zušlechťování. Není náchylná k popouštěcí křehkosti.  

Tato ocel se vyznačuje rovnováhou pevnosti a houževnatosti a je odolná vůči 

opotřebení. Je široce užívaná pro všechny účely zahrnuté v automobilovém průmyslu a pro 

výrobu klikových hřídelí a pastorkových hřídelí [14]. 

 

Uplatňuje se při výrobě předvalků tvářených za tepla, drátů, široké oceli, válcovaných 

tyčí, plechů a pásů válcovaných za tepla a při výrobě volných a zápustkových výkovků.  

Dále se používá pro výrobu valivých ložisek a ozubených kol. Rozhodujícím 

problémem je heterogenita mikrostruktury a vlastnosti v příčném průřezu a v obvodě kroužku 

válcovaném za tepla a tepelně zpracovaném [15]. 
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Technologické parametry jednotlivých oceli vidíme v tabulce 1.  

 
Tab. 1: Oceli a jejich technologické parametry 

 
Značka Teplota 

tváření 

 C  

Teplota 

norm. žíh. 

 C  

Teplota 

žíhání 

na měkko 

 C  

Kal.teplota

 C  

HRC po 

zakalení 

Teplota 

popouštění 

 C  

25CrMo4 1100-850 860-890 680-720 840-880 48 540-680 

34CrMo4 1100-850 850-890 680-720 830-870 50 540-680 

42CrMo4 1100-850 850-880 680-720 820-860 58 540-680 

 

 

2.4. Možnosti vzniku vad v ocelových polotovarech 

 
Neustálé zvyšování se požadavky na bezpečnost a jakost zvyšují nároky na kvalitu 

materiálu. Proto je důležitá aplikace přísných kontrol kvality výsledků, nejen detekování vad 

nebo neshod, ale také efektivní zjišťování příčin vzniku těchto neshod. 

 

2.4.1. Ocelářské vady 

 
Při výrobě a odlévání dochází v některých případech k celé řadě problémům a potížím, 

které zvyšují zmetkovitost finálního výrobku a to se projeví na zvýšení nákladů. Tyto 

problémy doprovází vznik různých vad, které nepříznivě ovlivňují polotovar. Problémy se 

mohou vyskytovat při nedodržení technologických postupů výroby a nesprávného poměru 

chemického složení. 

 

Přítomnost odlévaných vad, jako jsou např. nekovové vměstky nebo segregace 

legovacích prvků jsou koncipovány jako kritické a velmi často předčasnými poruchami ve 

finálním výrobku [16]. 
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Segregace jsou z hlediska kvality plynule litých polotovarů nežádoucí, protože mohou 

vyvolat vznik defektů. V případě povrchové nebo podpovrchové segregace můžeme očekávat 

vznik povrchových nebo podpovrchových trhlin a při středové segregaci vznik vnitřních 

trhlin, nebo necelistvostí [17]. 

 

Další vady, které se mohou vyskytovat jsou např. 

 plynové bubliny 

  staženiny 

  chemická a strukturní nestejnorodost atd. 

 

Chemické složení tavby T 46 162 (34CrMo4 NVK) je znázorněno v tabulce 2, dodané 

ze společnosti Třinecké železárny a.s. Na obr. 11 je patrná trhlina ve středové části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Trhlina ve středové části v oceli typu 25CrMo4ICE  [18]. 
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                        Tab. 2: Chemické složení tavby T 46 162 
 

Prvek C Mn Si P S 
Obsah (hm.%) 0,37 0,83 0,29 0,014 0,005 

Prvek Cr Ni Cu Mo Al 
Obsah (hm.%) 1,14 0,03 0,05 0,22 0,032 

Prvek Sn V Ti N H 
Obsah (hm.%) 0,004 0,08 0,0029 0,011 1,4 ppm 

Prvek B Pb Nb Zr - 

Obsah (hm.%) 0,0003 0,0005 0,003 0,003 - 

 

Vznik necelistvostí u tvářené oceli typu 34CrMo4 může být zapříčiněn celou řadou 

faktorů, přičemž tyto faktory se mohou realizovat samostatně, ale stejně tak se může projevit i 

synergický efekt. Mezi potenciální příčiny vzniku objemových necelistvostí řadíme chemické 

složení tavby (obzvláště pak obsah Mo), nevhodný poměr mezi teplotou oceli v mezipánvi a 

teplotou likvidu, nevhodnou rychlost odlévání v závislosti na stupni přehřátí oceli v 

mezipánvi, nadměrnou intenzitou sekundárního chlazení, vznik segregací, makrostruktura a 

mikrostruktura oceli, výskyt příměsí a inkluzí [18]. 

