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ABSTRAKT 

SIKORA, M. Výroba bainitické oceli za tepla válcované se studiem strukturních vlastností. 

Ostrava: Katedra tváření materiálu, VŠB-TU Ostrava, 2012, 69 s. 

 

Diplomová práce, vedoucí: prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. 

Práce se zaměřuje na výrobu bainitické oceli, která je válcovaná za tepla a následně navíjena 

do svitků v provoze kontijemné válcovací trati Třineckých Železáren, a.s. Teoretická část je 

věnována studiu vysoce pevných ocelí, volbě chemického složení, termomechanickému 

tváření, řízenému ochlazování, transformačním diagramům rozpadu austenitu, bainitu. 

Experimentální část je zaměřena na technologii výroby vybrané bainitické oceli. Dále na 

strukturní analýzu dosažených výsledků z torzního plastometru SETARAM, 

experimentálního válcování v podmínkách VŠB-TU Ostrava a z provozního válcování na 

výše uvedené kontijemné trati. Výsledky budou porovnány, případně bude navržena vhodná 

úprava vybraného chemického složení na základě počítačové simulace.  

Klíčová slova: Bainitická ocel; Válcování za tepla; Řízené ochlazování; Struktura; 

 

ABSTRACT 

SIKORA, M. Manufacturing of hot rolled bainitic steel with study of structural properties. 

Ostrava: Department of Materials Forming, VŠB-TU Ostrava, 2012, 69 p. 

 

Diploma thesis, supervisor: prof. Ing. Jiří Kliber, CSc. 

This thesis focuses on the manufacturing of bainitic steel, which is hot rolled and then wound 

into coils in the continuous light section mill in Třinec Ironworks, Inc. The teoretical part is 

devoted to the study of high-strength steels, the choice of chemical composition, 

thermomechanical rolling, controlled cooling, transformation diagrams of austenite 

decoposition, bainite. The experimental part is focused on the manufacturing technology 

selected bainitic steel. Further on structural analysis of the results obtained from the torsion 

plastometer SETARAM, of experimental rolling in terms of VŠB-TU Ostrava and of 

operating rolling on above mentioned continuous light section mill. Results will be compared 

and in case of need, will be proposed appropriate adjustment of the selected chemical 

composition on the basis of computer simulation. 

Keywords: Bainitic steel; Hot rolled; Controlled cooling; Structure;  
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1. Úvodem 

Moderní výroba tvářených ocelových výrobků se v současnosti přiklání k ocelím 

s vyššími užitnými vlastnostmi. Mezi které můžeme zařadit ocele bainitického typu. Nasazení 

těchto ocelí do stávající výroby sebou přináší možnou vyšší konkurence schopnost na trhu při 

ne příliš cenově nákladné úpravě v poměru a množství legujících prvků v jinak klasických 

uhlíkových či středně legovaných ocelích.  

S cílem uspokojit přísnější požadavky stanovené spotřebiteli, se k nákladově 

efektivnímu dosažení požadované mikrostruktury využívá technologií řízeného válcování  

a ochlazování. Kde při výrobě středně uhlíkové bainitické oceli, finální mikrostruktura silněji 

závisí na teplotě doválcování a následných podmínkách ochlazování [1].  

Jak již bylo výše naznačeno, práce se zaměřuje na řešení problematiky výroby 

kruhové tyčové bainitické oceli v provoze kontijemné válcovny ve společnosti Třinecké 

Železárny, a.s. Tyto oceli jsou k výrobě pružin dodávány ve svitcích. Tyto svitky jsou 

navíjeny linkou Garett nejnovější generace, která umožňuje zrychlené resp. zpomalené 

ochlazování svitků.  

V souladu s dostupným technologickým vybavením provozu kontijemné válcovací 

tratě (KJT) ve společnosti Třinecké Železárny, a.s. (TŽ, a.s.) je cílem této práce návrh 

chemického složení a realizace provozní technologie vedoucí k výrobě bainitické oceli  

Ø 23 mm o vysoké hodnotě pevnosti a houževnatost, kterou by nebylo nutné dále tepelně 

zpracovávat při následující výrobě šroubových pružin určených pro automobilový průmysl. 

