


ZASADY.DOC 

Zásady pro vypracování bakalářské práce 
 

I. 

 Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list 5. Obsah BP 

2. Zásady pro vypracování BP 6. Textová část BP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrží na své oborové katedře.  
 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání BP. 
V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 
 

ad 5) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část BP obvykle zahrnuje: 
· Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP; 
· Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
· Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 
BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8). 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost.   



ZASADY.DOC 

U vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden 
jejich pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam 
použité literatury. 
Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 
 

ad 7) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazů, z toho nejméně 3 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu BP. 

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

 

III. 

 Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině. 

 

IV. 

 Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem bakalářského studia fakulty 

metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava od 

akademického roku 2009/2010. 

 

 

 

 

Ostrava 30. 11. 2010    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 





 
 

 

 

 

 

 
ABSTRAKT 
 

Předložená bakalářská práce se zabývá identifikací charakteristických vad zjištěných při NDT 
kontrole ultrazvukem u plechů z nástrojové oceli jakosti 19569. Zkoušení plechů z této oceli a 
následný odběr vzorků probíhal v prostorách univerzální válcovací tratě Bohumín. 
V minulosti již proběhlo několik válcování v různých úběrových a teplotních režimech. Pro 

snížení počtu vad, bylo provedeno zhodnocení výsledků, aby se dosáhlo požadované kvality 
s minimem výrobně ekonomických ztát. 
 

 

Klíčová slova: identifikace charakteristických vad, kontrola ultrazvukem, nástrojová ocel, 
válcování. 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The presented bachelor thesis deals with the identification of characteristic defects which 

were found during the NDT ultrasonic plates inspection from tool steel of quality 19569th. 

Testing of the steel plates and subsequent sampling was conducted on the premises of 

universal rolling mill in Bohumin. In the past several rollings were held when the material had 

different dimensions and temperature values of the rolled material. To reduce the number of 

defects an assessment of results has been conducted in order to achieve the required quality 

with minimum production and economic loss. 

 

Keywords: identification of characteristic defects, ultrasonic inspection, tool steel, rolling. 
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1. Úvod 
 

 

Současný celosvětový vývoj v hutním průmyslu je postižen omezenou poptávkou a poklesem 
ekonomického růstu. Každý zákazník, kterého si v dnešní nejisté době firma udrží, nebo nově 
získá je mnohdy existenční záležitostí pro další působení a rozvoj na trhu. Jednou z cest pro 

udržení si strategických pozic, je výroba nástrojových ocelí s vysokou přidanou hodnotou, 
která částečně eliminuje vlivy dnešní nelehké situace při výrobě ocelí běžných jakostí. Výroba 
nástrojových ocelí v TŽ a.s. není snadnou záležitostí. Jedná se o výrobní proces plný 
technologických úskalí jak při odlévání oceli v elektrických pecích, také v průběhu válcování 
a následného tepelného zpracování. 
 

Předložená bakalářská práce se zabývá praktickými poznatky získanými při výrobě a zkoušení 
plechů z nástrojové oceli 19569. Jednotlivé body zahrnují používané NDT metody pomocí 
ultrazvuku, technologii výroby plechů z nástrojové oceli 19569, členění a hodnocení 
charakteristických vad, které byly detekovány NDT ultrazvukovou metodou. Smyslem 
činnosti při zkoumání vad odhalených nedestruktivní kontrolou pomocí ultrazvuku je zvýšit 
jakost válcovaného materiálu a minimalizovat náklady spojené se zabezpečením požadované 
kvality, zvláště při třídění nevyhovujícího materiálu. 
 

Nedestruktivní zkoušení ultrazvukem a sledovaný průběh výroby se uskutečnil na třineckém 
provoze VHb-univerzální válcovací trať Bohumín. V minulosti již proběhlo několik 
válcování, při kterých měl materiál rozdílné rozměry válcovaného sortimentu s proměnlivou 
válcovací teplotou. Válcování plechů z nástrojové oceli bylo obtížné, protože bylo zapotřebí 
zabezpečit kvalitu zkušebních dodávek uřčených pro odběr zákazníkem. Poznatky získané 
během válcování se dále uplatňují při další výrobě nástrojové oceli 19569, neboť s postupným 
objemovým nárůstem je pro samotnou válcovnu VHb-Bohumín ekonomicky velice důležitým 
artiklem pro udržení si strategických pozic na trhu. Současný trend ve výrobě je válcování 
ocelí vyšší kvality jakostně náročnějších značek ocelí. 
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2. NDT Ultrazvukové metody 

Zkoušení ultrazvukem patří mezi základní metody nedestruktivní kontroly materiálu, která 
využívá průchodu ultrazvukového vlnění pružným homogenním prostředím a zkoušeným 
materiálem. Při průchodu materiálem dochází k zmenšování intenzity vlnění i amplitudy 
kmitů.  V případě, že vlnění narazí na rozhraní dvou prostředí (např. materiál – vzduch), 

dochází k odrazu a lomu vlnění. Základem většiny měření je měření ultrazvukové energie, 
která projde materiálem či se naopak vrátí po odrazu od nějakého rozhraní zpět. Zkouška 
ultrazvukem je zaměřena především na zjišťování plošných vad typu trhlin, studených spojů, 
větších samostatných objemových vad materiálu a zdvojenin. Při zkoušení jsou také 
zjišťovány a hodnoceny vady jak základního materiálu, tak svarových spojů [1]. 

2.1 Výběr metody pro zkoušení ultrazvukovými přístroji 
 

Volba metody závisí především na typech zkoumaných vad a tvaru zkoušeného materiálu. 
Nejpoužívanější je metoda impulsně odrazová, která má ze všech metod největší citlivost a 
rozlišovací schopnost. Lokalizuje polohu vady a může vyhodnotit i její náhradní velikost 
nastavenou na referenční měrce. Pro volbu metody zkoušení je nutno vzít v úvahu technologii 

výroby, která dává základní informace o typu a geometrii pravděpodobného místa výskytu 
vad. 

 

2.2 Metody provozu ultrazvukových přístrojů 
  

2.2.1 Metoda resonanční 
 

Resonanční metoda se v dnešní době prakticky nepoužívá. Na principu resonanční metody 
pracovaly zejména první ultrazvukové přístroje k měření tloušťky stěny. Kontinuální změnou 
frekvence se měnila vlnová délka, což vedlo k vytvoření stojaté vlny. Tato stojatá vlna vytváří 
maxima akustického tlaku, jež se pak mhou  použít k přesnému určení tloušťky stěny. 

 

2.2.2 Metoda průchodová 

 

U průchodové metody (obr. 1) používáme dvě sondy, které umístíme na protilehlé konce 
zkoušeného předmětu. Jedna sonda pracuje jako vysílač a druhá jako přijímač. Měřítkem 
homogenity zkoušeného materiálu je množství ultrazvukové energie, které projde z vysílací 
sondy do přijímací. Vyskytne li se na dráze ultrazvukového svazku necelistvost (vada), 
množství ultrazvukové energie se sníží. 
                                                                                                                                                                                                   Průchodový signál 

                                                       1  

                                                       

V P                                                                   

 

          

      

V P 

                                                     2                                                      2 

V- vysílací sonda                                                                  0000 

P – přijímací sonda 

 

Obr. 1 Schéma průchodové metody 
- 4 - 

 

                                                             1 

 

 

                                                             2 

 

 
 

    0            2            4            6            8           10                         



2.2.3 Nedostatky průchodové metody 

 

 Průchodová metoda má však řadu nedostatků v porovnání s impulsně odrazovou metodou. 
 

· Zcela chybí informace o hloubce vady pod zkušebním povrchem. 
 

· Pokles velikosti měřeného signálu může způsobit nejen přítomnost vady, ale i 
nedokonalý kontakt mezi sondou a povrchem materiálu. Tyto příčiny nelze odlišit. 

 

· Musí být přístupné dva protilehlé zkoušené povrchy. 
 

· Klade značné nároky na stabilitu vzájemné polohy sond. 
 