 

 

2.4.2. Vady v polotovarech    

 
Vady,  ocelářského původu mají značný nežádoucí vliv, který se může projevit 

v plynule litých polotovarech.  

 

    U plynule litých polotovarů se můžeme setkat s tzv. trhlinami jenž se objevují 

v různých pozicích mezi povrchem a středem kontislitku. Tento typ trhlin se častěji objevuje 

v oblastech pod horním povrchem plynule litého polotovaru a je možné jej pozorovat na 

makroleptech v podélném řezu [18].  

 

U plynule litých polotovarů dělíme vady na povrchové a vnitřní: 

 

Povrchové vady: 

a) podélné trhliny 
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Výskyt podélných trhlin je zejména při odlévání nízkouhlíkových uhlíkových ocelí. 

Tvorbu podporuje vyšší obsah síry, vysoké odlévací teploty, vychýlení proudu oceli a 

poškozené stěny krystalizátoru [2]. 

 

d) příčné trhliny:  

Vznikají následkem nesouladu mezi rychlostí odlévání a teplotou stěn krystalizátoru. 

Jejich tvorbu podporuje vyšší obsah uhlíku a síry v oceli a nadměrné znečištění oceli [6]. 

Kromě těchto vad se mohou vyskytovat trhliny na hranách, výronky atd. 

Vnitřní vady: 

 Z vnitřních vad je příznačná osová pórovitost, jejíž vznik souvisí s tuhnutím, kdy 

krystalizace postupuje v podobě protáhlého „V“. Dalšími defekty, které patří mezi vnitřní 

vady lze zařadit chemickou nestejnorodost a nekovové vměstky, které souvisí se zvýšenou 

oxidací při lití a s nemožností vyplavování vměstků [6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 



3. Experimentální práce 

 
Mezi vady, které mohou mít fatální dopad na bezpečnost konečného výrobku, patří 

vnitřní trhliny. Pro eliminaci výskytu vad je nezbytné znát způsob a místo jejich vzniku. Díky 

těmto znalostem je pak možno vhodným způsobem vadu odhalit během zpracování nebo 

těsně po něm, resp. přijmout vhodná opatření k eliminaci výskytu vad. U vývalků z 

nízkolegovaných oceli na bázi Cr-Mo je možné při proválcování za tepla setkat se s vnitřními 

trhlinami, které jsou detekovány při ultrazvukové kontrole. 

 

Laboratorní experiment byl zaměřen na nízkolegovanou ocel typu 25CrMo4 se 

středním obsahem uhlíku, která je mikrolegovaná vanadem za účelem dosažení zjemnění 

austenitického zrna. Pro posouzení, zda je daný typ plynule lité oceli 25CrMo4 dobře tvárný, 

byla provedena sada klínových zkoušek za tepla. Celkem bylo válcováno sedm zkušebních 

vzorků při různých teplotách na kvarto stolici K350.  

 
 

3.1. Zhotovení klínových vzorků pro válcování 

 
První sada vzorků pro provedení klínové zkoušky byla zhotovena z kruhového 

předlitku o průměru 410 mm, přičemž klíny byly orientovány v podélném směru. Vzorky byly 

odebrány ze středové zóny a v blízkosti povrchu předlitku.  

Druhá sada vzorků byla odebrána z bloku o rozměrech 260 x 260 mm, vyválcovaného 

z kruhového předlitku o průměru 550 mm. Jednalo se o blok, u něhož byly při ultrazvukové 

kontrole detekovány vnitřní trhliny. Rovněž v tomto případě byly klíny orientovány 

v podélném směru. Odběr vzorků byl proveden v bezprostředním okolí trhliny a v blízkosti 

povrchu vývalku [10]. 

