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Abstrakt 

 

 Pružiny jsou vyráběny z válcované pružinové oceli, u které je zapotřebí před 

následnou výrobou pružin použít tepelné zpracování, použitím bainitické oceli jako oceli pro 

výrobu pružin by bylo možno toto následné tepelné zpracování vynechat a tím docílit úspory 

financí. Tato práce se zabývá válcováním středně uhlíkových bainitických ocelí a návrhem 

vhodného chemického složení těchto ocelí, s požadovanými mechanickými vlastnostmi. 

Cílem této práce tedy bylo, srovnáním simulačních, experimentálních a provozních výsledků 

objasnit možnosti válcování a ochlazování výsledné navržené oceli a dosažení požadovaných 

mechanických vlastností. 

 

Klíčová slova 

 

 Bainitická ocel, válcování za tepla, simulace ochlazování, mechanické vlastnosti 

 
Abstract 

 

 Springs are manufactured from hot-spring steel, which is required for the subsequent 

production of springs used heat treatment, using a bainitic steel as steel for the manufacture of 

springs could be the subsequent heat treatment, and force it to achieve savings of Finance. 

This work deals with the rolling medium carbon bainitic steels and design of a suitable 

chemical composition of these steels, with the required mechanical properties. The aim of this 

work was comparison of simulation, experimental and operational options to clarify the 

results of rolling and cooling the resulting steel and designed to achieve the required 

mechanicalproperities. 
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1 Úvod 

 

 Průmyslové zpracování ocelí válcováním se v dnešní době snaží dosáhnout co 

nejlepších možných vlastností konečného produktu a to jak mechanických tak strukturních. 

Klade se důraz na získání oceli s vysokou pevností, ale zároveň je snaha u takovýchto ocelí 

dosáhnout také zvýšené, nebo aspoň zachování původní hodnoty houževnatosti. Za tímto 

účelem byly vyvinuty a jsou v posledních letech zkoumány mnohé typy ocelí, jakož jsou 

například oceli TRIP, QPT, HSLA, TWIP, DUAL FACE, TRIPLEX, či oceli martenzitické a 

bainitické.  

 

 V rozvíjejícím se dopravním průmyslu jsou velké požadavky na všemožné získání co 

nejlepší kvality materiálů a zároveň poskytnutí co největšího komfortu a luxusu přepravy 

osob a co největšího možného množství přepravy nákladů s ohledem na co největší ochranu 

nákladu během přepravy, aby nedošlo k jeho poškození. Za tímto účelem jsou dopravní 

prostředky všemožně vybaveny pružinovými systémy poskytujícími co největší možné 

odpružení a tím zmírnění vlivu nerovnosti terénu, či maximální možné velikosti 

přepravovaného nákladu na dopravním prostředku. Za tímto účelem jsou vyvíjeny materiály 

s co nejvyšší možnou pevnosti, ale zároveň také houževnatostí, které splňují požadavky pro 

výrobu takovýchto pružin. Výroba musí však být co nejméně nákladná a proto byly vyvinuty 

bainitické oceli, u kterých po expedici z válcovny odpadá následné tepelné zpracování, 

poněvadž už splňují vlastnosti nutné k výrobě pružin. 

 

 Tato práce se zabývá simulací a válcováním středně uhlíkových ocelí s konečnou 

bainitickou strukturou s následným srovnáním simulovaných a experimentálních výsledku 

získaných pro jednotlivé vzorky zkoumané oceli. Nadále je poté zkoumána problematika 

konečné teploty ochlazování a rychlosti ochlazování na podílu bainitu ve struktuře a tím 

výsledných mechanických vlastnostech oceli, kde také rozhoduje případná tvorba 

martenzitické struktury, která je nevhodná pro použití oceli k výrobě pružin, jelikož snižuje 

drasticky houževnatost výsledné oceli. Je zkoumán vliv jednotlivých prvků na tvorbu bainitu 

a mechanické vlastnosti, možnost uplatnění válcování těchto ocelí v provozních podmínkách 

Třineckých Železáren. K vyhodnocení výsledků práce bylo z veškerých odebraných vzorků, 

podrobených mechanickým zkoušek vytvořeno srovnání získaných mechanických vlastností  

a určena vhodnost námi navržené oceli pro válcování.  



- 4 - 
 

2  Teoretická studie typů vysoce pevných ocelí se zaměřením na Bainitické 

oceli 

 

 Běžné vysoce pevné oceli dosahují minimální pevnosti 250 - 500 MPa avšak v dnešní 

době se především vyrábí oceli s pevností přesahující 1000 MPa, například ocel zvaná 

Maraging (Vysokopevnostní) dosahuje díky přídavku legujících prvků pevnosti až 2500 MPa. 

Vysoké hodnoty pevnosti se získá především zvýšením obsahu legujících prvků, zvýšením 

hustoty dislokací, zjemněním struktury či změnou struktury. Toho je dosahováno řízeným 

ochlazováním materiálu a tím kontrolou jednotlivých fázových transformací a pochodů s nimi 

spojených v průběhu válcování. Oceli o vysoké pevnosti obsahují především martenzitickou 

či bainitickou strukturu, které je dosahováno zrychleným ochlazením do ochlazovacího 

media. Ve zvláštních případech se ve struktuře vyskytuje určité množství zbytkového 

austenitu, které zde však bývá záměrně. 

 

 Oceli s konečnou strukturou obsahující bainit mají však na rozdíl od ocelí 

s martenzitickou strukturou jak vysokou pevnost, tak zachovanou, či v některých případech 

dokonce zvýšenou houževnatost. To je ověřováno zkouškou vrubové houževnatosti, která 

udává schopnost materiálu odolávat porušení či jeho lomu v oblastech zvýšeného namáhání. 

 

2.1.1 Vysoce pevné oceli 

 

 Vysoce pevné oceli si můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, jak je to uvedeno na 

obrázku 1. Kde se tyto oceli řadí do skupiny pod názvem HSS (High Strength Steel) Vysoce 

pevné oceli a AHSS (Advanced High Strength Steel) Pokročilé vysoce pevné oceli. Jednotlivý 

rozdíl mezi těmito skupinami je v tom, že standardní vysoce pevné oceli dosahují menší 

pevnosti s vyššími hodnotami prodloužení a to až v desítkách procent, kdežto Pokročilé 

vysoce pevné oceli mají až dvojnásobně vyšší pevnost, ale snížené hodnoty prodloužení. 

Bainitické oceli se řadí do oblasti pokročilých vysoce pevných ocelí, avšak dosahují 

zvýšených hodnot prodloužení. 
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Obr. 1. Rozdělení vysoce pevných ocelí [1] 

 

HS - IF ocel (High Strength Interstitial - Free) 

 

 Nízkouhlíková výše pevná ocel bez intersticiálního zpevněni, tyto oceli se vyznačují 

nízkou mezí kluzu a vysokým deformačním zpevněním. Některé druhy těchto ocelí mají 

zjemněné zrno, či obsahují precipitáty karbidů, nitridů pro zvýšení pevnostních vlastností. 

 

BH ocel (Bake Hardenable) 

  

 Základ tvoří feritická mikrostruktura. Zpevněna je většinou tuhým roztokem. 

Zvláštností tohoto typu oceli je, že chemické složení a postup zpracování je navržen tak, aby 

byl uhlík ve fázi výroby oceli udržen v roztoku a následně mu bylo dovoleno opustit fázi při 

vytvrzování (Bake hardening) v peci. Tím je docíleno zvýšení meze kluzu [1].  

 

HSLA ocel (High Strength Low Alloy) 

 

 Vysoko pevné nízko legované oceli či mikrolegované oceli. Jsou to oceli s lepšími 

mechanickými vlastnostmi, anebo větší odolností proti atmosférické korozi než konvenční 

uhlíkové oceli o obsahu uhlíku od 0,05 do 0,5 %. Tyto oceli obsahují až do 2 % Manganu 

v závislosti na požadavku adekvátní tvařitelnosti a svařitelnosti. Příměsi ostatních legur jako 
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je Cr, Mo, Ni, V, Ti a další, bývají v malém množství a to v rozmezí 0,01 – 0,1 % [2]. 

Výhodou těchto ocelí je jejich nízká cena, a proto jsou hojně používány. 

 

DP ocel (Dual Phase) 

 

 Dvoufázové oceli se skládají ze základní, jemnozrnné feritické matrice a z tvrdé 

martenzitické fáze v podobě rozptýlených ostrůvků, zvýšením velikosti podílů druhé pevné 

fáze dojde obecně k zvýšení pevnosti [1]. Tato kombinace propůjčuje materiálu velkou 

tvrdost, odolnost proti únavě a houževnatost při zachování dobré tvářitelnosti a svařitelnosti. 

 

CP ocel (Complex Phase) 

 

 Mikrostruktura komplexně fázových ocelí obsahuje malé množství martenzitu, 

zbytkového austenitu a perlitu ve feriticko – bainitické matrici. Pomalou rekrystalizací lze 

dosáhnout extrémního zjemnění zrna. Téhož efektu lze dosáhnout i precipitací 

mikrolegujících prvků jako je třeba Ti nebo Co. 

 

 TRIP ocel (Transformation Induced Plasticity) 

 

 Jsou to oceli tvořené základní feritickou matricí, v niž je o různém množství zastoupen 

obsah bainitu či martenzitu a alespoň 5 % zbytkového austenitu, který dává těmto ocelím 

schopnost dodatečné transformace indukované vloženou deformací. 

 TRIP efekt očekává od přítomných ostrůvků zbytkového austenitu vysoké okamžité 

zpevnění transformací na martenzit. Užitné vlastnosti, jako je pevnost, odolnost proti 

poškození, únavě, citlivost okrajů-řezu na svařitelnost jsou také pozoruhodné [3]. 

 

 TWIP ocel (Twinning-Induced Plasticity) 

  

 Mikrostruktura TWIP ocelí při pokojové teplotě je plně austenitická a to díky 

vysokému obsahu manganu (17 – 24 %). U tohoto typu oceli se uplatňuje princip deformace 

dvojčatěním. TWIP ocelí kombinují extrémně vysokou pevnost s velmi vysokou průtažností. 

Mez pevnosti v tahu je vyšší než 1000 MPa. Celkové prodloužení dosahuje až 50 % [1]. 
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 MS ocel (Martensitic steel) 

 

 Mikrostruktura MS oceli je tvořena martenzitickou matricí s malým množstvím feritu 

nebo bainitu. V rámci skupiny vícefázových ocelí, MS oceli vykazují nejvyšší úroveň 

pevnosti v tahu. Mez pevnosti v tahu dosahuje hodnoty až 1700 MPa. To je zapříčiněno 

vznikem struktury při zakalení, kdy dochází k prudkému nárůstu pevnosti za cenu ztráty 

houževnatosti. 

 

2.1.2 Bainitické oceli  

 

 Velké množství vysoce pevných ocelí obsahuje ve výsledné struktuře nějaké množství 

bainitu, za bainitickou ocel se tedy považují ocele, jejichž struktura je tvořena z největší části 

bainitem. Vzhledem k chemickému složení by se podle obsahu uhlíku daly tyto oceli rozdělit 

do tří skupin a to nízkouhlíkové, středně a vysokouhlíkové bainitické oceli. U většiny 

bainitických ocelí je především kladen velký důraz na mikrolegury, které podporují tvorbu 

bainitické struktury u daného typu oceli. Kde největší vliv na tvorbu bainitu ve struktuře má 

mangan, jakožto prvek vysoce ovlivňující prokalitelnost oceli a tedy možnost tvorby bainitu. 

Struktura těchto ocelí vzniká ohřevem na austenitickou teplotu a použitím vhodného 

termomechanického zpracováním s možným zakalením a popouštěním, čí řízeným 

ochlazováním. To vše je ovlivněno rozpadem austenitu a velikosti původního austenitického 

zrna, další vliv na tvorbu bainitu mají ochlazovací teplota a rychlost ochlazování. 