Za tímto účelem budou pozorovány struktury získané ze třech experimentálních částí: 

 struktura získaná experimentálním válcováním v podmínkách KJT, TŽ, a.s. 

 struktura získaná po simulaci na torzním plastometru SETARAM 

 struktura získaná experimentálním válcováním v podmínkách VŠB-TUO (K350) 
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2. Teoretická studie typů vysoce pevných ocelí se zaměřením  

na bainitické oceli 

Trh nabízí široké portfolio produktů vysoce pevných ocelí (TRIP, TWIP, DP, CP, MS, 

FB, HSLA aj.), nicméně vývoj vysoce pevných ocelí je především veden požadavky 

automobilového průmyslu, který klade stále přísnější nároky na zvyšování bezpečnosti 

vozidel a redukci hmotnosti vozidel. Následující obr. 1, znázorňuje závislost celkového 

prodloužení na pevnosti v tahu a nabízí přehled vybraných vysoce pevných ocelí, určených 

typicky pro automobilový průmysl i směr, kterým se vývoj vysoce pevných ocelí ubírá. 

 

Obr. 1. Závislost celkového prodloužení na pevnosti v tahu vybraných typů oceli [2, 3] 

 

Pro efektivnější využití paliva a snížení emisí oxidu uhličitého vozidel se 

v automobilovém průmyslu kladou vyšší požadavky i na odlehčení pružin. Posílení 

pružinových drátů je důležitým aspektem pro odolnost vůči vysokému namáhání. Běžně 

používané pružinové oceli obsahují křemík, mangan a chrom a v souladu s normou JIS 

obsahují martenzitickou strukturu. Tyto oceli však mají jisté nevýhody, mezi které patří 

vysoce zpevněný pružinový materiál. Pro zlepšení korozivzdornosti využívají nikl, 

mikrolegury zahrnující V se přidávají k zjemnění velikosti zrna resp. zlepšení tuhosti 

a navýšení pevnosti. Nicméně se preferují oceli, které neobsahují drahé legující prvky. Proto 

zde nachází uplatnění oceli s bainitickou strukturou [4]. 
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Bainitické oceli, které nabízí výborný poměr mezi pevností a houževnatostí, se řadí do 

popředí vývoje technologií výroby oceli. Staly se populárními v době, kdy je možné 

systematicky navrhnout jejich výrobu a řadu kvantitativních technických postupů založených 

na teoriích fázové transformace. Nárůst popularity bainitických ocelí je příčinou mnoha 

důvodů. Jedním z důvodů je, že moderní zpracovatelské technologie (např. zrychlené 

ochlazování ve výrobě) dovolují zpracovávat i jinak špatně prokalitelné oceli, u kterých je 

možné moderními technologiemi dosáhnout homogenního podílu vybrané struktury v celém 

průřezu materiálu. V důsledku toho je možné se vyhnout hrubým karbidům a využít 

bainitického ferritu pro získání pevné a odolné, svařitelné oceli [5]. 

Dnešní doba umožňuje nejen výroby vysoce pevných ocelí (HSS – High Strength 

Steels) ale i výroby pokročilých vysoce pevných ocelí (AHSS – Advanced High Strength 

Steel). Rozdíl v HSS a AHSS spočívá v jejich mikrostruktuře. Standardní HSS jsou jedno 

fázové feritické oceli. AHSS jsou především více fázové oceli, tedy obsahují i jiné fáze než je 

ferit a perlit, tj. martenzit, bainit nebo zbytkový austenit. Pro potřeby automobilového 

průmyslu rovněž vznikly v posledních letech tzv. Ultra-Advanced oceli a Maraging oceli 

(martensite aging) typů TRIP, TWIP. Studie se dále ubírají dokonce k nano austenitickým 

ocelím. 

Mezi bainitické typy lze označit oceli, které mají zvýšený obsah podílu bainitické fáze. 