· V důsledku ohybu ultrazvukového svazku na okrajích vad nelze zjistit malé vady.  

2.2.4 Impulsně odrazová metoda 

Impulsně odrazová metoda (obr. 2) měří akustický tlak odražený od rozhraní dvou prostředí. 
Postačuje jen jedna sonda, která pracuje současně jako vysílač i přijímač s přístupem z jedné 
strany na zkoušeném povrchu součásti. Čas od vysílání do přijetí impulsu je úměrný 
vzdálenosti sondy od odrazové plochy. Ultrazvukový defektoskop měří dobu šíření impulsu, 
což umožňuje přesné určení polohy a velikosti vady [2]. Na obr. 2 jsou znázorněny indikace 
na obrazovce ultrazvukového defektoskopu jednotlivých pozic. Při Impulsně odrazové 
metodě používáme dvojnásobnou průchodovou vzdálenost materiálem, čímž se vyvarujeme 
nebezpečí přehlédnutí vadového echa při plošném defektu materiálu zvaného dvojitost. 

Pozice: 1 Vysílací impuls (vrchní hrana), 2 Indikace vady, 3 Koncové echo (spodní hrana) 

                  3 

 1  

1  2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3                                                                                                           
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Obr. 2 Schéma impulsně odrazové metody 
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2.2.5 Hodnocení nálezů na základě tvaru vadového echa 

 

Metody zkoušení uvedené v předchozích bodech využívají k hodnocení jednotlivá echa. 
Tento postup však nemusí být vhodný v případech, kdy vzniká současně několik ech. Některé 
předpisy proto uvádí symbolické popisy vzhledu echogramů. Operátor má pak k dispozici 

schématické referenční zobrazení indikací na obrazovce, které umožňují na základě 
porovnávání snadnější vyhodnocení nálezu. Hodnocení typů indikací vad (obr. 3) je vždy 
orientační a předpokládá větší zkušenosti operátora a znalost technologie výroby [2]. 

 

 

 

                               

    

      Izolované ojedinělé echo  (EE)                                      Více ojedinělých ech (VE) 
             např. staženina                                                    např. vločky, vměstky v průřezu 

     

                                  
 

     Seskupení rozlišitelných ech (GA)                       Seskupení nerozlišitelných ech (GN) 
       např. vločky, vměstky v jádře                                          např. rozkování jádra 

 

    

 

 
 

       Indikace ze struktury (GR) 

            např. hrubé zrno 

 
 

 

   Obr. 3 Typy indikací vad 
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2.3 Akustická vazba 
 

Ultrazvuk se na rozhraní pevné a plynné látky úplně odráží. I velmi krátká mezera mezi 
sondou a zkoušeným povrchem znemožní průchod ultrazvukového svazku. Proto se mezera 
mezi sondou a zkoušeným povrchem vyplňuje vhodným kapalným nebo polotuhým 
prostředím nazývaným akustická vazba. Jako vazební prostředek můžeme použít olej, 
vazelínu případně speciální vazební prostředky. 
 

2.3.1 Používané akustické vazby 

 

Kontaktní vazba 

 

Používá se především při běžném ručním zkoušení. Na povrch se nanese vhodný vazební 
prostředek (voda, olej, vazelína, škrobový roztok a podobně). Sondu přitlačíme na povrch 
součásti a provádíme posuv po součásti. Pro kontaktní vazbu je charakteristické, že tloušťka 
vazební vrstvy je menší než vlnová délka ultrazvuku. 
 

Vazba mezerová 

 

Pro mechanizované zkoušení se příliš kontaktní vazba nehodí, protože dochází k velkému 
opotřebení sondy třením o zkoušený povrch. Zmíněný nedostatek odstraníme vazbou 
mezerovou. V průběhu zkoušení upevníme sondu do speciálního držáku, který se pohybuje po 
povrchu zkoušeného předmětu. Mezeru mezi sondou a zkoušeným povrchem vyplníme 
plynule přitékající vodou. Tloušťka vazební vrstvy je srovnatelná s vlnovou délkou 
ultrazvuku. 

 

Vazba imersní 
 

Zkoušený předmět je celý ponořen ve vodě či jiné kapalině. Sonda se zkoušeného povrchu 
přímo nedotýká, mezi sondou a povrchem je vrstva kapaliny, jejíž tloušťka je vetší, než délka 
ultrazvukové vlny. 
 

2.4 Používaná ultrazvuková metoda na provoze VHb 
 

Metodu vyhledávaní vad zkoušených součástí volíme na základě předepsaných požadavků a 
směrnic, proto je často zapotřebí vypracovat detailní plán či písemné instrukce. Na provoze 
VHb zkouší ploché výrobky kontaktní průchodovou metodou za použití vody jako vazebního 
prostředku. V průběhu zkoušení upevní dvojitou sondu do speciálního držáku a provádí 
posuvy sondou. Sonda svými pohyby zajišťuje jak prozkoušení v jednom směru tak i posunutí 
ve směru kolmém v úvrati zkoušeného pohybu (obr. 4) [2]. 

 

 

 

 

 

 
 

               Obr. 4 Schéma posuvu sondou při plošném prozvučování povrchu 
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                                  Posuv sondou při plošném prozvučování  



3. Nástrojové oceli 
 

3.1 Požadované vlastnosti nástrojových ocelí 
 

· Tvrdost: 

Tvrdost materiálu je závislá na chemickém obsahu složení zejména uhlíku a na druhu 
tepelného zpracování. Vysokých tvrdostí dosáhneme kalením a popouštěním. 
 

· Řezivost: 
Řezivost je schopnost vniknutí řezného nástroje do obráběného materiálu aniž by došlo 
k otupení obráběcího břitu. Vlastní řezivost ovlivňuje množství a rozložení karbidů ve 
struktuře. 
 

· Odolnost ocelí proti popuštění: 
Odolnost vůči popouštění je důležitá zejména u rychlořezných nástrojů pracujících při vyšších 
teplotách. Popouštěcí odolnost zjišťujeme měřením tvrdosti po dlouhodobém účinku vyšších 
teplot. 

 

· Plastické vlastnosti a houževnatost: 
Plastičnost a houževnatost závisí zejména na vnitřní struktuře, morfologii a rozložení karbidů 
uvnitř matrice a na přítomnosti vměstků, případně na výskytu vnitřních vad. 
 

· Tepelná únava: 
Únavový jev se vyskytuje u součástí vystavovaných střídání teplot. Důsledkem střídání teplot 
dochází k dilataci nebo k tahovému namáhání. Odolnost vůči únavě je závislá na  
houževnatosti a mezi kluzu. 
 

· Rozměrová a tvarová stálost: 
Tvarová a rozměrová stálost je důležitá zejména u měřící techniky a tvarových nástrojů. 
Změna stálosti je způsobena přeměnou vnitřní struktury vlivem výkyvů teplot. 
 

· Prokalitelnost : 

Je vlastnost materiálu dosáhnout požadované tvrdosti do určité hloubky po tepelném      
zpracování kalením. Mezi prvky ovlivňující prokalitelnost patří Mn, Cr, Mo, Ni [3]. 

 
3.2 Charakteristika nástrojové oceli 19569 
 

Nástrojová ocel 19569 dle ČSN 41 9569 odpovídá přibližně svým složením německé oceli 
63CrMoV5-1, W.Nr. 1.2362. Jedná se o nástrojovou vysoko prokalitelnou chrom-molybden-

křemík-vanadovou ocel ke kalení v oleji a na vzduchu. Prokalitelnost nástrojové oceli 19569 
dosahuje na klidném vzduchu až 80 mm hloubky. 

 

Z hlediska mechanických vlastností se nástrojová ocel 19569 vyznačuje zvýšenou odolností 
proti opotřebení, tlakovému namáhání při zvýšené houževnatosti, má dobrou obrobitelnost ve 
stavu žíhaném na měkko, dobrou tvářitelnost za tepla a vykazuje velmi malé rozměrové 
změny po tepelném zpracování. 
 