 

 Mechanické vlastnosti jsou u těchto ocelí velice ovlivněny typem výsledné struktury 

bainitu. Obecně, se „klasický“ bainit (horní, či dolní s jehlicovitou strukturou) vyznačuje 

značnou pevností a poměrně vysokou houževnatostí. Jelikož je však rozdíl mechanických 

vlastností mezi křivkou vzniku bainitu až křivkou Ms tak značný dělí se na horní bainit 

s malou tvrdostí a pevností a dolní bainit s vysokou tvrdostí a pevností až 1500 MPa. Většina 

bainitických ocelí má výslednou strukturu smíšenou a to jak ze vzniklých typů bainitu, tak 

ostatních strukturních složek. Proto jsou i mechanické vlastnosti pro různé typy bainitických 

ocelí rozdílné. 

 

 Mechanické vlastnosti bainitických ocelí ovlivňuje zejména velikost desek (jehlic) 

bainitického feritu, disperze karbidických částic, hustota dislokací v bainitickém feritu            
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a přesycenost jeho intersticiálními atomy uhlíku. Při poklesu teploty se zmenšuje tloušťka 

částic bainitického feritu, vzrůstá hustota dislokací i koncentrace uhlíku v tuhém roztoku        

a zjemňuje se disperze karbidů - pevnost a tvrdost bainitu vzrůstá. Nedosahuje však tvrdosti 

martenzitické struktury, houževnatost je výrazně vyšší. 

 

2.2 Bainit 

 

 Ve dvacátých letech Davenport a Bain objevili novou mikrostrukturu oceli, kterou 

nejprve nazývali martenziticko - troostitickou, protože byla přechodem mezi nízkoteplotním 

martenzitem a troostitem. Objevená struktura byla pojmenována Bainovými kolegy v U.S. 

Steel bainitem. Název se však dostal do vědeckého povědomí až později, v roce 1947.      

Bain a Davenport si také všimli existence dvou odlišných forem bainitu, horní bainit, který se 

formuje při vyšší teplotě a spodní bainit, který vzniká blízko martensitické teploty [4]. 

 Bainitická transformace je považována za reakci smíšené povahy, za přechod mezi 

difúzní perlitickou přeměnou a bezdifúzní martenzitickou transformací. Předpokládá se, že po 

ochlazení austenitu na teploty, při kterých už není možná perlitická přeměna, neboť 

substituční difúze atomů železa je téměř nemožná, ještě není možná martenzitická 

transformace, protože danému chemickému složení austenitu odpovídá nižší teplota martenzit 

start, nastává difúze uhlíku v přechlazeném austenitu a vznikají oblasti obohacené uhlíkem      

a místa o uhlík ochuzená, případně že část uhlíku precipituje ve formě cementitu. Je-li snížení 

obsahu uhlíku v ochuzených oblastech dostatečně velké, zvýší se tam teplota martenzit start 

až nad okamžitou teplotu soustavy a austenit může transformovat na martenzit. Ten je však 

stále ještě silně přesycen uhlíkem, a protože je teplota přeměny stále dostatečně vysoká pro 

intersticiální difúzi uhlíku, precipitují ze vzniklého martenzitu karbidy [5]. 

 

 „Klasický“ bainit tvořící jehlicovou strukturu je tedy považován ve slitinách železa za 

nelamelární feriticko - karbidickou složku obsahující oblasti s vysokou koncentrací dislokací 

vznikající podstatně pomalu, v pomalých intervalech ochlazování. Tvoří se tedy po zakalení 

oceli a tím rozpadu austenitu při ochlazování z teploty Ac3 resp. Acm v intervalech teplot mezi 

550 - 250 °C. Vytváří povrchový reliéf, jehož laťková nebo desková morfologie je udávána 

orientací feritické složky u jednotlivých latěk. Bainitická přeměna neprobíhá až do 100 % 



- 9 - 
 

vzniku nové fáze, ve vzniklé fázi zůstává určité množství zbytkového austenitu v závislosti na 

teplotě transformace v rozmezí teploty BS - Bf, jak je uvedeno na obrázku 2. 

 

 

Obr. 2. Množství vzniklého bainitu v závislosti na austenitu 

 

2.2.1 Horní a Dolní bainit 

 

 Horní bainit vzniká v oblasti teplot těsně pod perlitickou přeměnou při teplotě 550 – 

400 °C je pevnější a tvrdší než perlit. Horní bainit je tedy tvořen ještě při vyšších teplotách,  

a tedy při jeho tvorbě probíhá difuze uhlíku. Jeho strukturu tvoří svazky hrubších jehlic 

bainitického feritu s podélně uspořádanými částicemi cementitu na povrchu jehlic, které 

vznikají vytlačením uhlíku na hranici fázového rozhraní, kde se setká s austenitem, který již 

obsahuje uhlík a tím v těchto místech dochází k přesycení oblasti uhlíkem a vznikají 

(vyprecipitováním) karbidy železa Fe3C, které následně ochudí oblast austenitu kolem 

vytvořené jehlice o uhlík a tím jehlice poroste dál, dokud se nezastaví o nějakou překážku, 

kterou bývají buďto hranice zrna či ostatní jehlice rostoucí v dané oblasti. 

 

 Dolní bainit je také tvořen z ne - lamelárního počtu feritu a dvěma druhy karbidů. 

Stejně jako v horním bainitu, jsou v něm některé precipitáty z obohaceného austenitu. 

Jemnější disperzní desky - jako karbidy se také nachází uvnitř feritových desek. Běžné 

pozorujeme, že tyto posledně jmenované karbidy precipitují v jedné krystalografické variantě 

v dané feritické desce, zatímco popouštění martenzitu vede k precipitaci mnoha variant 

cementitu [6]. 
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 Dolní bainit vzniká v oblasti těsně nad teplotou martenzit start a to v intervalu teplot 

přibližně 400 - 250 °C. Tvoří se smykovým (displacivním) mechanismem a karbidy Fe3C 

které se zde tvoří, se přesouvají vlivem nízké teploty a tím snížené či skoro blokované difuzi 

do středu vznikajících latěk feritu, kde jsou rovnoměrně a hustě rozptýleny. Tento proces trvá 

delší dobu a tvoří se tak větší množství jednotlivých latěk, které se uspořádávají do paket, 

v nichž jsou rovnoměrně orientovány. Mezi jednotlivými paketami jsou nízkoúhlová fázová 

rozhraní, a kombinace těchto rozhraní s rozptýlením a orientací karbidů v laťkách je důvodem 

vyvážení pevnosti a houževnatosti ve struktuře s obsahem dolního bainitu. Rozdílná struktura 

vznikajících latěk u bainitu je ukázána na obrázku 3. 

 

 

Obr. 3. Horní a dolní bainit [5] 

 

 Dolní bainit se netvoří u nelegované oceli obsahující méně než 0,3 hmotnostního 

procenta uhlíku. Podobně předpovídáme pro horní bainit, že se nenachází u nelegovaných 

ocelí obsahujících více než 0,4 hmotnostního procenta uhlíku [6]. 

 

2.2.2 Granulární bainit 

 

 Vzniká u nízkouhlíkových mikrolegovaných ocelí, nízkolegovaných, u tvarových tyčí 

a profilově složitějších materiálů. V širších oblastech má pak materiál dobrou pevnost, kolísá 

však houževnatost. U tenčích oblastí se materiál rychleji ochlazuje a je zde vyšší houževnatost 

než u pevnějších, dříve zmiňovaných oblastí. Granulární bainit se tvoří kontinuálním 

ochlazováním austenitu. Nachází se někde v oblasti mezi perlitickou transformací a oblastí 

horního bainitu. Při vzniku granulárního bainitu je zapotřebí dávat velký pozor na tvorbu 
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zbytkového austenitu a je nutno omezit jeho množství na minimum. Jelikož by docházelo u 

vzniklé struktury k pozdějšímu zpevňování a křehnutí. 

 

 

Obr. 4. Mikrostruktura granulárního bainit (a) a granulární struktury (b) [7] 

 

 Habraken naznačil, že mikrostruktura zrnitého bainitu se skládá z feritické matice  

a MA ostrůvků, které byly nalezeny v oblasti nízkouhlíkových a středně uhlíkových 

legovaných konstrukčních ocelí. Současní autoři navrhli, že tzv. "granulární bainit" obsahuje 

dva druhy mikrostruktury, které nejsou v podstatě totožné (obr. 4.). Jeden doprovází zřejmý 

účinek povrchového reliéfu, kde feritová matrice disponuje laťkou paketů patřících hornímu 

bainitickému feritu a polospojité pásy ostrůvků jsou rozděleny téměř rovnoběžně v laťce 

feritické matrice. Ostrůvky jsou také rozděleny přednostně v zrnech hranic bývalého 

austenitu, který jak je vidět dělá původní austenitickou hranici zrna. Tento druh 

mikrostruktury se nazývá granulární bainit (obr. 4a.). Pro další druh, efekt pruhovaného 

povrchového reliéfu neexistuje, nepravidelná feritická matrice je obrovský pro - eutektoidní 

ferit, feritická matrice může vyrůst přes původní hranice zrna, což není snadné odhalit            

a nepravidelné ostrůvky jsou náhodně rozděleny ve feritické matrici. Tento druh 

mikrostruktury se nazývá granulární struktura (obr. 4b). Výše uvedené dva druhy struktury 

mohou být odděleny nebo smíšené, zatímco pevnost a houževnatost granulárního bainitu je 

lepší než u granulární struktury [7]. 
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2.3 Termomechanické zpracování bainitických ocelí 

 

 Tepelné zpracování je technologický proces závislý na teplotě a času, při kterém 

dochází k ohřevu materiálu, výdrži na teplotě a následnému ochlazování jak je uvedeno na 

obrázku 5. Je prováděno za účelem změny struktury a tím mechanických vlastností. 

Zpracovávaný materiál je stále v tuhém stavu, klade však menší odpor proti vlastnímu tváření.  

 

 

Obr. 5. Tepelné zpracování 

  

 V dnešní době nejvýznamnější možností uplatnění bainitických ocelí v praxi, je 

použití jako pružinová ocel a další možné výrobky směřující k automobilovému a strojnímu 

průmyslu. Tyto oceli jsou dodávaný buďto v tyčích, nebo ve svitcích, které jsou vyráběny 

především válcováním s řízeným ochlazováním. Zpracování tedy probíhá ohřevem v peci na 

teplotu austenitizace a následným válcováním s řízeným ochlazováním jak je ukázáno na 

příkladu vzduchem ochlazovaných bainitických struktur z Wangovy studie na obr. 6. 

 

 Ochlazování je u bainitických ocelí velice důležité protože má velký vliv na výsledné 

mechanické vlastnosti oceli a to jak vliv rychlosti ochlazování, tak konečná doválcovací 

teplota, ze které je ocel dochlazena. Ovlivňuje totiž jak velikost vzniklých desek (jehlic) 

bainitu tak celkovou charakteristiku výsledného strukturního stavu a tím oblasti 

mechanických vlastností do kterých poté daná ocel spadá. Teploty ochlazování jsou ovlivněny 

typem oceli a to především chemickým složením, které při případném zakalení určuje možnou 

rychlost zakalení tzv. prokalitelnost. 

 

 Zvyšováním rychlosti ochlazování nebo při snižování konečné teploty ochlazování, se 

silně projevuje na zvyšování pevnosti a meze kluzu. Zvýšení rychlosti ochlazování vede 

k snížení teploty bainit start, udávající počátek bainitické transformace, což vede k trvalému 
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zvýšení pevnosti a meze kluzu. Pro získání nejlepší kombinace tažnosti a pevnosti je 

dosaženo při konečné ochlazovací teplotě 500 °C [8]. 

 

 

 

Obr. 6. Schéma tepelné simulace procesu [9] 

  

 Další možností ochlazování pro tvorbu bainitu v oceli je kalení. Účelem kalení je 

zvýšení tvrdosti oceli. Tohoto cíle je možno dosáhnout i jinými způsoby tepelného                  

a mechanického zpracování, jak již bylo uvedeno výše. Kalení je však vhodné pouze pro oceli 

obsahující vetší množství uhlíku než je 0,2 %, pro dostatečné zakalení. Při izotermickém 

bainitickém kalení se materiál ochladí dostatečně rychle do solné nebo kovové lázně na 

teplotu odpovídající bodu pod nosem křivky počátku tvorby bainitu. V této lázni, se předmět 

ponechá tak dlouho, až se austenit přemění na bainit. Pak se předmět z lázně vyjme a nechá 

dochladit na vzduchu. U slitinových ocelí, které v důsledku obsahu legujících prvků mají v 

diagramech IRA (ARA) zřetelně oddělenou část bainickou od části perlitické je možno 

provést bainitické kalení nepřetržitým procesem. Podle rychlosti ochlazování je výslednou 

strukturou buď samý bainit, nebo směs bainitu s martenzitem. V prvním případě není třeba 

oceli po kalení popouštět, ve druhém ano [10]. 
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2.3.1 Diagramy IRA a ARA  

 

 Velmi pomalé změny probíhající při ochlazování austenitu popisuje rovnovážný 

diagram. Rychlé změny teploty jsou spojeny s potlačením, někdy dokonce vyloučením 

rovnovážných přeměn. Austenit může pak být zachován i pod teplotou A1. Vzniklé 

nerovnovážné struktury mohou mít zcela jiný charakter než struktury rovnovážné. Pokud 

probíhá přeměna austenitu pod teplotou A1, nazývá se rozpadem austenitu. 