 

Chemické složení oceli 25CrMo4  je uvedeno v tabulce 3. Popis vzorku s číslem 1 

nám udává chemické složení pro předlitek o průměru 410 mm, vzorek s popisem číslem 2 

souvisí s chemickým složením pro kruhový předlitek o průměru 550 mm. Z tabulky vyplývá, 

že rozdíly v chemickém složení jsou jen nepatrné. 
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Tab. 3: Chemické složení oceli 25CrMo4 

 

 
Chemické složení [ %]  

Ocel 
C Mn Si P S Cr Ni Mo V 

Vzorek 1 0,278 0,74 0,25 0,015 0,003 1,2 0,27 0,21 0,043 

Vzorek 2 0,276 0,74 0,24 0,012 0,004 1,2 0,26 0,21 0,044 

 

 Na obr. 12 je vidět schéma klínového vzorku a hodnoty, které byly použity pro celou 

sadu vzorků pro daný experiment. 

 

 délka klínového vzorků 110 mm 

 vstupní výška klínového vzorku 7 mm 

 výstupní výška klínového vzorku 15 mm 

 šířka klínového vzorku 15 mm 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 12: Schéma klínového vzorku s označenými parametry výškou, délkou a šířkou. 

 

 

Obrázek 13 znázorňuje klínový vzorek na jehož nárysu je vidět svislé vruby, které 

byly vyfrézovány každých 10 mm pod úhlem 90° do hloubky 0,7 mm. 

 

30 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 13: Schéma klínového vzorku s hloubkou vrubu a úhlem frézování. 

 

 

Na obr. 14 vidíme klínový vzorek pro experimentální část z nízkolegované oceli typu 

25CrMo4, který byl odebrán z kruhového předlitku o průměru 410 mm. Na nárysu vidíme 

vyfrézované vruby, které slouží jako iniciátor vzniku trhlin v proválcovaném klínku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Klínový vzorek pro válcování. 
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3.2. Válcování klínových vzorků 

 

Vzorky, které byly odebrány z kruhového předlitku o průměru 410 mm a 550 mm, 

byly dopraveny z Třineckých železáren a.s. do laboratorní zkušebny v areálu Vysoké škole 

Báňské. Jednotlivé klínové vzorky byly postupně vkládány do ohřívací pece. Teplota se 

pohybovala v rozmezí 1100 °C -   1300 °C s krokováním 50 °C. Každý vzorek byl do ohřívací 

pece umístěn na dobu 15  minut a následně byl vytažen za použití kleští a poté co v nejkratším 

čase odválcován na kvarto stolici. 

 

V tabulce 4 jsou znázorněny klínové vzorky, které byly válcovány na kvarto stolici 

K350. Tabulka znázorňuje dobu ohřevu v peci s dosahující teplotou ohřevu. Vzorky 

označeny č. 4, 1, 6, 3, byly odebrány z kontislitku o průměru 410 mm. Vzorky označeny č. 5, 

2, 7, byly odebrány z bloku o rozměru 260 x 260 mm.  

 

Tab. 4: přehled válcování klínových vzorků 

Vzor. č. 1  

ohřev 15 min. na teplotě 1300 °C, pak vložení do druhé pece s teplotou ohřevu 

dosahující 1250 °C na vyrovnání teploty s nastavenou dobou 5 min. a 

válcování. 

Vzor. č. 2    

ohřev 15 min. na teplotě 1300 °C, pak vložení do druhé pece s teplotou ohřevu 

dosahující 1200 °C na vyrovnání teploty s nastavenou dobou 5 min. a 

válcování. 

Vzor. č. 3    

ohřev 15 min. na teplotě 1300 °C, pak vložení do druhé pece s teplotou ohřevu 

dosahující 1100 °C na vyrovnání teploty s nastavenou dobou 5 min. a 

válcování. 

Vzor. č. 4    ohřev 15 min. na teplotě 1300 °C, pak válcování. 

Vzor. č. 5    ohřev 15 min. na teplotě 1300 °C, pak válcování. 