Chemické složení nástrojové oceli 19569 je uvedeno v tabulce č. 1 - obsahy jednotlivých 
prvků jsou udávány v (hm. %) [4]. 
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Tab. 1 Chemické složení nástrojové oceli 19569 

 

  C Mn Si Cr W V Mo P S 

Chemické složení 0,58 0,25 0,7 4,5  0,2 0,8     

(rozbor tavby) až až až Až max až až max max 

  0,68 0,55 1,1 5,5 0,6 0,4 1,2 0,03 0,035 

 
Mechanické vlastnosti nástrojové oceli 19569 jsou závislé na druhu tepelného zpracování. 
V normě ČSN 41 9569 jsou vypsány předepsané mechanické hodnoty pro vybrané teplotní 
intervaly tepelného zpracování. Další mechanické hodnoty při jiných teplotních intervalech 
tepelného zpracování norma neupravuje [5]. 
 

Normou předepsané hodnoty pro nástrojovou ocel 19569 po tepelném zpracování 
 

Žíhání na měkko 810-830 °C /4h  –  pomalé ochlazování v peci. 

                                                          Maximální hodnota tvrdosti 230HB. 
 

Žíhání k odstranění pnutí 600-650 °C/2h – pomalé ochlazování v peci. 

 

 

Kalení 980-1020 °C - ochlazování v oleji a na vzduchu. 
                                    Maximální hodnota tvrdosti 60-61 HRC. 

 

 

3.3 Uplatnění nástrojové oceli 19569 
 

· Řezné nástroje  
Nástrojovou ocel používáme pro výrobu středně a více namáhaných nástrojů se zvýšenou 
houževnatostí pro obrábění dřeva a nekovových materiálů (obr. 5) tj. nože, frézy, vrtáky a 
vysoko výkonné sekací nože na dřevo. 
 

           
Obr. 5 Nůž pro obrábění dřeva 
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· Drtící nástroje 

Nástrojová ocel se používá pro výrobu kladiv, bucharů, čelistí drtičů pro jemné i hrubší drcení 
(obr. 6) při kombinaci odolnosti proti opotřebení a houževnatosti. 
 

           

 

Obr. 6 Průmyslový drtič tvrdých a polotvrdých  materiálů 

 

· Nástroje pro tváření za studena 
Nástrojová ocel se používá pro výrobu velice namáhaných součástí (obr. 7) s požadovanou 
kombinací odolnosti proti opotřebení a houževnatosti (hladké profilované válce, razidla, 
zápustky pro lisování, tažení, tvarování, protlačování, pro velmi namáhané střižníky pro 
děrování a stříhání materiálů pro výrobu výkonných kotoučových nožů pro stříhání tyčí, 
profilů, plechu o větší pevnosti) [3]. 
 

 

 

Obr. 7 Fotografie střižníků a průvlaku  

 
3.4 Výroba plechů z nástrojové oceli 19569 na univerzální válcovací trati 
 

Výroba nástrojové oceli třídy 19569 začíná výrobou oceli v elektroocelárně v TŽ. a.s. 

vakuováním. Ocel se odlévá do ingotů, které se pak uloží do hlubinných pecí. Po odlití 
následuje předválcování v blokovně na bramy. Po předválcování následuje uložení do 
vychlazovací jámy. Před opracováním na hrubovně  provádějí pracovníci technické kontroly 
zkoušku ultrazvukem na přítomnost vnitřních vad. Po kompletaci bram na zakázku následuje 
odvoz na univerzální válcovací trať Bohumín. Zde se provede ohřev v narážecí peci. Ohřáté 
bramy se vyválcují na univerzální válcovací stolici a následně nastřihají na pásy, které se po 
válcování uloží do vychlazovacích termoboxů. Vychlazené ocelové pásy se posílají zpět do 
TŽ. a.s. na tepelné zpracování.  
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Po žíhání následuje opětovný dovoz materiálu na univerzální válcovací trať Bohumín. 
V prostorách úpravny univerzální válcovací tratě Bohumín provedou pracovníci kontroly 
kvality zkoušku tvrdosti přenosným brinellovým tvrdoměrem. Po změření tvrdostí 
tvrdoměrem následuje vyrovnání oceli na rovnací stolici. Před vlastním uvolněním zakázky a 
expedicí kontroloři kvality provádí nedestruktivní zkoušku ultrazvukem. Celý koloběh výroby 

je znázorněn na obrázcích č. 8 a 9 [6]. 

 

 

 

 

 

Schéma koloběhu plechů výroby nástrojové oceli 
 

 

 

 

 

 

 

                Elektroocelárna-VOve                       Válcovna VH     ST. a.s.    TŽ. a.s. 

   

      

 

 

 

 

 
Ocel 

Ingoty 

Bramy 

Ploštiny 

 

 

 
Vysvětlivky: ST. a.s. Strojírny Třinec, ODL-odlévárna, HP-hlubinná pec, BLO-blokovna, 

 VJ-vychlazovací jáma, HRU-hrubovna, OP – ohřívací pec, VHb-válcovna Bohumín, 
VT-vychlazovací termobox, ŽÍH-žíhárna TŽ, HB-zkouška tvrdosti dle Brinella Bohumín,  
RB-rovnačka Bohumín,UZ- Ultrazvuková zkouška Bohumín.  
 

    

 

    

   Obr. 8 Schéma koloběhu nástrojové oceli 
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  Obr. 9 Schéma prostorů univerzální válcovací tratě Bohumín 
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4. Technologie výroby plechů z nástrojové oceli 19569 
 

4.1 Technologický postup ohřevu vsázky  
 

Technologie ohřevu u nástrojové oceli 19569 se řídí technologickými předpisy a směrnicemi 
pro výrobu nástrojových ocelí na VHb – Bohumín. 
 

4.1.1 Postup sázení předvalků do pece 

 

Sázení ingotů do pece se řídí technologickými směrnicemi pro zabezpečení výroby nástrojové 
oceli dle ČSN 41 9569. Materiál se sází do pece dle před plánované výroby na základě 

zakázkové náplně, stupni opotřebení válců a skladbě válcovaného sortimentu. Před 
válcováním nástrojové oceli 19569 je nasazen materiál s malou rychlostí válcovacími. 
Samotné válcování nástrojové oceli je naplánováno od nejmenších rozměrů tloušťky a šíře k 

nejvyšší. 
 

 

4.1.2 Ohřev nástrojové oceli 19569   
  

Ohřev ocelí na Univerzální válcovací trati v Bohumíně provádíme v tří zónové peci s pevnou 

nístějí (obr. 10). Předehřívací zóna s odtahem spalin je bez hořáku. V ohřívací zóně je 
umístěna šestice hořáků. Ve vyrovnávací zóně nalezneme čtyři vířivé hořáky typu H2B. 
 

 Do narážecí pece (obr. 9, a obr 10) sázíme studenou vsázku. Z důvodu sdílení tepla sáláním 
v peci musí být teplota v peci o 100 až 150 °C vyšší než li teoretická teplota ohřevu materiálu 
což u nástrojové oceli 19569 činí aspoň 1250 °C. Rychlost ohřevu u oceli 19569 je stanovena 
na cca. 4 hodiny. Regulace teploty se provádí plynule po 20 °C, a tím se vyvaruji skokům 
teplot v peci, což může mít za následek poškození válcované oceli zejména vzniku 
povrchových trhlin [6]. 

 

Samotná pec je vytápěna degazačním plynem, který se skládá z: 57-63% CH4, 6,5-7,5% CO2, 

do 2% O2 a zbývajících 25–35% N2. 

  

 

 

 
Obr. 10 Pohled na tlačku před narážecí pecí 
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4.2 Válcování 
 

Válcování je tváření, při kterém dostává materiál požadovaný tvar průchodem v mezeře mezi 
válci. Přes 90% vyrobené oceli se po odlití plasticky přetváří, většinou válcováním za tepla. 
Stupeň přetváření pak bývá podle okolností i přes 100%. Je-li kov plasticky přetvářen, pak se 
nehomogenity v materiálu jako jsou plynové a pevné vměstky, staženiny podélně prodlouží a 
stlačí (obr. 11) [7]. 