 Rozpad austenitu je možno sledovat dvojím způsobem. Při prvním je austenit rychle 

ochlazen pod A1 a pak je jeho teplota po celou dobu přeměny udržována na konstantní 

hodnotě. Postup je nazýván izotermickým rozpadem austenitu a ve zkratce označován IRA. 

Při druhém způsobu je materiál ochlazován plynule, postup je nazýván anizotermickým 

rozpadem austenitu a označován zkratkou ARA [10].  

 

  

 Diagramy IRA jsou tvořeny experimentálním zkoumáním několika vzorků, ohřevem 

na teplotu austenitizace a následným rychlým ochlazením jednotlivých vzorků například 

proudem vzduchu. U každého vzorku jsou poté zaznamenány počátky a konce přeměny. 

Křivky začátku a konce perlitické a bainitické přeměny jsou označovány jako C křivky, nebo 

u složitějších slitin S křivky. Vlevo od počátku křivek přeměny je austenit a vpravo od křivek 

konce přeměny jsou produkty příslušné přeměny mezi křivkami začátku(s) a konce (f), kde 

daná přeměna probíhá.  

 

Obr. 7. Ukázka ARA diagramu pro 6 křivek ochlazování [10] 

teplota (°C) 
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 Diagramy ARA jsou tvořeny obdobným způsobem jako křivky IRA, jsou zde však 

navíc křivky rychlosti ochlazování, v jejichž směru jsou sledovány průběhy jednotlivých 

přeměn a podle dané rychlosti tyto křivky protínají oblasti přeměny v určitém místě a tak se 

liší druhy vzniklé struktury v ochlazovaném materiálu. Při rozpadu v diagramech ARA se 

předpokládá postupné ochlazování od povrchu do středové části materiálu. Tyto diagramy 

lépe vystihují průběh rozpadu austenitu, a proto jsou v praxi více využívány než diagramy 

IRA. Některé simulační programy používají různé kombinace mezi oběma těmito diagramy. 

  

 U bainitických ocelí je nutnost při řízeném tváření a ochlazování znát co nejlépe ARA 

diagram pro dané chemické složení oceli a tím určit přesné doby přeměny a poskytnout tak 

materiálu dostatečný čas pro průběh transformace. Jednotlivé rychlosti ochlazování pak také 

poskytují možnost ovlivnění typu vzniklé struktury bainitu, kde například při velmi nízké 

rychlosti ochlazování po skončení válcování se bude tvořit granulární bainit nebo jsou 

schopny určit oblasti vzniku bainitu tak aby byla ovlivněna tvorba ostatních strukturních 

složek tvořících se zároveň s bainitem jako je zbytkový austenit. U bainitických ocelí také 

možná tvorba martenzitu, která je u pružinových ocelí nechtěná, neboť snižuje houževnatost 

ve velké míře a tím zapříčiňuje možnou tvorbu pevných a křehkých oblastí které jsou 

hlavními iniciátory trhlin. 

 

2.3.2 Prvky ovlivňující posun křivek 

 

 Tvar a poloha křivek jsou ovlivněny chemickým složením a stavem austenitu. 

Přísadové prvky rozpuštěné v austenitu, s výjimkou hliníku a kobaltu, zvyšují jeho stabilitu a 

tím posouvají křivky počátků a konců difúzních přeměn austenitu doprava. Prvky rozpustné 

ve feritu (Ni, Si, Cu,…) nemění tvar diagramu. Karbidotvorné přísady (Mo, Cr, W, V,…) 

mění tvar diagramu, oddalují od sebe totiž perlitickou a bainitickou oblast. Diagramy IRA, 

legované těmito prvky mají proto dva „nosy“, které odpovídají per - litické a bainitické 

přeměně. Vliv jednotlivých prvků na posun křivek tvorby bainitu je uveden na obrázku 8. 

 

 Prvky jako kobalt (Co) a hliník (Al), které ovlivňují posun nosů perlitu a bainitu má 

také zároveň vliv na posun křivky martenzit start (Ms), kterou však posouvají nahoru 

k vyšším teplotám a tím při tvorbě bainitu za nižších ochlazovacích teplot dochází k tvorbě 
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martenzitu a ten je u pružinových ocelí nežádoucí. Naopak uhlík (C), mangan (Mn), nikl (Ni) 

a měď (Cu) křivku Ms snižují, což u pružinové oceli k co největšímu možnému dosažení 

obsahu bainitu potřebujeme. 

 

 

Obr. 8. Vliv prvku na posun křivek [11] 

 

2.3.3 Prvky ovlivňující mechanické vlastnosti 

 

 Mezi mechanické vlastnosti patří pružnost, pevnost, tvrdost, houževnatost a jiné. 

Pružnost je definována jako schopnost materiálu, který se působením napětí deformuje a po 

přerušení napětí se vrátí do původního stavu. Pevností je u materiálu myšleno největší možné 

napětí, jehož je zapotřebí k rozdělení materiálu na dva kusy a podle typu se dále dá dělit na 

pevnost v tahu, tlaku, krutu, smyku, ohybu. Tvrdost je schopnost materiálu klást odpor proti 

vniknutí cizího tělesa a zjišťuje se vtlačováním tvrdého tělíska určitým tlakem do zkoušeného 

materiálu, kdy je pak velikost hloubky nebo plochy vtisku převedena na velikost tvrdosti. 

Podle typu použitého tělíska se základní zkoušky nazývají, zkouška podle Vickerse, 

Rocwella, Brinella. Tvrdost je vysoká u struktur, které jsou vytvořeny zakalením, a dalo by se 

říct, že prokalitelnost oceli udává v některých případech velikost tvrdosti. Prokalitelnost 

udává koeficient prokalitelnosti a ten je závislý na chemickém složení dané oceli. Vliv 

přídavků jednotlivých prvků na koeficient prokalitelnosti je uveden na obrázku 9. 

Cr, Mo,W, V  oddělují nosy perlitu a 
  bainitu 
Ni, Si, Cu jsou rozpustné ve feritu; 
  nemění tvar diagramu 



 

Houževnatost je výrazem pro množství práce pot

dvě části. Díky ní se dají materiály rozd

houževnatosti. Velké množství mechanických vlastností je závislé na chemickém složení oceli 

a již malé přídavky různých prvk

  

Obr. 9. Vliv p

 

 Hliník (Al) - dezoxiduje matrici a je 

matrice například pomocí 

feritotvorný prvek. Tvoří precipitáty a tím brzdí rekrystalizaci, jejich mechanickým 

působením snižuje tvařitelnost.

 

 Chrom (Cr) - Zvýraz

tudiž schopen tvořit Cr2O3 

a pevnost matrice při vyšších teplotách

Má otěru vzdorné vlastnosti v

neomezeně rozpustný ve fer

zásadně ovlivňuje strukturní sta

 

 Kobalt (Co) - Podporuje neomezenou rozpustnost v

matrice i za vyšších teplot. Obsah Co

 

je výrazem pro množství práce potřebné k rozdělení jakéhokoliv materiálu na 

ásti. Díky ní se dají materiály rozdělit na křehké a houževnaté, kde k

nožství mechanických vlastností je závislé na chemickém složení oceli 

zných prvků, různě ovlivňují vlastnosti dané oceli.

Vliv přídavků legur na koeficient prokalitelnosti

dezoxiduje matrici a je silně oxidotvorný. Zjem

 tvorby nitridu. Má tendenci podporovat grafitizaci, je to siln

k. Tvoří precipitáty a tím brzdí rekrystalizaci, jejich mechanickým 

řitelnost. 

Zvýrazňuje antikorozní odolnost a má významnou vazbu na kyslík, je 

 a touto silnou vazbou brání oxidaci matrice. Zvyšuje prokalitelnost

i vyšších teplotách, zpevňuje materiál pomocí karbid

ru vzdorné vlastnosti v materiálu i při vysokých obsazích uhlíku. Je prakticky 

 rozpustný ve feritu. Snižuje rekrystalizační schopnost a díky feritotvornosti 

uje strukturní stav [13,14]. 

Podporuje neomezenou rozpustnost v austenitu, zvyšuje pevnost 

matrice i za vyšších teplot. Obsah Cobaltu v matrici snižuje energii vrstevné chyby. 
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lení jakéhokoliv materiálu na 

ehké a houževnaté, kde křehkost je opakem 

nožství mechanických vlastností je závislé na chemickém složení oceli 

ují vlastnosti dané oceli. 

 

 legur na koeficient prokalitelnosti [12] 

 oxidotvorný. Zjemňuje základní zrno 

at grafitizaci, je to silně 

í precipitáty a tím brzdí rekrystalizaci, jejich mechanickým 

uje antikorozní odolnost a má významnou vazbu na kyslík, je 

a touto silnou vazbou brání oxidaci matrice. Zvyšuje prokalitelnost 

uje materiál pomocí karbidů do obsahů 2-3%. 

i vysokých obsazích uhlíku. Je prakticky 

a díky feritotvornosti 

austenitu, zvyšuje pevnost 

matrici snižuje energii vrstevné chyby.  



- 18 - 
 

 Mangan (Mn) - Má neomezenou rozpustnost v austenitu a velice silně podporuje 

prokalitelnost a tím ovlivňuje konečnou strukturu a pevnost. Je nejvýznamnějším prvkem při 

tvorbě bainitické struktury. Pomáhá odstraňovat křehkost za tepla, používá se u konstrukčních 

ocelí řádově v procentech. Snižuje tepelnou vodivost a zvyšuje citlivost k přehřátí a šíření při 

válcování [13,14]. 

 

 Molybden (Mo) - Silně feritotvorný prvek a do obsahu 38 % velice dobrá rozpustnost 

ve feritu. Podporuje sekundární tvrdost a zvyšuje kritickou teplotu pro růst austenitického 

zrna, velmi silně zvyšuje prokalitelnost. Snižuje sklon k vysokoteplotní popouštěcí křehkosti, 

zvyšuje pevnost, creepovou odolnost a tvrdost za zvýšených teplot. Navyšuje antikorozní 

odolnost u nerezavějících ocelí. Je silně karbidotvorný a brzdí rekrystalizaci, zvyšuje 

aktivační energii. Vliv molybdenu na prokalitelnost je jakožto jednoho z nejběžnějších 

legujících prvků velmi vysoký, což výrazně zlepšuje mechanické vlastnosti a to především 

pevnost, velké množství přídavku molybdenu však ve většině případů provozů není možný 

z toho důvodu, že je molybden velmi nákladný. Významný vliv přídavku molybdenu na 

koeficient prokalitelnosti je znázorněn na obrázku 9. [12]. 

 

 Nikl (Ni) - Neomezená rozpustnost v austenitu, zpevňuje matrici a zvyšuje její 

houževnatost. Podporuje významně austenitizaci a je imunní vůči uhlíku. Naváže-li se však na 

síru klesá teplota tavení oceli.  

 

 Fosfor (P) - Zvyšuje pevnost (s rostoucím atomárním poloměrem), podporuje 

austenitizaci a zvyšuje obrobitelnost (u automatových ocelí). 

 

 Síra (S) - Velmi nebezpečná, při vyšším obsahu než několik setin procenta způsobuje 

lámavost za tepla. To je zapříčiněno sulfidy s nízkou teplotou tání na hranicích zrn. Výjimkou 

jsou automatové oceli, kde je obsah síry v desetinách procenta, která slouží k dobrému vzniku 

třísky při vysokorychlostním obrábění. 