Vzor. č. 6    

ohřev 15 min. na teplotě 1300 °C, pak vložení do druhé pece s teplotou ohřevu 

dosahující 1150 °C na vyrovnání teploty s nastavenou dobou 5 min. a 

válcování. 

Vzor. č. 7    ohřev 15 min. na teplotě 1100 °C, pak válcování. 
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Na obr. 15 je znázorněná válcovací kvarto stolice K350 s předehřátým klínovým 

vzorkem, který je kleštěmi vkládán do vstupní části pracovního prostoru válcovací stolice s 

předem nastavitelnou výškou. Válcovací mezera mezi pracovními válci v průběhu válcování 

byla nastavena na 3,5 mm a rychlost otáček 100 ot.min-1. Při vkládání vzorku do prostoru 

válců bylo nutné zabezpečit, aby byl vzorek vtažen rovnoměrně, a aby nedošlo k vychýlení 

mimo jeho osu. Vývalky, které byly doválcovány, se bezprostředně po úběru zakalily 

v nádobě s předem připravenou vodou.  

 

Válcovací kvarto stolice má dva opěrné válce, které mají jmenovitý průměr 140 mm a 

dva pracovní válce o průměr 67 mm. Délka těla válců činí 350 mm. Horní část válců má 

nastavitelnou pohyblivou měnitelnou výšku, kterou lze měnit polohu dle průměru materiálu. 

Válcovací stolice je opatřena mechanismem, který umožňuje regulovat otáčky dle potřeby 

válcování a pohon stolice zajišťuje elektromotor s výkonem 17 kW.  Maximální rychlost 

otáčení pracovních válců je 140 ot/min-1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 15: Pohled na kvarto stolic K350 a zkušební vzorek. 
 
 
 
 

     

33 
 



Na obr. 16 – 22 je vidět sadu klínových vzorků po válcováni na kvarto stolici, které 

byly válcovány při různých ohřívacích teplotách. Hodnoty ohřevu klínových vzorků jsou 

uvedené v tabulce 4. 

Když porovnáme všechny fotografie vzorků, vidíme na půdorysu rozdílně zvrásněné 

povrchové plochy, které byly pravděpodobně způsobeny rozdílnou teplotou ohřevu. Se 

zvyšující se teplotou, oxidace výrazně stoupá. Tyto vzniklé okuje, byly následně při válcování 

vtlačeny do samotného vzorku.  Po válcování byly naměřeny výškové hodnoty deformace, 

které činily pro přední stranu klínů 48 %, a pro zadní stranu 72 %. 

 

 
Obr. 16: Teplota ohřevu 1300 °C. 

 
Obr. 17: Teplota ohřevu 1300 °C. 

 
Obr. 18: Teplota ohřevu 1250 °C. 
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Obr. 19: Teplota ohřevu 1200 °C. 

 

 
Obr. 20: Teplota ohřevu 1150 °C. 

 
Obr. 21: Teplota ohřevu 1100 °C. 

 
Obr. 22: Teplota ohřevu 1100 °C. 
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3.3. Příprava metalografických vzorků broušením 

 
Ze zkušebního klínového vzorku, po válcování na kvarto stolici při teplotě 1000 – 

1300 °C z nízkolegované oceli 25CrMo4 se středním obsahem uhlíku, mikrolegované 

vanadem, byla odebrána část z tohoto vzorku na metalografický rozbor za účelem posouzení 

velikosti austenitického zrna. V prvním kroku byly jednotlivé vzorky upevněny do upínacího 

mechanismu pomocí šroubů, které zajišťovaly optimální manipulaci při následném broušení a 

leštění.  

V dalším kroku byly jednotlivé části  klínových vzorků broušeny po jejich hraně a 

účelem bylo zajistit optimální rovný lesklý povrch. Vzorky byly broušeny na mechanické 

brusce značky METASIMAX. Brousicí zařízení je vybaveno dvěma rotujícími bubny a 

chladicím médiem. Uvnitř těchto bubnů je brusný papír, který slouží k postupnému broušení 

hran vzorků. Při broušení se postupovalo od nejhrubší zrnitosti 60 brusného papíru až po 

nejjemnější zrnitost 2500, kde se dosáhlo hladkého povrchu hrany vzorku.  