 
 

Obr. 11 Rozválcování nehomogenit  
 

4.2.1 Válcovací stolice 

 

Na provoze VHb-Bohumín používáme univerzální válcovací stolici (obr. 9, a obr. 12). Trio 

horizontálních válců (Lauthovo trio s malým průměrem prostředního válce), doplněných 
dvojicí vertikálních válců, umístěných za válcovací stolicí [8]. Rám stolice je tvořen dvěma 
ocelolitinovými stojany s hydraulicky uzavíratelnými příčníky. Horizontální i vertikální válce 
jsou uloženy v ložiskových tělesech, horní a spodní vertikální válec je hnací, střední je volně 
ložený. Součástí válcovací stolice jsou zaváděcí a pomocné armatury, zvedací stoly 
s válečkovými dopravníky a systémem vysokotlakého ostřiku pro odstranění primárních 
okují.   
 

 

 
 

Obr. 12 Pohled na válcovací stolici 
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4.3 Vychlazování materiálu v termoboxech 

 
         Termoboxy používané na VHb 

 

Z důvodu zpomalení chladnutí vývalků u některých druhů oceli zejména u jakosti 19569, byly 

v roce 2007 postaveny v prostorách VHb. za výběhovým úsekem rovnací stolice dva nové 
vychlazovací termoboxy (obr. 13). Dvojice starších termoboxů mají víka uzavíratelná jen 
s pomocí jeřábu. Nové termoboxy  jsou oproti starším vybaveny ovládacím panelem, sloužící 
k snadnému  ovládaní hydraulického zvedáku poklopu pro rychlé uzavření termoboxů. Na 
ovládacím panelu je umístěn ukazatel vnitřní teploty pro zabezpečení požadované doby pro 
chladnutí materiálu. 
.  

 

 
Obr. 13 Pohled na Termobox s hydraulickým zvedáním poklopu 

 

4.4 Technologický postup vychlazování nástrojové oceli 19569                    
      v termoboxech 
 

Pro zpomalení ochlazování vývalků z nástrojové oceli používáme termoboxy. Dle doporučení 
se válcované plechy z nástrojové oceli 19569 ukládají do termoboxu  buď ve svazcích, nebo 
jednotlivě s minimální teplotou pro uložení 500 °C. Materiál se ukládá svisle nad sebou na 
roštu. Uzavření termoboxu provádíme ihned po uložení a otevírání až při ukládání dalšího 
svazku. Doba vychlazování je stanovena na 48 hodin [6]. 

 

4.5 Tepelné zpracování nástrojové oceli 19569 
 

Žíhání  
 

Nástrojová ocel 19569 se na provoze VHb po tváření a řízeném chladnutí v termoboxech  

zpravidla odváží do strojíren třineckých železáren na tepelné zpracování žíháním na měkko. 

Žíhá se pro dosažení tvrdosti vhodné pro další zpracování. Průběh žíhání je závislý na 
chemickém složení a způsobu použití oceli. Pro dosažení co nejnižší tvrdosti je důležitá 
prodleva na doporučené teplotě žíhání s následujícím pomalým chladnutím pod teplotu, kdy 

již bezpečně neprobíhají žádné strukturní přeměny. Teplotní prodleva se pohybuje kolem 4 
hodin, po které následuje pomalé chladnutí rychlostí 10 až 20 °C za hodinu přibližně do 
teploty 600 

o
C.  
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Žíháni na odstranění pnutí 
 

Účelem je snížení pnutí, které vzniká v průběhu obrábění nebo tvářením za studena. Zařazuje 
se do technologického postupu výroby nástroje po hrubování, před vlastním dohotovením 
nástroje (mezioperační žíhání), aby se pnutí neuvolňovalo až během ohřevu ke kalení. Provádí 
se nejčastěji při teplotách v rozmezí 600 až 650 

o
C po dobu asi 1 hodiny s následným 

pomalým ochlazením na vzduchu (obr. 14).  

 

 

 Kalení 
 

Konečné vlastnosti nástroje se získávají kalením (obr. 14) a následným popuštěním. Pod 
pojmem kalení se rozumí ohřev na teplotu austenitizace po které následuje rychlé ochlazení 
pod teplotu počátku vzniku martenzitu (Ms). Teplota austenitizace musí být zvolena tak, aby 
došlo k uvedení přiměřeného množství karbidů do roztoku a tím k obohacení austenitu 
uhlíkem a dalšími prvky, které se na tvorbě karbidů podílely. Uvedení karbidů do roztoku je 
též funkcí času, proto je nutná i prodleva na teplotě austenitizace (kalicí teplotě). Ochlazení 
v doporučeném prostředí musí proběhnout rychlostí, při které se co nejvíce austenitu přemění 
na martenzit. Přeměna na austenit však nebývá úplná a proto je nutno počítat s tzv. 

zbytkovým austenitem [10]. 
 

 

Popouštění 
 

Nástroje po kalení jsou křehké a náchylné k praskání, proto musí po kalení následovat 
popouštění (obr. 14). Velikost popouštěcích teplot se volí na základě požadovaných 
mechanických vlastností tj. požadovaná tvrdost, respektive pevnost. Doporučené hodnoty 
popouštěcích teplot jsou rozdílné na základě chemického složení jednotlivých druhů ocelí.  
 

Postupy ohřevu jsou uvedeny v materiálových listech. Při popouštění nad teplotou  300 
o
C je 

nutné nástroje předehřát na teplotu 300 až 350 
oC, po vyrovnání teplot ohříváme rychlostí 20 

až 50 
oC za hodinu. Popouštíme li v solných lázních, přenesem předehřátý nástroj do solné 

lázně zahřáté na teplotu popouštění. Doba výdrže na popouštěcí teplotě do 300 
o
C je 

stanovena minimálně na 1 hodinu. Při vyšších popouštěcích teplotách je stanovena prodleva 
na 1 hodinu pro každých 20 až 25 mm tloušťky, ale minimální interval prodlevy musí 
dosahovat alespoň 2 hodiny [14].  
 

Nástroje z legovaných ocelí pro práci za studena a z ocelí pro práci za tepla se popouštějí 
minimálně 2 krát, rychlořezné oceli minimálně 3 krát, rychlořezné oceli legované kobaltem i 
více jak 3 krát. Při vícenásobném popouštění je prodleva na teplotě asi 2 hodiny. Teplota 
druhého a následného popuštění je asi o 10 

oC nižší než u předchozího. Násobným 
popouštěním docílíme dokonalejšího rozpadu zbytkového austenitu a zároveň popuštění 
martenzitu, který se rozpadem zbytkového austenitu tvoří. 
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Příklady postupů základního tepelného zpracování nástrojových ocelí 
(převzato z DIN 17 350)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Příklady postupů tepelného zpracování  
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5. Vady detekovatelné ultrazvukem u nástrojové oceli 19569 
 

5.1 Rozdělení vad  
 

Rozdělení vad podle zdroji vzniku   
 

Zásadně můžem vady zjištěné vhodnou nedestruktivní metodou rozdělit do tří kategorií, které 
souvisí s dobou jejich vzniku. 

 

vady vzniklé v metalurgickém procesu: při lití a tuhnutí kovů ve formě 

                                                                      (tzv. vady inherentní též zavlečené). 
 

vady způsobené zpracováním: vznikají v různých výrobních fázích jako tváření, řezání,                                                                         
                                                    svařování a tepelné zpracování. 
 

vady z provozu: vznikající mechanickým nebo korozním zatížením během provozu zařízení 
                      nebo stroje. 

 

5.2 Vady vzniklé při  metalurgickém procesu a jejich členění 
 

       5.2.1 Vady při lití do forem 

 

Vady v odlitcích vznikají při tuhnutí tekutého kovu (taveniny) ve formě. Tekutý kov se odlišuje 
od tuhého tím, že má větší objem a má větší rozpustnost vůči plynům a jiným cizím látkám. 
 