 

 Křemík (Si) - Není karbidotvorný, podporuje grafitizaci, antikorozní vlastnosti a má 

silnou vazbu na kyslík. Zvyšuje prokalitelnost s karbidotvornými prvky a zpevňuje matrici 

přes tuhý roztok. Běžně se používá jako desoxidovadlo a je feritotvorný. 
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 Titan (Ti) - Silně karbidotvorný mikrolegující prvek, tvoří i nitridy a karbonitridy. 

Váže na sebe také kyslík. Je schopen bránit hrubnutí austenitického zrna a podporuje 

sekundární tvrdost. Silně zpevňuje materiál, jeho nitridy brání hrubnutí zrna při ohřevu 

materiálu. Je také mikrolegurou zastávající funkci ochrany boru před oxidací během 

přemístění při svařování a také brání tvorbě nitridů boru [13,14]. 

 

 Vanad (V) - Zvyšuje prokalitelnost, působí však proti popouštění. Vyvolává 

sekundární tvrdost a má velmi silnou vazbu k N a C. Je schopen zjemňovat a zpevňovat 

matrici.  

 

 Wolfram (W) - Má vysokou teplotu tavení, je karbidotvorný, vyvolává sekundární 

tvrdost, odolnost antikorozní a proti opotřebení. Zpevňuje matrici za vyšších teplot.  

 

 Niob (Nb) - Mikrolegující prvek tvořící nitridy, karbidy a karbonitridy, výrazně 

zpevňuje matrici a brání růstu austenitického zrna.  

 Efekt Niobu na tvorbu feritu v konečné struktuře je zjevně viditelný, přídavek niobu 

snižuje podíl vzniklého feritu při stejné deformaci a stejné konečné ochlazovací teplotě. 

Výsledná bainitická ocel, má také jemnější strukturu a mechanické vlastnosti jako je 

houževnatost rapidně vzrostly než je tomu u ocelí bez přídavku niobu. Houževnatost oceli je 

při přídavku niobu mnohem, více citlivější na konečnou doválcovací teplotu a roste s teplotou 

klesající pod 800 °C [9]. 

 

 Bor (B) - Přídavek boru do oceli odděluje hranice zrn austenitu. Přitom zvyšuje 

energii hranic zrn a tím mají hranice zrn menší účinek jako místa pro heterogenní nukleaci. 

Typický přídavek boru je okolo 0,002 hmotnostního procenta a už tento drobný přídavek má 

velký vliv na kinetiku transformace na bainit, i když přesné množství jasně závisí na velikosti 

zrna austenitu. Příliš mnoho bóru vysráženého jako boridy, stimuluje nukleaci feritu. Bor je 

účinný pouze při zvyšování prokalitelnosti, když je v tuhém roztoku, ne když se vysráží jako 

oxidy nebo nitridy. Je to z toho důvodu, že bor obsažený v oceli je většinou dezoxidován 

obsahem hliníku [6]. 

 

 Uhlík a dusík mají větší rozpustnost v železe než je tomu u boru a proto se bor 

vylučuje na hranicích zrn, bloků, fází a na těchto místech tvoří silně absorpční vrstvu a proto i 

malé množství přidaného boru je tak účinné.  
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 Poněvadž se bor vyskytuje především na hranicích zrn, zbrzďuje difuzi substitučních 

atomů. Tím snižuje rychlost tvorby precipitátů na hranicích zrn a zpomaluje vytvrzování  

a křehnutí za vyšších teplot. Bor na hranicích vyplňuje vakantní místa, zpevňuje hranice zrn a 

zpomaluje pokles pevnosti hranice zrn při stoupající teplotě [15]. 

 

 Dusík (N) - Do oceli vstupuje z okolního prostředí při výrobě a vytváří nitridy železa. 

Způsobuje pokles houževnatosti, tvárnosti za studena. Obsah dusíku v oceli je běžně 0,002 až 

0,006 %. U austenitických ocelí však jeho obsah dosahuje až okolo 0,25 % a to kvůli 

stabilizaci austenitu. 

 

 Vodík (H) - Vodík se v oceli vyskytuje ve dvou formách, v molekulární formě 

způsobuje vnitřní napětí v oceli. V rozpuštěné formě způsobuje snížení plasticity a snížení 

houževnatosti. Do oceli přechází z okolního prostředí jak pří výrobě tak i pří následném 

zpracování. 

 

2.4 Řízené válcování ocelí v TŽ 

 

 Ocele kruhového průřezu používaná na výrobu pružin se válcuje v mnoha válcovnách 

na světě. Mezi známé zástupce podniků vyrábějících tento produkt se řadí také významná 

firma z našeho regionu, která se už od roku 1839 zabývá hutní výrobou. Jsou to Třinecké 

Železárny, a. s., které se zabývají výrobou velkého množství tyčí kruhového průřezu s různou 

úpravou povrchu válcováním. Tyto výrobky či polotovary, buď to s následným zpracováním, 

nebo přímým exportem, se vyrábějí na kontijemné válcovací trati dále jen KJT. 

 

 Válcovna byla postavená v roce 1960 a v letech 2003 až 2004 prošla rozsáhlou 

rekonstrukcí a modernizací. Na trati je vyráběna kruhová, čtvercová a šestihranná ocel v 

tyčích i ve svitcích, plochá ocel, oblinová ocel, úhelníky a betonářská žebírková ocel. 

Kontislitky a sochory z vratné tratě jsou ohřívány v krokové peci. Za krokovou pecí je 

umístěn ostřik okují a čtyřstolicové, jednožílové přípravné pořadí. Za osmistolicovou 

dvoužílovou předtraťí následuje samostatné pravé a levé hotovní pořadí. Za pravou žilou se 

nachází hotovní ASC blok, který umožňuje přesné válcování s řízeným chlazením. Pravá žíla 

umožňuje válcování speciálních kvalit SBQ do průměru 80 mm. Vývalky z obou žil postupují 
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na chladicí lože. Z pravého chladicího lože jsou vývalky v délkách 80 – 110 m dopravovány 

do úpravny k dělení na rozbrušovacích pilách a dále k vázacím linkám. Součástí pravé žíly 

tratě jsou i Garretovy navíječky nejnovější generace umožňující v toku navíjet drát do svitků a 

zpomaleně ochlazovat svitky drátů v izolovaných tunelech. Levá žíla je uzpůsobena pro 

válcování betonářské oceli. Z levého chladicího lože jsou vývalky zaváděny k dělení 

nůžkami. Pro výrobu žebírkové oceli je použit systém „slitting“. Podstatná část výroby je dále 

zpracovávána na finalizačních zařízeních – žíhání, loupání, tryskání, tažení, hrotování, 

kontrola vnitřních i povrchových vad [16]. Schéma KJT je uvedeno na obrázku 10. 

 

Obr. 10. Schéma pravé žíly KJT [17] 

 

 Kroková ohřívací pec a příslušenství 

 

 Vstupním materiálem je plynule odlévaný sochor o rozměrech 150 x 150 mm, délky 6 

až 12 m. Ten je pomocí válečkového dopravníku zavážen do pece s horním a spodním 

ohřevem, vytápěné směsným plynem. Kroková pec firmy S.I.M.A.C s maximálním výkonem 

pece 160 tun za hodinu, kdy pohyb sochoru v peci je vykonáván hydraulickým, krokovým 

mechanismem. Za pecí je zařazen vysokotlaký ostřik okují, pro odstranění okují na povrchu 

sochoru a válník, který dále sochor dopraví do přípravného pořadí. 

  

 Přípravné pořadí a valník 

  

 Skládá se ze čtyř stolic s uspořádáním V-H-V-H a průměrem válců 620 mm. Zde je 

sochor válcován z průřezu 150 x 150 na kruhový vývalek o průměru 100mm. Válcování je 



- 22 - 
 

v tomto úseku jednožilové. Dále pokračují vývalky zakrytým izolovaným termovalníkem do 

předválcovacího pořadí. 

 

 Předválcovací pořadí 

  

 Zde se válcuje jednožilově nebo dvoužilově, v závislosti na jakosti válcovaného 

materiál, k válcování je zde používána sestava osmi stolic s průměrem válců 420 mm 

v horizontálním uspořádání. Za tímto pořadím se dělí trať na dvě žíly a tak může polotovar 

přejít do pravého nebo levého hotovního pořadí. 

 

 Hotovní pořadí 

 

 Levé hotovní pořadí je tvořeno 8 stolicemi v uspořádání 3V-5H o průměru válců 320 

mm a je přizpůsobeno pro válcování betonářské oceli. Pravé hotovní pořadí je také tvořeno 8 

stolicemi o stejném uspořádání a průměru válců jako levé, je zde navíc zařazen usek vodních 

boxů, umístěn před a za blokem ASC stolic s ostřikem okují před vstupem. Stolice ASC 

slouží k doválcování kruhové oceli na průměr 16 až 80 mm s uspořádáním V-H a průměrem 

válců 220 mm. Následně jsou kruhové oceli uloženy na chladící lože, či navinuty do svitku 

pomocí soustavy navíječek [16]. 

 

 Soustava navíječek 

 

 Tato soustava je složená z vodního, chladícího boxu, ve kterém se dosahuje vhodné 

teploty pro navinutí polotovaru do svitku za pomoci navíječky Garret (obr. 11) a jeho 

následné ochlazení nad 6 ventilátory a řízené zpomalené dochlazování v izolovaném tepelném 

tunelu. V průběhu celé tratě je zařazeno několik nůžek, pro ostřih konců, či možné sešrotování 

nevhodného či poškozeného provalku. 

 

 Pravá žíla je vybavena dvěma navíječkami typu Garret, které jsou střídavě používány 

pro navíjení provalku do svitku na trn, který se pohybuje po dopravníku a prochází nad 

jednotlivými ventilátory. Vzduch tedy proudí na svitek ze spodní strany a pro zvýšení 

rovnoměrnosti a účinnosti ochlazování je svitek seshora přikryt zařízením nazývaným 

klobouk. Pomocí těchto ventilátorů je možné ovlivňovat rychlost ochlazování a to jak dobou, 
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po kterou svitek bude nad daným ventilátorem, tak počtem ventilátorů použitých k 

ochlazování. 

 

 

Obr. 11. Navíječka Garret 

 

 Po výstupu svitku z tepelného tunelu, pokud bylo zapotřebí zpomaleného ochlazování 

či tepelné úpravy svitku, je svitek z trnu nasazen na hákový dopravník, na kterém prochází 

další provozní stanoviště jako je kontrola a ostřih konců navinutého svitku, jako vzorků pro 

kontrolní zkoušky mechanických a strukturních vlastností prováděných v podnikové 

laboratoři. Následně svitek putuje na jednotlivých hácích do vázacího zařízení, kde je svázán 

dvěma pruhy ocelového pásu na dvou místech, je označen a odeslán dále buď to do skladu, 

nebo přímo k expedici. 
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3 Experiment 

 

 V experimentální části se zaměřuji na studium mechanických vlastností bainitických 

ocelí řízeně válcovaných a ochlazovaných za pomoci zrychleného ochlazení vzduchem, 

navinutých do svitku. Problematikou svitku je nerovnoměrnost ochlazování v celém průměru 

po výšce svitku zapříčiněné tím, že kruhová ocel průměru 23 mm, má na sobě naskládané 

jednotlivá navinutá oka a ta mají mezi sebou nepatrné mezery kosodélníkového průřezu. Díky 

těmto dutinám se mění přenos tepla mezi nimi z doteku, tedy vedení na sálání, čímž se mění 

koeficient přestupu tepla po celé šířce navinutí svitku a rychlost ochlazování povrchových      

a středových částí svitku. Proto jsem se zaměřil na předběžnou simulaci ochlazování svitku, 

abych získal představu o podílu jednotlivé vzniklé struktury a především vlivu teploty, ze 

které je svitek začínán ochlazovat a rychlosti ochlazování v průběhu celé transformace na 

výsledných mechanických vlastnostech po průměru svitku.  

  

 Provedl jsem návrh vhodného chemického složení za pomoci teoretické studie vlivu 

jednotlivých prvků na tvorbu bainitické struktury a literárních zdrojů zabývajících se 

zkoumáním bainitických ocelí a vlivů jednotlivých prvků na výsledné mechanické vlastnosti, 

termomechanicky zpracované oceli. Bylo provedeno experimentální válcování oceli na 

laboratorní stolici kvarto, s řízeným ochlazováním nasimulovaným pomocí stimulovaného 

ochlazování v pecích se snižujícími se teplotami a konečným dochlazením volně na vzduchu. 