 
Po procesu broušení byly vzorky následně vyleštěny, čímž se dosáhlo hladkého a 

lesklého povrchu. Proces leštění probíhal za použití jiného přístroje, který byl vybaven jen 

jedním rotujícím bubnem. Místo brusného papíru, který se vkládal dovnitř bubnu u přístroje 

METASIMAX byl buben vybaven měkkou fibrovou podložkou, která zajistila vyleštěný 

povrch zkoumaného vzorku. Během leštění, kdy byl vzorek v rotujícím bubnu, bylo zapotřebí 

na povrch podložky pravidelně nalévat připravený roztok Al2O3. Tento roztok sloužil 

k zintenzivnění hladkosti povrchu.   

 

 

3.4. Leptání vzorků pro zviditelnění austenitického zrna  

 
 Po fázi leštění na fibrové podložce následoval krok, jehož cílem bylo dosáhnout 

oddělitelnosti a zviditelnění jednotlivých zrn v mikrostruktuře, které je možno vidět pomocí 

mikroskopu.  Zviditelnění mikrostruktury bylo dosaženo tak, že se vzorek ponořil do roztoku 

H2O s FeCl3, což přispělo k naleptání mikrostruktury zrn.  
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Pomocí plynového hořáku byl roztok zahříván na teplotu 80 °C. Teplota roztoku byla 

pravidelně monitorována pomocí teploměru. Po dosažení stanovené teploty 80 °C byl předem 

připravený a vyleštěný vzorek vložen do nádoby s roztokem. Vzorek v nádobě setrval po 

dobu 15 min, což mělo za následek, že se hranice zrn navzájem oddělí jedno od druhého a 

zůstanou jasně viditelné. 
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4. Diskuze výsledků 

 

4.1. Vyhodnocení výsledků klínových válcovacích zkoušek 

 

Na obr. 23 je znázorněn graf, který byl vytvořen pomocí parametrů získaných z 

počítačového softwaru během redukce klínového vzorku. Na základě výsledků bylo 

provedeno toto srovnání. Kromě toho byla stanovena velikost deformace a velikost 

deformační rychlosti v závislosti na délce zkoušeného vzorku.  

 
 

 
 
 

Obr. 23: Vyhodnocení klínové válcovací zkoušky (teplota 1150 °C) [19]. 
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Silové zatěžování při redukci klínového vzorku na válcovací stolici vidíme na obr. 24. 

V grafu je znázorněná závislost válcovací sily na době válcování při teplotě 1150 °C (zelená 

křivka) a při teplotě 1250 °C (fialová křivka). Z grafu vyplývá, že při teplotě 1150 °C nám 

křivka stoupá razantněji a je dosahováno větších hodnot válcovacích sil než u křivky s 

teplotou 1250 °C. Je to způsobeno tím, že zelená křivka se vyznačuje vyšším deformačním 

odporem než křivka fialová. 

 

 

Obr. 24: Závislost válcovací sily na době válcováni u vzorku č. 6 [19]. 
 
 
 

4.2. Posouzení mikrostruktury materiálu 
 
 

Vybrané vzorky, které byly bezprostředně zakaleny ve vodě po válcování, byly 

podrobeny metalografickému rozboru. Pomocí naleptání bylo snahou docílit oddělení hranic 

austenitických zrn pro posouzení mikrostruktury. Na obr. 25 a - b vidíme mikrostrukturní stav 

vzorku vyválcovaného při teplotě 1100 °C. Velikost deformace byla naměřena 48 % a 72 %. 

Obrázek 26 a - b nám znázorňuje mikrostrukturu, kde teplota činila 1300 °C a deformace 

dosahovala stejné hodnoty 48 % a 72 %. Při teplotě 1100 °C je vidět větší podíl 

zrekrystalizovaných zrn než při teplotě 1300 °C. Teplota dosahující 1300 °C obr. 24 a – b 
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pravděpodobně způsobila větší náchylnost k hrubnutí zrna v porovnání s nižší teplotou, která 

činila 1100 °C obr. 23 a – b.  