Při odlévání je taveninou vyplněná forma, ve které roztavený kov tuhne. Krystalizace probíhá 
přednostně ve směrech odvodu tepla, tedy na stěnách formy a na povrchu odlitku. V důsledku 
objemových změn dochází u vnitřních částí odlitků a na jejich povrchu ke vzniku lunkrů neboli 
staženin (obr. 15). Při tuhnutí kovu se tvoří bublinky plynů, které byly původně v tavenině 
rozpuštěny jako jednotlivé atomy. Pokud bublinky zůstanou v kovu uzavřeny, vzniknou vady 
typu pórů a bublin což může mít za následek při dalším zpracování válcování vzniku tzv. 
zdvojenin. Proto horní část ingotu (hlavy) se oddělují od ingotů (viz obr. 16), [2]. 

     

 

                                                      

 
 

Obr. 15  Staženina v ingotu                         Obr. 16 Hlava ingotu 
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5.2.2 Vady při kontinuálním lití 
 

Při kontinuálním lití tavenina stále přitéká do forem což má za následek značné omezení 
vzniku staženin (obr. 17). V kontislitcích se však vyskytují segregáty a vměstky neboť na 
stěnách průchozí kokily krystalizují látky s vyšším bodem tání, zatímco ve středu slitku se 
soustřeďují vměstky s nízkou tavící teplotou. Další vadou kontislitků je pórovitost často 
s póry protáhlými ve směru odtahování slitků [11]. 
 

Schéma kontinuálního lití 
 

 
 Obr. 17 Schéma kontinuálního lití 

 
5.2.3 Přelitá kůra 

 

Při odlévání vzniká na povrchu tekutého kovu vrstva oxidů, která se nazývá licí kůra. Pokud 
se tato licí kůra zachytí na licí formě a je přelitá tekutým kovem vzniká závažná vada, která se 
při dalším tváření projeví jako hluboká necelistvost vystupující na povrch. (obr. 18) [9]. 

 

 

 
Obr. 18 Přelitá kůra ingotu 
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5.2.4 Trhliny 

 

Při tuhnutí ingotů vznikají značná tepelná pnutí, která mají za následek vznik podélných nebo 
příčných trhlin. (obr. 19), [9]. 

 

Mechanizmus ovlivňující šíření trhlin spočívá v rozdílné mikrostruktuře v materiálu. Materiál 
se při působení vnitřních meziatomových sil brání k šíření trhlin. Pokud je hnací síla trhliny 
větší než vazební síla materiálu, pak dojde k šíření trhlin (obr. 20).  

 

  

 

 
 

Obr. 19 Trhliny v ingotech   

 

 

 
  

Obr. 20 Trhliny na koncích bram. 

 

5.2.5 Vměstky 

 

Nekovové vměstky se mohou dostat do ocelí jak při její výrobě, tak při odlévání. Měly by 
vyplavat do strusky, tento proces však někdy proběhne neúplně. Mezi hlavními druhy 
vměstků patří oxidy, sirníky a hlinitany. Sirníkové vměstky jsou poměrně tvárné, ve tvářeném 
materiálu vytvářejí souvislé podélné pruhy. Oxidy a hlinitany jsou křehké, při tváření se drtí a 
často vytvářejí řádky. Vměstky jsou vady odhalitelné pomocí nedestruktivního zkoušení 
ultrazvukem. Průběh vadového echa signalizující vměstky oproti trhlinám není rozvětvený a 
rozložením působí ve shlucích ve směru tváření. (obr. 21), [9]. 
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   a)sirníky 

 

 

 

b)oxidy 

 

 

 

c)hlinitany 

 

Obr. 21 Různé typy vměstků 

 

5.2.6 Vločky 

 

Vločky jsou shluky různě orientovaných trhlin uvnitř materiálu. Pokud dojde k lomu 

materiálu, pak na lomové ploše objevíme okrouhlé světlé plošky připomínající sněhové 
vločky. Příčinou vloček je vodík, který se z atomární fáze dobře rozpouští v tekuté lázni i 
v austenitu. Jakmile se austenit mění na ferit, rozpustnost vodíku silně poklesne a vodík se 
vytlačuje jako dvou atomové molekuly plynu, které nemohou z materiálu uniknout. 
Důsledkem vysokého tlaku vyloučeného plynu vznikají vnitřní trhliny. 
 

Pro vločky je typické, že se nevyskytují v podpovrchové vrstvě materiálu, protože odtud může 
vodík do jisté míry uniknout. Vločky zjišťujeme hlavně ultrazvukem (obr. 22).     

 

 

 

 
 

Obr. 22 Vločky 

 

 

5.2.7 Šupiny  
 

Šupiny (obr. 23) vznikají z rozstřiku při odlévání, nebo z podpovrchových bublin v ingotech, 

které byly při ohřevu obnaženy, nebo zaválcováním cizích kovových těles, která nebyla 
odplavena vysokotlakým ostřikem [9]. 
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Obr. 23 Šupina na povrchu pásnice 

 
5.3 Vady vzniklé během válcování  
 

Vady vyskytující se během válcování můžem rozdělit do dvou skupin činitelů. 
 

Vady slévárenského původu: Mnohé vady vznikají při slévárenských procesech. Vady 
slévárenského původu jsou při tváření deformovány ve směru tváření, případně se zvětšují a 
rozevírají na povrchu materiálu. Slévárenské vady se mohou dále členit podle polohy na 

vnější a vnitřní. 
 

Vady vzniklé při samotném procesu válcování: Některé vady vznikají i při samotném 
procesu tváření. Mezi hlavní činitele ovlivňující kvalitu patří dodržování válcovacích teplot, 
technologický postup úběrových plánů a začlenění vysokotlakého ostřiku pro odstranění okují 
[16]. 

 

Rozdělení vad vzniklých při samotném procesu válcování  
 

5.3.1 Přeložky 

Přeložky jsou výronky vzniklé proniknutím materiálu do mezery mez válci. V dalším 
průchodu po pootočení vývalku vzniká vada nazvaná přeložka (obr. 24), [9]. 

 

 
 

Obr. 24 Přeložky vzniklé proniknutím materiálu do mezery mezi válci    
 

5.3.2 Trhliny 

Trhliny můžeme rozdělit na vnější a vnitřní. Z hlediska vzniku můžeme vyhodnotit nepříznivé 
vlivy při všech tvářecích operacích. Při samotném procesu válcování mohou vznikat trhliny 
důsledkem nedodržení válcovacích teplot, nevhodně zvoleným úběrovým plánem a příliš 
rychlým chladnutím ploštin po samotném válcování (obr. 25), [12]. 
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Obr. 25 Trhliny vzniklé důsledkem nízkých válcovacích teplot 
 

5.3.3 Zaválcované okuje 

 

 Jsou necelistvosti (obr. 26), které vytvářejí otlaky na jinak hladkém povrchu válcovaného 
materiálu [13]. Tento jev můžeme z velké části eliminovat systémem vysokotlakého ostřiku. 
Zmíněný systém vysokotlakého ostřiku umožňuje odstraňovat primární okuje z bram v 

odkujňovači s hydraulicky stavitelnými tryskami horního ostřiku [15]. Odstraňování okují zde 
probíhá automaticky při provozním tlaku vody až 23 MPa (podle jakosti materiálu) a průtoku 
vody 54 l/s.    

 

 
 

Obr. 26 Pohled na zaválcované okuje 

 

 

5.3.4 Mechanické vady  
 

Na povrchu tvářeného materiálu vzniká řada vad způsobených vadným tvářecím nářadím, 
nebo jiným materiálem, který přilne na povrch válce. Důsledkem nepříznivých mechanických 
vlivů vznikají různé otlaky, rýhy, apod.   