 

 Následně byly odebrány vzorky z jednotlivých vyválcovaných ocelí pro dané 

ochlazovací teploty a z nich připraveny vzorky pro tahovou zkoušku a zkoušku tvrdosti podle 

Vickerse. Ze kterých byla zjištěna hodnota meze kluzu, pevnosti, tažnosti a tvrdosti. 

K ověření dostatečně vhodných mechanických vlastností pro požadavky ocelí určených 

k výrobě pružin. 

 

 Závěrem bylo možné jednotlivé simulace srovnat s experimentálně získanými 

hodnotami mechanických vlastností z vzorků válcovaných na kvarto stolici v laboratoři 

vysoké školy báňské a hodnotami mechanických vlastností získaných z ocelí válcovaných 

přímo v provozních podmínkách válcovny a hodnotami získanými pomocí krutové zkoušky. 
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3.1 Návrh vhodného chemické složení oceli 

   

 Vliv jednotlivých prvků dle přidaného množství v chemickém složení uhlíkových 

oceli, je ovlivněn omezeními pro oblast tvorby bainitu ve výsledné struktuře a požadavkem na 

výsledné mechanické vlastnosti pro jednotlivou ocel, které byly zkoumány už v teoretické 

části pod kapitolou teoretické studie vysoce pevných ocelí. Proto, jsem použil několik norem 

na výrobu pružinové oceli a literárních zdrojů pro zkoumání vhodného chemického složení 

bainitické oceli. Výsledná ocel používaná pro výrobu pružin musí dosahovat, jak vysoké 

pevnosti v hodnotách pohybujících se okolo 1200 MPa a tvrdosti, tak zvýšené houževnatosti, 

což má velké nároky na vhodné chemické složení. Vliv jednotlivých prvků na změnu 

mechanických vlastností je uveden v teoretické části.  

 

Tab. 1. Chemické složení oceli z literárních zdrojů 

 
1 2 3 4 5 6 Použitá 

C 0,07 0,27-0,31 0,44 0,58-0,62 0,7-0,8 1,2 0,593 
Mn 

 
0,01-2,25 0,73-0,75 0,8-0,95 1,4-2,0 0,32 0,83 

Si 1,14 1,51 2,02 0,2-0,3 1,85 
 

0,27 
P 

  
<0,009 0,02 

 
0,017 0,018 

S 
  

<0,006 <0,01 
 

0,019 0,004 
Cu 

     
0,12 0,02 

Cr 1-1,2 1,44 0,91-0,92 0,9-1,05 1,04 0,097 0,94 
Ni 

 
3,52 

   
0,057 0,02 

Alc   
<0,03 

 
0,85 0,01 0,013 

Mo 
 

0,25 
 

0,15-0,20 
 

0,018 0,164 
Co 

    
0,14-1,3 

  
V 

  
0,15 0,1-0,15 

  
0,11 

Ti 
  

<0,026 
   

0,0022 
W 

       
Sn 

     
0,007 

 
Nppm 

       
H 

       
Nb 0,064 

      
B 

  
<0,0016 

  
0,0013 0,0004 

 

 

 Ocel 1. je ocelí pro výrobu plechů, obsahuje okolo 0,7 % C a od 0,22 do 1,14 % Si, se 

zvýšeným obsahem Cr a to okolo 1 %. Literární studie se zabývá přídavkem 0,064 Nb k jedné 

ze zkoumaných ocelí a zkoumá ochlazovací rychlost a konečnou teplotu ochlazování, na 

tvorbu bainitu a mechanických vlastností výsledné oceli. Při ochlazování z teploty 800 °C je 
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ocel více náchylná na snižování teploty během ochlazování a s přídavkem Nb vykazuje pro 

teplotu kolem 800 °C výrazně vyšší houževnatost [9]. 

 

 Ocel 2. obsahuje kolem 0,2 až 0,3 % C a velké rozpětí obsahu Mn. Jsou také legovány 

Si a to kolem 1,5 % s podobným obsahem Cr a některé varianty mají zvýšený obsah Ni. 

Všechny oceli tvořily bainitickou strukturu a byly ochlazovány v rozmezí teplot 600 až 

450°C. Jednotlivé oceli s obsahem 0,3 % C poté dosahovaly pevnosti okolo 1500 – 1700 MPa 

a mezí kluzu pohybující se kolem 1200 MPa. Přitom jejich prodloužení bylo okolo 16 – 18 %. 

Oceli s obsahem C do 0,2 % dosahovaly pevnosti pohybující se kolem 1300 MPa a mezí 

kluzu 1000 – 1100 MPa, jejich prodloužení se pohybovalo mezi 23 až 25 % [3]. 

 

 Ocel 3. je zvláštním typem oceli s vysokým obsahem Si a to kolem 2,02 % o středním 

obsahu C 0,44 % mikrolegovaná B. Používaná pro výrobu pružin a při kalící teplotě 500 °C 

dosahovala pevnosti v tahu okolo 1500 MPa a tvořila strukturu připomínající oceli TRIP, 

s klesající kalící teplotou pevnost rostla a stoupala také rázová houževnatost [18]. 

 

 Ocel 4. je středě uhlíková ocel obsahující 0,58 – 0,62 C, používána na pružiny             

a mechanické strojní součástky s vysokou pevností nad 1050 MPa, mezí kluzu okolo 900 

MPa a tvrdostí přesahující 300 HB [19]. 

 

 Ocel 5. tyto oceli se zvýšeným obsahem C, Si, Co a Cr dosahují velmi vysoké 

pevnosti a zároveň zvýšené houževnatosti a to po tváření za tepla. Dosahují pevnosti 

v rozmezí 1500 - 2000 MPa, tvrdosti okolo 650 HV a prodloužení 8 – 15 % při teplotách 

transformace bainitu 450 °C [20]. 

 

 Ocel 6. s velkým obsahem C až 1,2 %, 0,32 % Mn, malým obsahem Ni, Cr, Mo          

a s obsahem 0,0001 B. Bainit tvořený při teplotě 400 °C u této transformační teploty dosahuje 

pevnosti okolo 1200  MPa. Podrobnější mechanické vlastnosti tohoto zvláštního typu oceli by 

vyžadoval detailní zkoumání literatury, která se zabývá tímto typem oceli [21]. 

 

 Použitá ocel pro tuto práci a materiály určené k experimentálnímu, provoznímu 

válcovaní, vychází z chemického složení pro ocel 4 s malým přídavkem B okolo 0,0004. Je 

podrobena zkoumání mechanických vlastností a měla by v provozních podmínka jako hotovní 
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výrobek pro dané použité termomechanické zpracování dosahovat pevnosti asi 1200 MPa      

a mezi kluzu okolo 900 MPa. 

 

3.2 Provozní válcování 

 

 Toto válcování probíhalo v provozních podmínkách KJT v TŽ, a. s. pro zkoumání 

možnosti válcování bainitických ocelí používaných na výrobu pružin. Byla ověřována 

možnost válcování této oceli za účelem snížení výrobních nákladu, na výrobu pružin 

z výsledné oceli a to bez nutnosti uskutečnit další tepelné zpracování této oceli před výrobou 

pružin, což by vedlo k velkým úsporám jak financí, tak vynaložených energií. 

 

 Válcování probíhalo podle schématu vyobrazeného na obrázku 10. a tedy na pravé žíle 

KJT s ochlazováním svitku navinutého pomocí Garretovy navíječky nad všemi šesti 

ventilátory. Vstupní materiál tvořil sochor o rozměrech 150 x 150 mm a byl válcován za 

pomoci běžné kalibrační řady používané na KJT s plošnými úběry 18 - 23 % na jeden 

průchod v kalibraci ovál – kruh. Výsledný průměr provalku, byl podle požadavků zákazníka 

23 mm. 

 

 Nejvýznamnější částí pro tvorbu bainitické oceli je však oblast navíjení a především 

následného ochlazování svitku nad ventilátory a rozhodujícími parametry jsou teplota výstupu 

z ASC stolice, která činila 850 °C a teplota vstupu do navíječky, která se pohybovala kolem 

teploty 850 °C s možnou odchylkou několika stupňů. Celková doba navíjení jednoho svitku 

činila 60 s a následně byla prodleva 166 s přechodu nad první ventilátor, při kterém činila 

zaznamenaná vstupní teplota 790 °C. Probíhalo ochlazování ve všech ventilátorech 

s jednotlivými pauzami pro přesun svitku mezi ventilátory a celková doba ochlazování činila 

294 s, kdy měřená teplota svitku po východu z posledního ventilátoru byla přibližně 408 °C. 

Následně byla teplota měřena ve dvou časových intervalech, v prvním po uplynutí 2820 s od 

počátku navíjení, kde byla stanovena časová hodnota pro nulu a při tomto měření se průměrná 

teplota svitku pohybovala okolo 300 °C. V druhém intervalu, měřeném po uplynutí 3360 

s byla průměrná teplota svitku oko 250 °C, tyto teploty byly zachyceny pro svitek 

ochlazovaný volně na vzduchu, aby bylo možno provést následnou simulaci ochlazování. 
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 Celý proces válcování a ochlazování byl nejprve proveden pro dva svitky, aby byla 

získána základní křivka ochlazování svitku. K tomu bylo použito termovizních snímků, které 

byly pro oba svitky vytvořeny a z jejich studie byly získány grafy maximální, minimální        

a průměrné teploty v jednotlivém časovém intervalu svitku. Tyto svitky byly následně 

sešrotovány a došlo k válcování konečného svitku, jehož křivka ochlazování pro průměrné 

teploty svitku je uvedena na obrázku 12. Postup teplot v jednotlivých časových úsecích je 

vysvětlen výše. 

 

 

Obr. 12. Křivka ochlazování svitku v provozních podmínkách 

 

3.2.1 Simulace ochlazování svitku 

 

 Jako nástroj pro simulaci jsem použil program QTSteel 3.1 – Kalení a popouštění ocelí 

verzi pro květen 2011 od společnosti ITA – Technology & software. Simulaci ochlazování 

svitku bylo použito rozměrů přibližně odpovídajícím rozměrem svitku navinutého na trn 

navíječkou Garret, tyto rozměry se mohou pro jednotlivé svitky lišit v řádu několika desítek 

milimetrů, avšak pro polotovar průměru 23 mm byly tyto hodnoty naměřeny a zaznamenány 

v provozu pro použití k následné simulaci. Jako simulační objekt, nejvíce se přibližující 

parametrům svitku jsem zvolil prstenec, který je s jednotlivými rozměry odpovídajícími 

rozměrům svitku uveden na obrázku 13. 
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Obr. 13. Simulovaný prstenec s rozměry svitku 

  

 Jednotlivé kroky ochlazování prstence byly přizpůsobeny postupnému ochlazování 

svitku během průchodu jednotlivými operačními stanovišti v provozních podmínkách. 

Celkový počet operačních kroků pro celý proces ochlazení byl stanoven na 17, kde byly do 

práce zakomponovány i jednotlivé mezioperační prodlevy pro přesun mezi stanovišti a šesti 

ventilátory.  

 

 Jako vstupní teplota byla zvolena hodnota 850 °C s časovým intervalem 65 sekund, při 

kterých dochází k navíjení pomocí navíječky Garret. V tomto kroku dochází jak k ochlazení 

spodní části svitku dotekem s trnem tak vzájemnému ohřevu teplem jednotlivých smyček 

svitků navíjejících se na sebe, a tím se teplota po navinutí odlišuje od vstupní teploty 

maximálně v rozdílu několika stupňů. Poté byl zařazen mezioperační přesun svitku na trnu na 

první ventilátor a to s časovým intervalem 166 sekund a vstupní teplotou nad první ventilátor 

okolo průměrně 790 °C, kde se lišila teplota středu a povrchu svitku. 