 

   

Obr. 25a: Mikrostruktura materiálu při 
deformaci 48% a teplotě 1100 °C. 

Obr. 25b: Mikrostruktura materiálu při 
deformaci 72% a teplotě 1100 °C. 

 

 
   

Obr. 26a: Mikrostruktura materiálu při 
deformaci 48% a teplotě 1300 °C. 

Obr. 26b: Mikrostruktura materiálu při 
deformaci 72% a teplotě 1300 °C. 

 

 

Výsledky zjištěny během tohoto experimentu stanovily, že zkoumána ocel třídy 

25CrMo4  vykazuje dobrou tvařitelnost v teplotním intervalu 1100 – 1300 °C. Při posouzení 

klínových vzorků po válcování nebyly zaznamenány žádné trhliny, a to ani v okolí vrubů, 

které slouží jako iniciátory vzniku trhlin. [19].   
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Z bloku o rozměru 260 x 260 mm, který pocházel z předlitku o průměru 550 mm, byly 

odebrány vzorky, kde při ultrazvukové kontrole byly detekovány vnitřní trhliny. Vzorek 

označený indexem 5 obsahoval zmiňované vnitřní trhliny před válcováním. Během válcování 

při teplotě 1300 °C došlo k svaření těchto trhlin [19]. 

 

Na obr. 27 vidíme rozvětvenou napěťovou trhlinu, která byla odebrána z předlitku o 

průměru 550 mm. Tento vzorek byl odebrán z části, kde se vyskytovaly již vzniklé vnitřní 

trhliny před válcováním na kvarto stolici. Během válcování u vzorku s číslem dvě nedošlo 

k svaření této trhliny při teplotě 1200 °C. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Obr. 27: Vzorek s trhlinou po válcování, teplota dosahující – 1200 °C. 

 

 

Na obr. 28 je možné pozorovat menší trhlinku při teplotě válcování 1100 °C. Snímek 

je pořízen z bloku o rozměru 260 x 260 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 28:  Vzorek po válcování, teplota dosahující – 1100 °C. 

 

 

V podobném experimentu bylo provedeno laboratorní válcování klínových vzorků s vruby z 

oceli 42CrMo4. Bylo válcováno celkem 8 vzorků v teplotním rozmezí 1275 až 975 °C. 

Rychlost válců byla 30 a 170 ot.min-1. Ani v jednom případě nedošlo ke vzniku viditelné 
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trhliny, ať už v místě vrubu nebo kdekoliv jinde [20]. Z provedených experimentů vyplývá, že 

u oceli Cr-Mo v rozmezí teplot cca od 1000 °C až 1300 °C při válcování nedochází k vzniku 

trhlin. Problémy ve finálním výrobku jsou důsledkem defektů vniklých už před válcováním 

v kontislitku. 

 

Problémy, které se vyskytují již v samotném počátku, kde dochází k příčinám vzniku 

objemových necelistvostí se řadí nevhodné chemické složení tavby, obzvláště pak nadměrně 

vysoký obsah molybdenu [22]. Vliv na zhoršení tvařitelnosti za tepla, respektive na vznik 

vnitřních trhlin může mít dle odborné literatury rovněž nežádoucí obsah mikrolegujících 

prvků (Nb, V, Ti) [23]. Mezi další možné příčiny vzniku vnitřních trhlin u ocelí na bázi Cr-

Mo se uvádí nadměrná teplota přehřátí oceli v mezipánvi [24], nízká rychlost odlévání oceli a 

vznik středových segregací [25], nerovnoměrně intenzivní sekundární chlazení při odlévání 

[26]. 

 

Mezi opatření na zmírnění středové segregace lze zařadit následující postupy: 

optimalizace metalurgického postupu (řízené přehřátí oceli v mezipánvi před kontilitím, 

mírnější sekundární chlazení, použití Ca, prvků vzácných zemin), technické řešení 

(elektromagnetické míchání, intenzivní sekundární chlazení). Obzvláště dodržení 

technologické kázně při plynulém lití má ve smyslu dodržování teploty oceli v mezipánvi 

odpovídající optimálnímu přehřátí má zásadní význam [21]. 