 
5.4 Vady vzniklé při tepelném zpracování 
 

Jedním z činitelů ovlivňujících kvalitu vnitřní struktury je tepelné zpracování. Nevhodný 
postup ohřevu a chladnutí může mít i fatální následky na požadovanou kvalitu. Pro potřebné 
zajištění technologie tepelného zpracování se řídíme předem definovanými směrnicemi a 
pracovními postupy. Ohřev a následné ochlazování probíhá rovnoměrně po zvolených 
stupních a časových prodlevách. Nedodržení technologie zpracování může mít za následek 
nadměrné tvarové deformace a v krajních případech ke vzniku trhlin zejména u výše 
legovaných ocelí. Technologie tepelného zpracování je popsána v bodě 4.5. 
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6. Hodnocení vzniku vad 
 

Na základě zjištěných vad pomocí nedestruktivního zkoušení ultrazvukem bylo provedeno 
metalografické hodnocení vybraných výřezů z nástrojové oceli 19569. Hodnocení probíhalo 
na požadavek technologického oddělení v prostorách zkušeben a laboratoří v třineckých 
železárnách. Cílem metalografického hodnocení bylo zjistit zdroje ovlivňující velikost 
vnitřních vad ve vybraných vzorcích. 
 

6.1 Výskyt staženin u  plechů z nástrojové oceli 19569 
 

Při NDT zkoušení plechů z nástrojové oceli 19569 pomocí ultrazvuku byla nalezena řada 
nepřípustných vad. Na obrazovce ultrazvukového defektoskopu se ukázala indikace vady, 
která svojí echodynamikou  naznačovala, že se jedná nejspíše o vady typu staženin (obr. 3, str. 

6). Na základě metalografického hodnocení byl charakter vady potvrzen. 
 

Tab. 2 Popis dodaných výřezů pro metalografické hodnocení  
 

 

Dodané vzorky: 2 výřezy ploché oceli z nástrojové oceli 19569 (63Cr5MoV-VK) 

 

                                               Šířka   Tloušťka 

1 Výřez z plechu o  rozměru  210  x  17,3 mm  

2 Výřez z plechu o rozměru   200  x  17,3 mm 

   

Požadavek: Metalografický rozbor UZ nálezů u ploché oceli výše uvedených rozměrů 

 

Mikroskopické hodnocení 
K  rozboru byly přineseny dva výřezy ploché oceli (viz tab. 2) o rozměru 210/17,3 mm a 
200/17,3 mm, u nichž byly UZ zkouškou zjištěny vady. Před řezáním v dílně bylo opakovaně 
provedeno (UZ zkouškou) upřesnění místa vad, následně byl proveden výřez, zalisování a 
vybroušení vzorků pro metalografický rozbor.  
 

Na ploše vzorku (č.1, 210/17,3 mm) byly ve středové části nalezeny dvě staženiny dosahující 
délky 4,95 mm (obr. 27 a 28) a 1,48 mm (obr. 29). Staženiny byly uvnitř čisté bez nečistot, v 
okolí byly zjištěny drobné sulfidy. 
 

Na ploše vzorku (č.2, 200/17,3 mm) byly ve středové části nalezeny tři staženiny dosahující 
délky 1,28 mm (obr. 30), 0,88 mm (obr. 31) a 0,84 mm (obr. 32). Uvnitř staženin ani v jejich 

těsné blízkosti nebyly nalezeny žádné nečistoty. V okolí byly zjištěny drobné sulfidy. 
Mikrostruktura obou vzorků byla tvořena jehlicemi popuštěného bainitu (obr 28 a 32), na 

ploše bylo možno vidět tmavé a světlé pruhy, což bylo způsobeno jejich rozdílným 
odmíšením (obr. 27 až 32). Oduhličení v okolí vad nebylo prokázáno. 
 

Na základě metalografického hodnocení dvou výřezů z nástrojové oceli 19569 bylo 
konstatováno, že vady zachycené NDT zkouškou pomocí ultrazvuku byly pozůstatkem 
nesvařených staženin z ingotu, nasvědčuje tomu i výrazná segregace v jejich okolí (viz 
obrázky pořízené při metalografickém hodnocení č. 27 až 32). 
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 Fotodokumentace staženin získaných při metalografickém rozboru vzorku č.1 

                                

                                                    

                               
 

Obr. 27 Staženina 1, vz. č. 1 – 210/17,3 mm Obr. 28 Staženina 1. , vz. č. 1 

                                                                               

                                     

                                    
                    

                                  Obr. 29 Staženina 2, vz. č. 1 

 

Fotodokumentace staženin získaných při metalografickém rozboru vzorku č. 2        
  

       
                                    

Obr. 30 Staženina 1, vz. č. 2 – 200/17,3 mm          Obr. 31 Staženina 2, vz. č. 2  
                                                          

                                  
                                    

                                   Obr. 32 Staženina 3, vz. č. 2 
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  6.2 Výskyt prasklin u plechů vyrobených z nástrojové oceli 19569 
 

Na základě provedených kontrol materiálu z nástrojové oceli 19569 nedestruktivní zkouškou 
pomocí ultrazvuku byly nalezeny povrchové praskliny, které byli zjevně viditelné i pouhým 
zrakem. 

 

Cílem metalografického zkoumání bylo zjistit příčiny vzniku prasklin. 
 

Tab. 3 Popis dodaných výřezů pro metalografické hodnocení  
 

Název: Povrchové vady na ploché oceli 
Dodané vzorky: Plochá ocel z nástrojové oceli 19569 

                                                               Šířka Tloušťka 

vzorek 1 – výřez z plechu o rozměrech   325   x   12 mm 

vzorek 2 – výřez z plechu o rozměrech   410   x   19 mm 

Požadavek: Metalografický rozbor UZ nálezů u ploché oceli výše uvedených rozměrů 

Makroskopické hodnocení 
K  rozboru byly přineseny dva výřezy ploché oceli (viz tab. 3). Na vzorku 1 (rozměr 325 x 12 
mm) se vyskytovaly povrchové vady ve tvaru podélných rýh (obr. 33 a 34). Na detailu je 

vidět, že šlo o širší vady. Na vzorku 2 se vyskytovaly klikaté podélné trhliny (obr. 35 a 36). 

Mikroskopické hodnocení 
 

Přes vady byly provedeny metalografické výbrusy. Vzhled defektů na vzorku 1 je na obr. 37 a 
38 - jednalo se o rýhy s hloubkou do 0,18 mm a šířkou do 0,6 mm vyplněné okujemi. Vady na 

vzorku 2 jsou dokumentovány na obr. 39 a 40 - šlo o šikmé trhliny s hloubkou do 0,48 mm, 

některé byly rozvětvené. Kořeny vad byly vyplněny světlými ploškami s okujemi, které 
vznikly v důsledku transformace při žíhání. Ocelárenské nečistoty nebyly ve vadách nalezeny. 
Mikrostruktura materiálu byla tvořena feritem a karbidy, odpovídala stavu po žíhání na 
měkko. Povrch ploché oceli byl částečně oduhličen. U povrchu byla vrstva tloušťky 0,02 mm 
úplného oduhličení. Na vzorku 1 u vad úplné oduhličení chybělo, na vzorku 2 jím byly vady 

také ohraničeny (obr. 41 a 42). 

 

Závěrečné hodnocení povrchových vad  
 

Vady na vzorku 1 (325 x 12 mm) jsou rýhy, které vznikly při válcování mechanickým 
poškozením vývalku. 
 

Defekty na vzorku 2 (410 x 19 mm) mají jiný charakter, jde o síťoví trhlin, jejich příčinou 
může být nesprávný ohřev před válcováním. 