 

 Následovalo ochlazování v dalších pěti ventilátorech s rozdílnými koeficienty 

přestupu tepla pro vnitřní, vnější plášť i podstavu, které byly teplotně sladěny s termovizními 

snímky získanými v provozních podmínkách. K jednotlivým krokům jsem také přidal dobu, 

po kterou svitek prochází mezi ventilátory a je tedy zpomaleno ochlazování a na ochlazovací 

křivce se to projevuje tvorbou zubů, které ukazují změnu rychlosti ochlazování. Průměrná 

výstupní teplota z posledního ventilátoru činila 430 °C, která odpovídá teplotě naměřené 

termovizí v provozních podmínkách. Průměrná teplota pouze z toho důvodu, že pro vnitřní 



 

plášť byla teplota o něco vyšší než pro vn

tím, že jak uvnitř svitku, tak v

 

Obr. 14

 

 Po výstupu z ventilátor

20 °C a to až do teploty 20

ochlazování je uvedena v ARA diagramu na 

 

3.3 Krutová zkouška

 

 Tato zkouška byla provedena na Plastometru SETARAM

Metalurgický a materiálový výzkum, s.r.o., což je po

plastometr, na kterém lze v rozsahu teplot od 600 °C do 1450 °C uskute

torzí s přídavným tahem a také 

napjatosti, které umožňují generalizaci výsledk

plastometr SETARAM snímá a zaznamenává teplotu deformovaného materiálu, rychlost 

a dobu kroucení, krouticí moment a axiální sílu. 
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 svitku, tak v simulaci prstence se vnitřní stěny vzájemně

Obr. 14. Křivka ochlazování pro simulaci prstence

ventilátorů byl prstenec ochlazován volně na vzduchu 

°C a to až do teploty 20 °C jak pro vnitřní, tak vnější plášť prstence. Celá k

ARA diagramu na obrázku 14.  
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Metalurgický a materiálový výzkum, s.r.o., což je počítačově řízený, univerzální torzní 

plastometr, na kterém lze v rozsahu teplot od 600 °C do 1450 °C uskuteč

ídavným tahem a také čistým tahem. Tímto lze docílit velkého množství stav

ňují generalizaci výsledků zkoušení plasticity za tepla. 

plastometr SETARAM snímá a zaznamenává teplotu deformovaného materiálu, rychlost 

moment a axiální sílu.  
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 Sada zkoušek na plastometru SETARAM ukazuje základní změnu deformačního 

chování zkoumaného materiálu při ochlazování a umožnila následným vyhotovením tahových 

zkoušek přímo ze vzorků po vykonání krutové zkoušky zjistit hodnoty mechanických 

vlastností a tak poukázat na další možnost výsledných vlastností pro simulování tváření  

a ochlazování bainitické oceli za pomocí krutových zkoušek. 

 

 Vzorky pro krutovou zkoušku byly vyfrézovány a následně vysoustruženy z materiálů 

odebraného přímo z provozních podmínek KJT a tedy litého stavu sochoru z oceli 

s chemickým složení odpovídajícímu složení použité oceli pro všechny ostatní studie. 

Velikost a tvar vzorku je uveden na obrázku 15. 

 

 

Obr. 15. Rozměry vzorků použitých ke krutové zkoušce v mm 

 

 Bylo zkoušeno celkově 6 vzorků, které byly označeny KL/1 – 6 jednotlivé vzorky byly 

ohřívány na teplotu 1100 °C po dobu 600 sekund, poté ochlazen argonem za 60 sekund na 

teplotu 1000 °C a následně vystaveny deformaci krutem 200 otáček/minutu po dobu 0,25 

sekund, pak byly vzorky ochlazeny na teplotu 950 °C a znovu vystaveny stejné deformaci. Po 

té byly rozděleny na dvě skupiny po 3 kusech, kdy tři (KL/1, KL/3, KL5) byly ochlazeny na 

teplotu 900 °C a deformovány, zbylé tři (KL/2, KL/4, KL/6) na teplotu 830 °C a také 

podrobeny krutu. Za těmito deformacemi byly učiněny dvě nepatrné deformace 2 
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otáčkami/minutu po dobu 0,01 sekund, které jsou deformacemi zanedbatelnými a byly 

uskutečněny pouze pro programovou řiditelnost zkoušky na plastometru SETARAM.  

 

 Všechny vzorky byly pro poslední zanedbatelnou deformaci ochlazeny pomocí argonu 

na teplotu 450°C a dále ponechány volně chladnout na vzduchu až na pokojovou teplotu. 

Celkový počet otáček se pohyboval mezi 2,44 až 2,46 otáčky. Zaznamenané hodnoty průběhu 

zkoušky jsou uvedeny v grafu napětí deformace na obrázku 16., kde jsou poukázány 

jednotlivé deformace odpovídající dané teplotě pro vzorek KL/1, grafy zbylých vzorků jsou 

uvedeny v příloze Ι. 

 

Obr. 16. Graf deformační křivky s teplotami krutů (°C) 

 

3.4 Experimentální válcování 

 

 Vstupním materiálem byly vzorky z kusu plynule litého polotovaru, sochoru kvadrátu 

150 x 150 mm. Z tohoto kusu bylo nařezáno 8 vzorků o rozměrech 30 x 35 x 110 mm. Pro 

válcování byly určeny 4 vzorky z čehož dva pro vyšší teplotu doválcování kolem 900 °C a pro 

druhé dva pro doválcovací teplotu kolem 850 °C. Chemické složení oceli odpovídalo oceli 

pod označením Použitá z tabulky návrhu chemického složení. 
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 Válcování probíhalo v laboratoři vysoké školy báňské, v laboratoři katedry tváření 

materiálů na počítačově řízené vratné stolici K 350 (duo 130 / kvarto 67) s možnostmi 

definovaných změn geometrie válcovací mezery pro provalky s maximální šířkou 300 mm, s 

možností měření energosilových parametrů válcování a možnosti přebudování na kalibrované 

válce. Pro ohřev bylo použito 5 elektrických pecí s různých parametrů s odlišným nastavením 

teploty ohřevu. Pro průběh válcování a následného ochlazování byl navržen pracovní postu, 

který je uveden v tabulce 2. 

 

Tab. 2: Návrh průběhu experimentálního válcování 

  Teplota Doba Deformace Výška 

Proces (°C) (s) (%) (mm) 

Ohřev 1100 0   30 

Válcování 1000   10 27 

Reverze 950   11 24 

Dohřev 920 30     

Válcování 920   10 21,5 

Dohřev 920 60     

Válcování 920   12 19 

Dohřev 920 60     

Válcování 920   10 17 

Dohřev 920 60     

Válcování A 900   6 16 

Válcování C 840   6 16 

Pec 840/900 180     

Pec konec 200 600     
 

 

 Jak je v tabulce 2 uvedeno, měly být ochlazovány dva vzorky pro doválcovácí teplotu 

900 °C a dva pro teplotu 840 °C přičemž by bylo možno zkoumat vliv změny konečné teploty 

ochlazování na výsledné mechanické vlastnosti. Bohužel při prvním válcování při teplotě 

1000 °C a udělené deformaci 10 % měl provalek potíže se záběrem při vstupu do válců a po 

proválcování už nebylo možné provést další úběr z důvodu velkého záběrového úhlu              

a neschopnosti provalku, kvůli velké vstupní výšce, podstoupit další deformaci. Proto bylo 

nutno upravit průběh válcování a navrhnout jinou možnost deformace a úběrů. Která byla 

upravena a je ukázána v tabulce 3. 

 

 

 



- 34 - 
 

Tab. 3. Upravený průběh experimentálního válcování 

  Teplota Doba Deformace Výška 

Proces (°C) (s) (%) (mm) 

Ohřev 1100 0   30 

Válcování 1000 20 6,9 28 

Reverze 950 10 7,4 26 

Dohřev 930 30     

Válcování 920 5 8 24 

Dohřev 930 60     

Válcování 920 5 6,5 22,5 

Dohřev 930 60     

Válcování 920 5 6,9 21 

Dohřev 930 60     

Válcování 920 5 7,4 19,5 

Dohřev 930 60     

Válcování 920 5 8 18 

Dohřev 930 60     

Válcování A 900 5 5,7 17 

Válcování C 840 5 5,7 17 

Pec A 911 180     

Pec C 840 180     

Pec konec 200 600     
 

 

 Změnil se počet úběrů z 6 na 8 a zmenšily se velikosti jednotlivých deformací a tím se 

zvýšil počet dohřátí oceli v peci při 930 °C. Konečné válcování s deformací 5,7% na 

výslednou průměrnou výšku vzorku 17 mm bylo provedeno pokaždé pro dva kusy vzorků, 

jedny byly válcovány při teplotě 900 °C a byly následně temperovány 180 vteřin v peci o    

911 °C a druhé dva byly válcovány při teplotě 840 °C s následným temperováním 180 vteřin 

v peci o teplotě 840 °C. Všechny vzorky byly po uplynutí 180 vteřin vloženy do pece 

s teplotou 200 °C, kde byly ochlazovány po dobu 600 vteřin a poté vytaženy a ponechány 

volně zchladnout na vzduchu při pokojové teplotě. Vzorky pro variantu válcování A byly 

označeny 1A a 2A, druhé pro variantu válcování C s nižší teplotou 1C a 2C. 

4 Vyhodnocení experimentu 

 

 K vyhodnocení experimentu bylo použito simulací získaných hodnot a křivek 

ochlazování, výsledků tahových zkoušek, které byly uskutečněny pro všechny použité metody 

zkoumání vlivu ochlazování na výsledné mechanické vlastnosti bainitické oceli válcované za 

tepla a zkouška tvrdosti podle Vickerse, k určení tvrdosti výsledných ocelí. 
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 K vyhodnocení tahové zkoušky bylo odebráno ze všech výsledných ocelí dvou vzorků, 

které byly vyfrézovány a následně vysoustruženy na rozměry pokusné tyče používané 

k tahové zkoušce na trhacím stroji v laboratoři VŠB na katedře materiálového inženýrství. 

Rozměry použitých tyčí k tahovým zkouškám jsou uvedeny na obrázku 17. Tahová zkouška 

probíhala za pokojové teploty 20°C. Pouze pro vyhodnocení mechanických vlastností krutové 

zkoušky bylo použito přímo vzorků získaných z předchozího zkoumání za pomoci krutové 

zkoušky, které se rozměrově lišily od ostatních vzorků určených pro jednotlivé tahové 

zkoušky. Všechny mechanické vlastnosti získané pro dané vzorky z tahových zkoušek jsou 

uvedeny ve výsledných tabulkách mechanických vlastností pro jednotlivé způsoby 

termomechanického zpracování použité oceli. 

 

 

Obr. 17. Rozměry vzorků použitých k tahovým zkouškám 

 

 

 Pro určení tvrdosti podle Vickerse bylo použito tvrdoměru také v laboratoři na katedře 

materiálového inženýrství uvedeného na obrázku 18. kdy bylo použito měření tvrdosti pro 

hodnotu nastavení HV30 označující zatěžovací sílu 30kg působící spodní částí stroje, 

vzestupně proti trnu se zkušebním diamantovým, pravidelným, čtyřbokým jehlanem, který je 

vtlačován do vzorku oceli po dobu 10 sekund a po odlehčení, je čočkou zkoumána velikost 

úhlopříček vtisku jehlanu ve tvaru čtverce, v závislosti na kvalitě a úpravě povrchu vzorku  

a jehlanu, vtisk odpovídal spíše kosodélníku.  

 

 Obě úhlopříčky jsem zaznamenal a vypočítal průměrnou velikost a k ní jsem v tabulce 

určil pro HV30 nalezenou odpovídající velikost tvrdosti pro každou zkoušku, každého vzorku 

na třech místech. Z těchto hodnot jsem poté určil střední hodnotu tvrdosti, kterou jsem uvedl 
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pro jednotlivé vzorky do výsledných tabulek mechanických vlastností k jednotlivým typů 

termomechanického zpracování použité oceli. 

 

 

Obr. 18. Tvrdoměr pro měření tvrdosti podle Vickerse s ukázkou vtisku 

 

 K vyhodnocení vhodnosti jednotlivých mechanických vlastností jsem potřeboval také 

zjistit hodnotu houževnatosti a tím poukázat na schopnost materiálu odolávat namáhání, 

kterému jsou v mém případě výsledné pružiny vystaveny. Použil jsem tedy k možnému 

srovnání houževnatostí hodnot tahové houževnatosti. 