 

Dalším procesem, kterým lze ovlivnit a minimalizovat způsobené vady již v plynule 

litých polotovarech, je úprava technologie válcování. Pomocí úpravy podmínek válcování lze 

dosáhnout značné minimalizace těchto vzniklých defektů. Snahou válcování je svařit vzniklé 

vady, které se vyskytují v materiálu.  

 

Bylo zjištěno, že při teplotě 1300 °C trhlinky, které byly obsaženy v kontislitku byly 

během válcování uzavřeny a teplota dosahující 1200 °C nebyla dostačující k zacelení trhlinek. 

Z toho vyplývá, že vyšší teplota má příznivější vliv na zacelení defektů. Nalezení optimální 

teploty je řešením pro minimalizaci vad. Teplota nesmí být příliš nízká, protože snižuje 

tvařitelnost matrice a nedochází k středovému protváření. Naopak příliš vysoká teplota nám 

způsobuje hrubnutí zrna, které má negativní účinky na tvařitelnost. Důvodem, proč mohou 

vznikat vnitřní defekty během válcování je nerovnoměrná deformace, která podporuje vznik 

nežádoucích tahových napětí negativně ovlivňujících kvalitu materiálu. 
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K zlepšení protváření středové části kontislitku lze doporučit větší redukci válcovací 

síly na počátku tváření ve válcovací stolici, kdy je deformační odpor nejnižší a plasticita 

materiálu nejvhodnější pro tváření vnitřní části. Na tento problém s vnitřním svařením defektů 

může mít značný vliv i např. kalibrace. Pokud kalibr nemá dostatečný styk s provalkem 

nemusí dojít k vnitřnímu protváření středové části kontislitku. Pomocí úpravy kalibru lze 

částečně redukovat tyto problémy, které jsou samozřejmě spojeny s vyššími ekonomickými 

náklady. Dále lze doporučit nižší rychlost válců, která prodlouží dobu provalku mezi 

 pracovními válci. Lepšího protváření do středu lze dosáhnout taktéž zvýšením absolutní 

deformace.  
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5. Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo přinést základní informace o problematice zjištění 

příčiny vzniku vnitřních necelistvostí ve vývalcích v oceli typu 25CrMo4 a poskytnutí 

informací a nalezení optimálních podmínek, ve kterých se zmiňovaná ocel vyznačuje 

nejvhodnějšími parametry pro tvařitelnost. V teoretické části předložené diplomové práce jsou 

shrnuty základní poznatky vlivů, které působí na tvařitelnost materiálu a přehled různých typů 

zkoušek, které umožňují stanovit parametry tvařitelnosti. V práci je popsáno základní 

rozdělení oceli Cr-Mo a možné vady, které vznikají v těchto ocelích. 

 

V rámci experimentální části této diplomové práce byla studována ocel třídy 25CrMo4, ve 

které dochází k občasným výskytům vnitřních necelistvostí v tvářeném materiálu. Pro daný 

experiment byly odebrány zkušební vzorky z kontislitku, které sloužily pro posouzení 

tvařitelnosti a zda dojde během válcování k svaření stávajících nebo vzniku nových defektů. 

Tyto zkušební vzorky byly válcovány na kvarto stolici K350, kterou je vybavena VŠB-TU.  

 

Zkoumaná ocel vykazuje dobrou tvařitelnost v teplotním intervalu 1100 – 1300 °C, ale 

pouze v případě, že se bloky a sochory válcují z předlitku o průměru 410 mm. U zkušebních 

vzorků, které byly odebrány z předlitků o průměru 550 mm, nedošlo ke svaření již v 

polotovaru existujících trhlin během válcování při teplotě 1200 °C. Trhliny vyskytující se 

před válcováním v kontislitku byly během laboratorního válcování svařeny při teplotě 1300 

°C. V doporučení lze stanovit, že  sváření vzniklých trhlin lze docílit protvářením celého 

objemu kontislitku. Tímto způsobem lze minimalizovat vzniklé vady. 
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