 

Se závěrečným hodnocením vzorku 2 (410 x 19 mm) mohu polemizovat. Na pořízené 
fotografii bramy (viz obr č. 43) z průběhu před válcováním se vyskytovali praskliny v oblasti  

ostřihu, které se v průběhu válcování dále deformovali.   
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Obr. 37  Vzorek 1 rýha hl. 0,18 mm 100x          Obr. 38  Vzorek 1 rýha hl. 0,18 mm 100x 
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Obr. 35  Vzorek 2 celkový pohled Obr. 36  Vzorek 2 detail 

Obr. 39  Vzorek 2 trhlina hl. 0,48 mm 100x Obr. 40  Vzorek 2 trhlina hl. 0,17 mm 100x 

Obr. 33  Vzorek 1 celkový pohled Obr. 34  Vzorek 1 detail 



 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 
 

Fotodokumentace bramy získané v průběhu před válcováním 

 

 
 

Obr. 43 Praskliny na konci bramy 

 

 

 
6.3 Mikročistota u výřezů z nástrojové oceli 19569 
  

Na základě shluků vad zjištěných vad pomocí nedestruktivního zkoušení ultrazvukem byl 
proveden metalografický rozbor dvou předem vybraných vzorků z nástrojové oceli 19569. 
Cílem metalografického zkoumání bylo zjistit příčiny a velikosti vnitřních vad ve vybraných 
vzorcích.  
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Obr. 41  Vzorek 1 struktura u vady 100x Obr. 42  Vzorek 2 struktura u vady 100x 



Tab. 4 Popis dodaných výřezů pro metalografické hodnocení 
 

Dodané vzorky: Plochá ocel z nástrojové oceli 19569 

  Šířka      Tloušťka 

Vzorek č1.Výřez z ploché oceli tř. 19569 o rozměrech  420  x   21 mm 

 

Vzorek č2. Výřez z ploché oceli tř. 19569 o rozměrech  210  x   53 mm  
Požadavek: Metalografický rozbor UZ nálezů u ploché oceli 

Mikroskopické hodnocení 
 

K rozboru byly použity 2 výřezy z ploché oceli (viz tab. 4) na nichž byla označena místa UZ 
vad. Následně došlo k upřesnění polohy, provedení výběru míst z největší indikací, rozřezání 
a přípravě výbrusů pro metalografický rozbor vad a stanovení mikročistoty.   
 

U prvního výřezu byl nalezen přerušovaný pruh dutin vyplněný nekovovou hmotou dosahující 
délky 17,8 mm (obr. 44). V okolí staženiny nebyly zjištěny žádné nečistoty. U druhého 
výřezu nebyla staženina nalezena, jak se původně předpokládalo.  
 

Na výbrusu pro stanovení mikročistoty vzorku č. 1 byly nalezeny tři hlinitanové vměstky, 
z nichž největší dosahoval délky 1 mm a jeden sulfid délky 0,27 mm. Na výbrusu pro 
stanovení mikročistoty u vzorku č. 2 byl nalezen jeden hlinitanový vměstek dosahující délky 
6,7 mm (obr. 47) a další, jež nepřesahovaly délku 1 mm.  

 

Mikrostruktura vzorku č. 1 dle SEP 1614 odpovídala stupni pruhovitosti SC4 (obr. 45) a 

struktuře GC1 (obr. 46). Mikrostruktura vzorku č. 2 dle SEP1614 odpovídala v pruhovitosti 

stupni SC4 (obr. 48) a struktuře GD1 (obr. 49). V naleptaném stavu byly vidět tmavé a světlé 
pruhy, což bylo dáno rozdílným odmíšením těchto míst (Obr. 45, 47, 48). Mikrostruktura se 

nacházela ve stavu po žíhání, která byla tvořena feritem a sferoidizovanými karbidy 
uspořádanými do původních jehlic martensitu (obr. 49). Oduhličení v okolí staženiny nebylo 
prokázáno.  
 

Hodnocení metalografických vzorků 

 

Vnitřní vady u ploché oceli vzorku č. 1 zachycené UZ zkouškou byly pozůstatkem staženiny 
z ingotu. Na výbrusu byla nalezena její část dosahující délky 17,8 mm. 
Vnitřní vady u ploché oceli vzorku č. 2 zachycené UZ zkouškou byly vměstky, z nichž 
největší byl hlinitan dosahující délky 6,7 mm.    

 

Fotodokumentace  metalografického vzorku č. 1 

 

                     
 

            Obr. 44 Staženina                                      Obr. 45 Pruhovitost 
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                                             Obr. 46 Mikrostruktura 

                                  

Fotodokumentace z metalografického vzorku č. 2 

                    

                       
                                              

            Obr. 47 Část hlinitanu                                   Obr. 48 Pruhovitost 

 

                                                                                                 

                                       
                                                    

                                      Obr. 49 Mikrostruktura 

 
6.4 Množství nepřípustných vad pro jednotlivé tloušťky u plechů  
                                      z nástrojové oceli 19569. 

 

Cílem statistického hodnocení množství nepřípustných vad (viz tab. 5) odhalených 
ultrazvukem bylo zjistit, jaký je výskyt vad u jednotlivých  tloušťek. Zdroje statistického 
hodnocení byly získány v  provozních podmínkách úpravny válcovací tratě VHb-Bohumín za 
období leden – prosinec 2010.  

 

V tabulce vyhodnocení množství nepřípustných vad pro jednotlivé tloušťky (viz tab. 5) je 

obsažena menší chyba v rozmezí 50-70 mm měřené tloušťky. Chybu v hodnocení lze 
vysvětlit malým množstvím (v kg) zkoušeného materiálu.  
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Po vyhodnocení množství nepřípustných vad odhalených ultrazvukem, byl proveden rozbor 
četnosti charakteristických vad, aby bylo možné vady eliminovat. Na základě rozboru se 
nejvíce vyskytovaly vady typu protaženiny, praskliny, bodové vady a vměstky (viz tab. 6). 

Zmíněné vady mají různý původ ať už ze stádia výroby v ocelárně, nebo následným tvářením 
a tepelným zpracováním. Bližší popis vzniku je uveden v předešlých částech bakalářské 
práce. 

 

 

Tab. 5 Vyhodnocení množství nepřípustných vad zjištěných ultrazvukem v závislosti na   
                měřené tloušťce 
 

 

Tloušťka Hmotnost Tloušťka Hmotnost 

Tloušťka do 10mm CELKEM 16626 tloušťka do 50mm CELKEM 6694 

Tloušťka do 10mm DOBRÉ 16626 tloušťka do 50mm DOBRÉ 5578 

Tloušťka do 10mm ŠROT 0 tloušťka do 50 mm ŠROT 1116 

    

Tloušťka do 20mm CELKEM 455938 tloušťka do 70mm Celkem 3930 

Tloušťka do 20mm DOBRÉ 445045 tloušťka do 70mm DOBRÉ 3930 

Tloušťka do 20 mm ŠROT 10893 tloušťka do 70 mm ŠROT 0 

    

Tloušťka do 35mm CELKEM 224971 Celková  hmotnost 708159 

Tloušťka do 35mm DOBRÉ 209871 Celková hmotnost Dobrých 608150 

Tloušťka do 35 mm ŠROT 15100 Celková hmotnost Šrotu 27109 
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Tab. 6 Rozbor procentuálního množství charakteristických vad 

  

 

Typy vad výskyt v % 

Protáhlé vady 38,5 % 

Praskliny 27,8 % 

Bodové vady 29,5 % 

Vměstky 4,2 % 

 

 

Procentuální množství charakteristických vad 

 

Protáhlé vady

Praskliny

Bodové vady

Vměstky

 
 

 

 

7. Diskuse prověřovaných dat 
 
Při hodnocení charakteristických vad odhalených nedestruktivním zkoušením pomocí 
ultrazvuku byla provedena studie pro nejčastěji se vyskytující se vady (staženiny, praskliny a 
vměstky). 
 

Původ charakteristických vad může být rozdílný. Při studiu staženin (viz část 6.1) bylo 

zřejmé, že původcem vad nebylo nedostatečné ostřižení v hlavové části ingotu, ale jednalo se 
o vady vzniklé při krystalizaci. Průběh krystalizace probíhal přednostně ve směrech odvodu 
tepla, tedy na stěnách formy a na povrchu odlitku. V důsledku objemových změn docházelo 
uvnitř odlitků a na jejich povrchu k vadám nazývané lunkry neboli staženiny (obr. 50).  