 

 Houževnatost vyjadřuje odolnost materiálu vůči lomu a zpravidla je charakterizována 

velikostí mechanické práce, nutné k lomu. V případě tahové zkoušky je tedy houževnatost w 

dána obecně integrálem: 

          (1) 

 Kde  je deformace v okamžiku lomu. Jednoduše řečeno, tahová houževnatost je 

dána velikostí plochy pod tahovým diagramem. Plochu pod tahovým diagramem můžeme 

přeměnit na obdélník, jehož jedna strana (osa x) je dána A/100 a druhá strana (osa y) je 

střední hodnota z napětí meze kluzu a meze pevnosti. Pak tahová houževnatost je: 

     ,      (2) 

 Kde A zastupuje tažnost ,  je mez kluzu a  je pevnost, výsledná hodnota tahové 

houževnatosti pak vychází v J/m3 [22].  
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 V případě materiálů, které nevykazují plastickou nestabilitu a tvar diagramu odpovídá 

parabole procházející počátkem, se používá vztah: 

           (3) 

 Tahová houževnatost má význam pro volbu materiálu na výrobu součástí namáhané 

tahem, u nichž může docházet ke krátkodobému přetížení. Tuto charakteristiku nelze zaměnit 

s charakteristikami nárazová práce nebo lomová houževnatost [23]. A tento vztah jsem také 

použil pro výpočet tahové houževnatosti ve své práci, je uvedena u každé tabulky 

mechanických vlastností pouze jako orientační hodnota. 

 

4.1 Chemické složení 

 

 Pro výsledné chemické složení použité oceli bylo nasimulováno rozdílné množství 

přídavků některých prvků, které vysoce ovlivňují změnu mechanických vlastností výsledné 

oceli. Nejvýznamnější prvky, které ovlivňují změnu výsledné struktury, a tedy mechanických 

vlastností jsou molybden a bor. 

  

 

Obr. 19. Vliv přídavku 0,003 B na oblast bainitu pro simulaci prstence 
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 Přídavek boru zkoumaný v tisícinách procenta, kdy se nejvýrazněji projevuje na 

změně oblasti tvorby bainitu a tak ovlivnění průchodu křivky ochlazování jednotlivými 

oblastmi tvorby ostatních strukturních složek, které ovlivňují výsledné mechanické vlastnosti. 

Použitá ocel s obsahem boru 0,0004 % dosahuje díky 0,164 % Mo oblasti, kdy při simulaci 

dojde k ideální tvorbě bainitu a tedy průměrné hodnotě pevnosti 1296 MPa, zvýšením obsahu 

B na 0,001 dochází k rozšíření oblasti tvorby bainitu a nárůstu průměrné hodnoty pevnosti na 

1317 MPa. Dalším zvýšením přídavku B dochází k razantnímu rozšiřování oblasti tvorby 

bainitu a vysokému, téměř úplnému vymizení oblasti feritu a následnému vzrůstání pevnosti 

kde při obsahu jen 0,003 % se průměrná hodnota zvedá na 1379 MPa, průměrná tvrdost 

vzrůstá z původních 400 HV na 424 HV. Výsledná mez kluzu oceli vzrostla z 1081 MPa na 

konečných 1161 MPa. Vliv boru tedy především ovlivňuje rozšíření oblasti bainitu, což se 

projevuje v grafu ochlazování jako protažení oblasti bainitu na časové ose jeho tvory              

a minimalizací oblasti tvorby feritu, jak je ukázáno na obrázku 19. pro použitou ocel 

s přídavkem obsahu boru 0,003 %. 

 

 Molybden pro použitou bainitickou ocel posouvá křivku s rostoucím obsahem 

v intervalu od 0,05 do 0,25 směrem od křivky perlitu přes oblast tvorby bainitu směrem ke 

křivce bainit start. To se na výsledné oceli projevuje vzrůstající pevností od 1100 do 1300 až 

1400 MPa. Přičemž výsledná mez kluzu dosahuje průměrných hodnot od 940 do 1100 MPa. 

Minimální přídavek Mo v množství 0,05 posunul křivku ochlazování směrem ke křivce 

perlitu až tak, že protínala oblast feritu, která byla nad ní a což se pro výsledné mechanické 

vlastnosti projevilo jako pokles tvrdosti v řádu desítek HV. Vliv přídavku molybdenu je 

uveden na obrázku 20., kde šipka ukazuje posun křivky oblastí bainitu s rostoucim obsahem 

molybdenu. 

 



 

Obr. 20. Vliv Mo na k

 

4.2 Provozní válcování

 

 Výsledné mechanické vlastnosti provozního válcování na KJT byly získány

v provozních podmínkách

V provozních podmínkách

následně označeny P a 3 ze zadního konce ozna

a vyhotovení vzorku však dva p

hodnoty mechanických vlastností, které jsou uvedeny v

 

Tab. 

Vzorek Označení

(-) (P/K)

1 K

2 P

3 K

4 K

  

 Pro zkoumání mechanických vlastností v

z ochlazeného svitku, jeden byl odst

Vliv Mo na křivku ochlazování pro simulaci prstence

Provozní válcování 

Výsledné mechanické vlastnosti provozního válcování na KJT byly získány

podmínkách TŽ, tak ověřeny jednotlivými zkouškami v

provozních podmínkách bylo odebráno 6 vzorků a to 3 z předního konce, které byly 

eny P a 3 ze zadního konce označeny K. Při rovnání, které p

a vyhotovení vzorku však dva přední vzorky praskly a proto byly získány pouze 4 výsledné 

hodnoty mechanických vlastností, které jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tab. 4. Mechanické vlastnosti získané v provozu 

Označení Pevnost Mez kluzu Tažnost T.houževnatost

(P/K) (MPa) (MPa) (%) (J/m

K 1284 920 10,8 92,45

P 1133 677 5,2 39,28

K 1112 631 8,0 59,31

K 1126 635 10,8 81,07
 

Pro zkoumání mechanických vlastností v laboratoři VŠB byly odebrány 2 vzorky 

ochlazeného svitku, jeden byl odstřižen z přední části a druhy zadní části svitku. Proto byly 
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ochlazování pro simulaci prstence 

Výsledné mechanické vlastnosti provozního válcování na KJT byly získány jak 

zkouškami v laboratoři VŠB. 
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ední vzorky praskly a proto byly získány pouze 4 výsledné 
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ásti a druhy zadní části svitku. Proto byly 



- 40 - 
 

následně označeny jako PR pro přední konec a Z pro zadní konec, z těchto vzorků byly 

nařezány pilou s diamantovým kotoučem firmy Struers 4 vzorky, které byly následně 

ofrézovány a vysoustruženy do vzorků pro tahovou zkoušku. Jednotlivé výsledky tahové 

zkoušky jsou uvedeny v tabulce 5. Zadní vzorky dosahovaly tahové houževnatosti vyšší než 

vzorek z přední části svitku a to zejména díky až dvojnásobně menší hodnotě tažnosti. 

 

Tab. 5. Mechanické vlastnosti získané ve školní laboratoři 

Vzorek Označení Pevnost Mez kluzu Tažnost Tvrdost T.houževnatost 

(-) (PR/Z) (MPa) (MPa) (%) (HV) (J/m3) 

1 PR 1936,77 1074,89 1,8 592 23,24 

2 PR 1889,17 1052 3,0 584 37,78 

3 Z 1214,70 905,71 10,16 350 82,28 

4 Z 1257,55 962,52 14,64 357 122,74 
 

 

 Jak vyplývá z výsledných mechanických vlastností z provozu, tak i výsledků 

v laboratořích VŠB, vzorky odebrané ze svitku mají vysokou nehomogenitu mechanických 

vlastností po celé délce svitku. Vzorky z předního konce v provozu nedosáhly požadované 

pevnosti 1200 MPa, kdežto ve školních laboratořích vzorky z přední části svitku vysoce 

převyšovaly požadovanou pevnost a blížily se až k hodnotám 2000 MPa avšak provozní         

i školní výsledky zaznamenaly u těchto předních vzorků výrazný pokles tažnosti, což při 

zkoumání tvrdosti podle Vickerse na škole odhalilo nárůst tvrdosti až nad 580 HV. Hodnoty 

tahové houževnatosti pro vzorky z přední části svitku měly velice nízké hodnoty, kdežto 

tahová houževnatost vzorků odebraných ze zadní části dosahovaly tahové houževnatosti o 

několik desítek vyšší, než tomu bylo u vzorků předních. 

 

4.2.1 Vyhodnocení simulace ochlazování svitku 

 

 Vypočet ochlazovací křivky při simulaci ochlazování svitku umožnil určení výsledné 

struktury pro vybrané chemické složení oceli a výpočet mechanických vlastností dané oceli, 

kterou bude prstenec (svitek) mít dle simulace po ukončení ochlazování. Jednotlivé 

mechanické vlastnosti jsou uvedeny na obrázku 21. po průměru celého svitku zobrazeny ve 

výřezu od vnitřního (ve spodní části obrázků) ke vnějšímu plášti (v horní části obrázků). 

 



 

Obr. 21

 

 Simulací získané výsledky jsou ideálním stavem struktury a mechanických vlastností 

dané oceli pro nastavené parametry ochlazování a to jak teplotní, tak rychlostí ochlazování. 

V provozních podmínka, dokonalého napodobení simula

možné a to proto, že jednotlivé svitky se nad danými ventilátory neochlazují stejn

výšce svitku a jsou také tepeln

jak během ochlazování nad ventilátory, tak jednotliv

ve trojicích semknutých blíže k

mohl být tepelně ovlivněn teplejšími okolními svitky.

proto v simulaci dosahují vynikají

požadovanou hodnotu 1200 MPa lehce p

 

4.3 Krutová zkouška

 

 Vzorky použité pro ktutovou zkoušku byly p

vyhodnocení tahové zkoušky na 

rozděleny na dvě skupiny podle teploty použité pro poslední krut a následné ochlazení, byly 

z každé této skupiny vybrány 2 vzorky na vyhodnocení tahové zkoušky a to KL/3, KL/5 pro 

Obr. 21. Výsledné mechanické vlastnosti prstence

Simulací získané výsledky jsou ideálním stavem struktury a mechanických vlastností 

dané oceli pro nastavené parametry ochlazování a to jak teplotní, tak rychlostí ochlazování. 

provozních podmínka, dokonalého napodobení simulačních parametr

možné a to proto, že jednotlivé svitky se nad danými ventilátory neochlazují stejn

výšce svitku a jsou také tepelně ovlivňovány teplem, které na ně sálá z okolních svitk

hem ochlazování nad ventilátory, tak jednotlivě visící na hákovém dopravníku pohybují 

ve trojicích semknutých blíže k sobě a tudíž svitek uprostřed, na kterém byla zkoumaná ocel, 

ěn teplejšími okolními svitky. Získané výsledky proto použitou ocel 

simulaci dosahují vynikajících mechanických vlastností, jak pevnost, která 

požadovanou hodnotu 1200 MPa lehce přesahuje, tak vysoká mez kluzu a tvrdost.

uška 

Vzorky použité pro ktutovou zkoušku byly přímo použity jako zkušební vzorky pro 

vyhodnocení tahové zkoušky na trhacím stroji a zkoušky tvrdosti podle Vickerse. Jelikož byly 

 skupiny podle teploty použité pro poslední krut a následné ochlazení, byly 

každé této skupiny vybrány 2 vzorky na vyhodnocení tahové zkoušky a to KL/3, KL/5 pro 
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variantu s teplotou 900 °C a KL4, KL/6 pro variantu s teplotou 830 °C. Zbylé vzorky 

KL/1,KL2 pro jednotlivou variantu byly použity k vyhodnocení tvrdosti, kdy byl odebrán ze 

střední části tyče asi 5 mm vzorek a na něm provedeny ve 3 místech měření tvrdosti                

a následně vyhodnocena průměrná hodnota. Výsledné mechanické vlastnosti jednotlivých 

vzorků jsou uvedeny v tabulce 6. 

 

Tab. 6. Mechanické vlastnosti krutových zkoušek 

Vzorek Pevnost Mez kluzu Tažnost Tvrdost T.houževnatost 

(-) (MPa) (MPa) (%) (HV) (J/m3) 

KL/1 - - - 542 - 

KL/2 - - - 426 - 

KL/3 1398,67 637,80 8,50 - 79,26 

KL/4 1363,37 638,16 7,57 - 68,80 

KL/5 1459,76 628,14 8,00 - 77,85 

KL/6 1257,41 646,23 8,80 - 73,77 
 

 

 Z výsledných mechanických vlastností je patrné, že vzorky použité pro nižší teplotu 

poslední deformace 830 °C a následného ochlazování z této teploty dosahují nižších 

pevnostních vlastností, ale i přesto dosahují vyšších hodnot pevnosti, než bylo požadovaných 

1200 MPa avšak zdaleka nedosahují meze kluzu okolo 900 MPa, a její hodnoty se pohybují u 

všech vzorků v oblasti okolo 630 MPa. Vzorky pro vyšší teplotu 900 °C přesahují 

požadovanou pevnost v řádu stovek MPa. U všech vzorků byly hodnota tažnosti okolo 8 %. 

Tvrdost pro variantu s nižší teplotou zkoumaná u vzorku KL/2 dosahovala nižších hodnot      

a průměrná hodnota tvrdosti pak byla o 116 HV nižší než pro variantu s vyšší teplotou. 

Tahová houževnatost se pohybovala kolem hodnoty 70 J*m-3 pro všechny vzorky je však 

zřetelné že vzorky pro nižší teplotu 830 °C (KL/4, KL/6) měly tuto hodnotu o něco menší než 

vzorky s vyšší teplotou. 

 

4.4 Experimentální válcování 

 

 Jednotlivé vzorky experimentálně válcované oceli byly také nařezány a byly z nich 

vysoustruženy tahové zkoušky. Pro každý typ ochlazování byly použity dva vzorky                

a s každého z nich byly vyhotoveny k možnosti srovnání dvě zkoušky. Dále bylo 

z jednotlivých vzorků odebráno asi 5 mm proužku k vyhodnocení tvrdosti, kde byly na 

každém pružku uskutečněny po celé délce průřezu tři zkoušky tvrdosti a následně určena        
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a zaznamenána průměrná hodnota k jednotlivým vzorkům. Výsledné mechanické vlastnosti 

pro obě zkoušky, obou vzorků jak ochlazovací varianty A, tak C a tvrdosti jednotlivých 

vzorků pro dané varianty jsou uvedeny v tabulce 7. Mechanické vlastnosti vzorku 1A – 1 

v tabulce nejsou, poněvadž při tahové zkoušce došlo k vyklouznutí zkušební tyče z čelistí 

trhacího stroje, jelikož už byl vzorek mírně deformován, nebylo nadále možné jeho podrobení 

dalšímu průběhu zkoušky z důvodu skreslení výsledků. 

 

Tab. 7. Mechanické vlastnosti experimentálně válcovaných vzorků 

Vzorek Číslo Pevnost Mez kluzu Tažnost Tvrdost T.houževnatost 

(-) (-) (MPa) (MPa) (%) (HV) (J/m3) 

1A 1 - - - 
356 

- 

1A 2 1252,95 837,73 12,32 102,91 

2A 1 1249,12 815,79 11,72 
365 

97,60 

2A 2 1278,30 839,36 11,32 96,47 

1C 1 1371,29 837,73 10,46 
372 

95,62 

1C 2 1373,58 847,56 10,12 92,67 

2C 1 1379,06 828,01 9,56 
384 

87,89 

2C 2 1363,17 817,28 10,00 90,88 
 

 

 Výsledné mechanické vlastnosti pro všechny zkoušky, všech vzorků použité oceli 

dosahovaly požadované pevnosti a jejich mez kluzu se pohybovala v rozmezí od 815 až do 

847 MPa. Dokonce i tažnost zůstala zvýšená a její hodnota neklesla pod 9,56 %. Kdy nejvyšší 

pevnosti dosahovaly vzorky varianty C pro teplotu ochlazování 840 °C a jejich pevnost 

přesahovala ve všech případech 1300 MPa. Velké rozdíly nebyly patrné v hodnotách meze 

kluzu ani tažnosti, kdy vzorky varianty A s teplotou ochlazování 911 °C měly mírně vyšší 

tažnost o několik procent, pouze tvrdost vzorků pro variantu C dosahovala vyšších hodnot 

v řádu 10 HV. Hodnota tahové houževnatosti se u všech vzorků pohybovala v rozmezí 90 až 

103 J*m-3, pro vzorky varianty C však byla tahová houževnatost mírně nižší než pro všechny 

vzorky varianty A. 

 

4.5 Dílčí závěry 

 

 Vhodnost použitého chemické složení se při simulaci v programu QTSteel ukázala 

jako dobrá, jak vhodností pro tvorbu bainitické struktury výsledné oceli, tak výsledných 

mechanických vlastností. Po celém průřezu výseku prstence (svitku) však nebyly mechanické 
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vlastnosti stejné a objevovaly se oblasti se sníženými hodnotami. Požadované mechanické 

vlastnosti 1200 MPa a mez kluzu okolo 900 MPa však ocel dosahovala. Jako možná úprava 

chemického složení pro zvýšení pevnosti, se zachováním původního chemického složení by 

byl možný přídavek boru o obsahu 0,003 %, které také výrazně zvýší rozsah bainitické oblasti 

a tím zvýši možnost delší doby ochlazování, což by pro dané chemické složení zajistilo delší 

dobu ochlazování v jednotlivých ventilátorech a možnost zrovnoměrnění mechanických 

vlastností po celé výšce svitku. Čím by bylo při ideálním ochlazování po celé výšce svitku 

zaručeno vhodných mechanických vlastností konečné oceli. 

 

 Hodnoty mechanických vlastností dosažených ze vzorků získaných v provozních 

podmínkách válcování v TŽ, byly velice rozdílné po celé výšce svitku a vzorky odebrané 

z konce svitku ani z počátku svitku nedosahovaly požadované pevnosti 1200 MPa pouze 

jeden vzorek z konce této pevnosti dosáhl a měl i vhodnou velikost meze kluzu, tažnosti         

a tahové houževnatosti. Vzorky zkoumané v laboratořích VŠB, které jsme obdrželi také 

z provozu ze stejného svitku, dosahovaly mnohem vyšších hodnot pevnosti a všechny 

přesáhly požadovanou pevnost 1200 MPa a i hodnoty meze kluzu přesahovaly 900 MPa. 

Avšak jak už výsledky získané v provozní laboratoři, tak výsledky získané na VŠB 

dosahovaly pro vzorky z přední části svitku kriticky nízké hodnoty tažnosti a to se projevilo   

i na tahové houževnatosti, která dosahovala vyšších hodnot u vzorků odebraných ze zadní 

části svitku. Možnost válcování a ochlazování v TŽ tedy nebyla vhodná pro nehomogenitu 

mechanických vlastností po celé výšce svitku a tedy nevhodností pro následnou výrobu 

pružin, které by zdaleka nedosahovaly požadovaných kvalit. 

 

 Výsledné hodnoty mechanických vlastností krutových zkoušek jak pro vyšší teplotu, 

tak pro nižší teplotu ochlazování pro použitou ocel dosahovaly hodnot pevnosti přesahujících 

1200 MPa, ale mez kluzu pouze hodnot okolo 600 MPa a snížené tažnosti u všech okolo 8 %, 

což se projevilo na tahové houževnatosti, která u všech vzorků dosahovala hodnot okolo 70 

J*m-3. Vzorky však pro obě teploty ochlazování dosahovaly vysoké hodnoty tvrdosti okolo 

400 – 500 HV. Metoda tedy není pro simulaci ochlazování vhodná, díky ní je ale možné 

přesně zachytit deformační křivku oceli pro jednotlivé teploty deformace. 

 

 Experimentálně válcované vzorky v laboratorních podmínkách VŠB jak pro 

ochlazování z teploty 911 °C varianty C, tak pro teplotu poslední deformace 830 °C                

a následné ochlazování varianty A přesahovala pevnost 1200 MPa a mez kluzu se blížila 



 

k hodnotě 900 MPa. Pro obě

všechny vzorky měly tažnost okolo 10% a více, tahová houževnatost se 

k hodnotě 100 J*m-3. Pro variantu A však byly tyto hodnoty mírn

Mechanické vlastnosti pro experimentální válcování se tedy nejvíce blížily hodnotám 

nasimulovaným pro ideální ochlazování výsledné ocel

 

 Srovnání meze kluzu a pevnosti všech metod zkoumání možnosti 

a ochlazování použité bainitické oceli je uvedeno na 

těchto dvou mechanických vlastností pr

srovnání rozsahu hodnot tvrdosti a vypo

které však nejsou uvedeny hodnoty tvrdosti pro výsledky získané v

TŽ a hodnoty tahové houževnatosti pro simula
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Graf rozsahu výsledné meze kluzu a pevnsti

 900 MPa. Pro obě varianty vycházely hodnoty tvrdosti v rozmezí 350 až 390 HV, 

ly tažnost okolo 10% a více, tahová houževnatost se 

. Pro variantu A však byly tyto hodnoty mírně vyšší než pro variantu C.

Mechanické vlastnosti pro experimentální válcování se tedy nejvíce blížily hodnotám 

aným pro ideální ochlazování výsledné oceli. 

Srovnání meze kluzu a pevnosti všech metod zkoumání možnosti 

a ochlazování použité bainitické oceli je uvedeno na obrázku 22. Kde jsou uvedeny rozsahy 

mechanických vlastností pro veškeré vyhodnocované vzorky. Obrázek grafu pro 

srovnání rozsahu hodnot tvrdosti a vypočtené tahové houževnatosti je uveden v

které však nejsou uvedeny hodnoty tvrdosti pro výsledky získané v provozních laborato

evnatosti pro simulační výsledky. 

Obr. 22. Graf rozsahu výsledné meze kluzu a pevnosti
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5 Závěr 

 

 Pružinová ocel s použitým chemickým složením při řízeném válcování a poslední 

deformaci při rozdílných konečných teplotách, ze kterých je ocel následně řízeně 

ochlazována, dosahuje při obsahu 0,164 % Mo a 0,0004 % B za ideálních podmínek uplné 

bainitické struktury a vynikajících mechanických vlastností. 

 

 V provozních podmínkách válcovaná ocel konečného průřezu 23 mm navinutá do 

svitku pomocí Garretovy navíječky a řízeně ochlazovaná nad ventilátory dosahuje velmi 

nehomogenního rozložení mechanických vlastností po výšce svitku, kdy přední část vůbec 

nevyhovuje požadavkům a ze zadního konce pouze některé vzorky dosahují vhodných 

mechanických vlastností. Ve srovnání s výsledky simulace válcování a ochlazování pomocí 

krutové zkoušky, které dosahují velmi podobných mechanických vlastností a zvýšení tažnosti 

od provozních výsledků, mají rovnoměrnější hodnoty jak pevnosti, tak meze kluzu a mnohem 

nižší tvrdost. Dosahují také vyšších hodnot tahové houževnatosti, která je ovšem nejlepší pro 

vzorky experimentálně válcované v laboratorních podmínkách. Ty dosahují jak vysokých 

hodnot pevnosti, meze kluzu a tažnosti ale i tahové houževnatosti. 

 

 Rozdílná teplota poslední deformace a následného řízeného ochlazovaní, se také lehce 

projevuje na změně mechanických vlastností. Pro vzorky ochlazované při nižší teplotě 830 °C 

pro krutovou zkoušku dosahovaly nižší pevnosti, meze kluzu a tahové houževnatosti než 

vzorky ochlazené při teplotě 900 °C, kdežto při experimentálním válcování vzorky s nižší 

teplotou ochlazování pro 830 °C dosahovaly vyšší pevnosti a houževnatosti než vzorky 

ochlazované při vyšší teplotě 911 °C, které však v tomto případě dosahovaly zase vyšší 

tažnosti a tahové houževnatosti. Vliv teploty je však velmi závislý na chemickém složení 

oceli. Válcování této oceli v provozních podmínkách s dosažením požadovaných 

mechanických vlastností tedy není nejspíš možné a bylo by zapotřebí buďto více upravit 

chemické složení, anebo prodloužit dobu ochlazování v jednotlivých ventilátorech k srovnání 

teploty po celé výšce svitku. 
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Příloha Ι 

 

Graf deformační křivky s teplotami krutů (°C) pro vzorek KL/2 

 

 

Graf deformační křivky s teplotami krutů (°C) pro vzorek KL/3 
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Graf deformační křivky s teplotami krutů (°C) pro vzorek KL/4 

 

 

Graf deformační křivky s teplotami krutů (°C) pro vzorek KL/5 
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