 

 

 

 
- 32 - 



    

 
 

Obr. 50 Detail nalezených staženin 

 

Strukturním rozborem prasklin (část 6.2) bylo zjištěno na základě pořízené fotografie 
optickým mikroskopem (OLYMPUS BX51M6G29560), že se nejednalo o vadu vzniklou 
v průběhu válcování. Původcem vzniku prasklin bylo nedostatečné ostřižení hlavové části 
bramy. Na pořízeném snímku byly viditelné praskliny, které se dále deformovaly při 
válcování (obr. 51). Mezi další činitele ovlivňující výskyt prasklin patří dodržování 
válcovacích teplot, čímž zmírníme pnutí v materiálu. 
 

   
 

Obr. 51 Detail struktury prasklin   

 

V průběhu hodnocení vzniku vměstků a mikronečistot (viz část 6.3) bylo zjištěno, že se jedná 
o vady vznikající v ocelárně. Příčinou vzniku vměstků a nečistot je nedostatečné uvolnění 
nežádoucích hlinitanů, sirníků a jiných nečistot z tavby. Již při ultrazvukové kontrole mělo 
vadové echo odlišnou dynamiku, které na rozdíl od indikací trhlin nebylo rozvětvené a 
indikace byly orientovány ve směru tváření ve shlucích (obr. 52). 

 

 

                               
 

                      Obr. 52 Detail shluku vměstků  
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Při statistickém hodnocení procentuelního množství nepřípustných vad zjištěných 
ultrazvukem v závislosti na měřené tloušťce (část 6.4) bylo zjištěno, že s nárůstem tloušťky 
přibývá množství zjištěných vad. Rozdílné množství vad je způsobeno stupněm přetváření. 
Čím bude přetváření větší při dodržení válcovací teploty, tím bude menší výskyt vnitřních 
vad, protože dojde k tzv. svaření menších licích vad. Zjištěnou studii výskytu vad pro 

jednotlivé tloušťky potvrzuje i práce [7, 18].  

 

V práci [7] byl popisován průběh tzv. svaření záměrně vnesených defektů, simulující vnitřní 
licí vady. Při simulaci tváření došlo při třetím průchodu mezi válci k uzavření vnitřních 
defektů v ingotu. Pro potvrzení výsledků simulace tvářeného materiálu bylo provedeno 
hodnocení. Na základě rozboru výskytu vnitřních bylo potvrzeno menší množství nalezených 
vad. Je však otázkou, zda-li dojde doopravdy k absolutní homogenizaci materiálu v místě 
výskytu těchto vad. Mechanizmus šíření trhlin a vnitřního pnutí je z metalurgického hlediska 
složitější záležitostí. V materiálu se vyskytují tzv. závlečné vady zvané vměstky, které při 
válcování neodstraníme, jen změníme jejich tvar. 
 

 Dalším z faktorů ovlivňující strukturu je oxidace povrchových vrstev rozevřených vad. Ze 
zmíněných neblahých vlivů je zřejmé, že tvářením nedojde k svaření mnohých defektů, pouze 
změníme velikosti těchto vad. Z hlediska zkoušení NDT metodou pomocí ultrazvuku má tento 
jev veliký význam. V normách pro zkoušení materiálu je vymezeno množství přípustných 
vad. Pokud nedojde k překročení této hranice přípustnosti vad, pak můžeme materiál uvolnit 
k dalším výrobním operacím.  Bližší popis licích vad je obsažen v kapitole č. 5 (Vady 
detekovatelné ultrazvukem). 

 

Při hodnocení nejčastěji vyskytujících se vad (viz část 6.4 a tab. 6) bylo zjištěno, že největší 
podíl na zmetkovitost mají protáhlé vady a praskliny. Z hlediska původu se jedná o vady 
vznikající zejména v ocelárně nedostatečným odřezem hlavové části ingotu. A však není to 
jediný činitel ovlivňující výskyt. Jedním z činitelů ovlivňující výskyt prasklin je dodržování 
válcovacích teplot. Pro nejsnadnější eliminaci výskytu nežádoucích vad je vhodné zvýšit 
kontrolu technologického dozoru při výrobě. Zejména při procesu válcování, kdy pověřený 
pracovník kontroluje povrch válcovaného sortimentu. Při případném výskytu operátor 
vystřihne vadnou část, která se dále nezúčastňuje dalšího procesu výroby. 
 

8. Závěr 
 

Cílem této práce bylo hodnotit charakter vad pro dodržení přísných požadavků ze strany 
konečných zákazníků. Výroba nástrojových ocelí v TŽ a.s. není snadnou záležitostí, jedná se 
o proces plný technologických úskalí. S ohledem na současnou ekonomickou situaci hutních 
podniků je výroba jakostní značky oceli 19569 velice důležitým artiklem, neboť se jedná o 
sortiment, jehož objemový poddíl začíná postupně narůstat. 
 

Stěžejní část bakalářské práce zabývající se příčinami vzniku vad odhalených ultrazvukem 
byla vytvořena z technologických poznatků získaných při válcování a následné nedestruktivní 
kontrole pomocí ultrazvuku na provoze VHb (Univerzální válcovací trať Bohumín) v období 
Leden – Prosinec 2010. Získané výsledky hodnocení přinesly využitelné poznatky pro 
zabezpečení požadované kvality. V průběhu hodnocení výskytu vad pro jednotlivé tloušťky 
bylo s očekáváním potvrzeno, že s nárůstem tloušťky přibývá i množství zjištěných vad.  
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Rozdílné množství vad je ovlivněno stupněm přetváření, čím bude přetváření větší při 
dodržení technologie ohřevu a válcovacích teplot, tím bude menší poddíl zjištěných vad. 
Množství vad u přetvářeného materiálu je ovlivněno také tzv. svářením. 
 

 Z hlediska úvah nemusí být termín tzv. samo svaření menších vad přesný. Ale jednoznačně 
bylo potvrzeno, že při protváření dochází ke zmenšení těchto vad. Z hlediska NDT kontroly 

pomocí ultrazvuku má tento jev velký význam při třídění materiálu. 
 

V části, zabývající se četností výskytu charakteristických vad odhalených ultrazvukem (viz 
část č. 6.4) bylo zjištěno, že největší poddíl na výskyt vad mají vady typu protaženiny, 
praskliny, bodové vady a vměstky (viz. tab. 6). Zmíněné vady mají různý původ ať ze stádia 
výroby v ocelárně, nebo následným tvářením a tepelným zpracováním. 
 

Závěrem bakalářské práce lze říci, že při výrobě nástrojové oceli 19569 není zapotřebí hledat 
zásadní změny v technologii ohřevu a postupu válcováni.  Pro splnění požadavků je vhodné 
zpřísnit nároky na vstupní a výstupní kontrolu zejména při vizuální a ultrazvukové kontrole 
ingotů před válcováním, kde byl zjištěn hrubý nedostatek při oddělování hlavové části (vady 
typu trhliny), což může mít neblahé následky na požadovanou kvalitu. Při průběhu válcování 
bude vhodné zaměřit se na kontrolu povrchů před dělením na požadované délky. V okamžiku 
před dělením doporučuji zvýšit dohled technologického dozoru, zejména pro kontrolu 
povrchů, zda-li nejsou poškozeny pracovní armatury, které mohou mít neblahý vliv na jakost 
povrchu, nebo zda-li se nevyskytují na povrchu praskliny popřípadě šupiny. V případě nálezu 
povrchových vad způsobených poškozením tvářecího nářadí je zapotřebí dočasně pozastavit 
daný technologický proces válcování po dobu odstraňování závady. V případě nálezu šupin 
nebo prasklin je vhodné s přihlédnutím na dělitelnosti délek oddělit vadné části, aby se dále 
nepodílely na dalším výrobním procesu. 
 

Shrnutí všech poznatků obsažených v této bakalářské práci by mohlo vést k vytvoření 
výrobně ekonomického postupu výroby plechů z nástrojové oceli 19569 v prostorách 

univerzální válcovací tratě Bohumín. 
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