Níže jsou uvedeny vybrané vysoce pevné oceli se zaměřením na bainitické typy. 

ULCB (Ultra Low Carbon Bainite) 

Oceli s velmi nízkým obsahem uhlíku, které získávají svou vysokou pevnost  

a plasticitu vhodnými postupy termomechanického zpracování, vedoucího k tvorbě jemného 

bainitu. Podmínkou je výrazné legování prvky jako Mo, Ni, Cu pro efekt vytvrzení a snížení 

teploty bainit start (Bs). U typů ULCB oceli obsahujících Cu, při relativně vyšší doválcovací 

teplotě a ochlazovací rychlosti je mikrostruktura složena z acikulárního a granulárního bainitu  

a malého podílu spodního bainitu či martenzitu, jehož šířka laťky je 200 až 300 nm. Horní 

bainit je tvořen při teplotách nad 500 °C za velmi pomalých rychlostí ochlazování. Tyto oceli 

nachází uplatnění jako plechy pro pláště lodní a ponorek kde Re = až 1100 MPa při tažnosti  

okolo 18 % a zajištění dobré svařitelnosti [6, 7]. 

HSLA (High Strength Low Alloy) 

Vysoce pevné nízkolegované či mikrolegované oceli. Nejčastěji legované Mn, Cr, Ni, 

Mo, V, Ti aj. Mez kluzu se pohybuje v rozmezí 345 až 620 MPa a je dosažena kombinací 
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zjemnění zrna při termomechanickém válcování a precipitačním zpevněním vlivem Ti, V  

a Ni. Výhodou je nízká cena, dobrá svařitelnost.  

TRIP (Transformation Induced Plasticity) 

Podstatou těchto oceli je stabilizace zbytkového austenitu při termomechanickém 

zpracování až do nízkých teplot a jeho následná přeměna na deformačně indukovaný 

martenzit v důsledku plastického přetvoření. Stabilita zbytkového austenitu proti deformačně 

indukované martenzitické transformaci je hlavním faktorem ovlivňujícím plasticitu materiálu 

[8]. Finální mikrostruktura je více fázová, obvykle tvořena matricí polygonálního feritu, 

disperzí bainitu a metastabilního zbytkového austenitu. Typické chemické složení TRIP oceli 

(hm. %): 0,15 až 0,40 C, 1 až 2Mn a 1 až 2 Si. 

  

Obr. 2. OM snímek TRIP mikrostruktury  Obr. 3. SEM snímek TRIP mikrostruktury  

 

Obr. 4. TEM snímek TRIP mikrostruktury  
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Na obr. 2, 3, 4, jsou jednotlivé snímky vybrané nízkouhlíkové TRIP oceli za použití 

optické mikroskopie (OM), skenovací elektronové mikroskopie (SEM) a transmisní 

elektronové mikroskopie (TEM). Snímky materiálu byly získány po zpracování na teplotě 

austenitizace 850 °C, deformaci 30 % a následném ochlazení z dotvářecí teploty 610 °C. 

Termomechanické zpracování s pomalejším vodním ochlazováním po deformaci způsobilo 

přítomnost malých ostrůvků perlitu. Typické chemické složení této vybrané oceli (hm. %):  

0,18 C, 1,45 Mn, 1,9 Si [9].  

TWIP (Twinning - Induced Plasticity) 

Oceli s dvojčatěním indukovanou plasticitou. Jedná se o mechanismus, kdy kumulací 

energie vrstevné chyby, způsobené tvorbou dvojčat, dojde k deformaci. Mikrostruktura těchto 

ocelí je při pokojové teplotě plně austenitická vlivem vysokého obsahu manganu (17 – 24 %). 

TWIP oceli mají velmi nízkou energii vrstevné chyby v rozmezí 18 - 30 mJ m-2. Tyto oceli 

dosahují pevnosti asi 1200 MPa a tažnosti až 70 %. Podobně jako u TRIP ocelí, dochází ke 

značnému deformačnímu zpevnění při tváření. Svými přednostmi jsou předurčeny 

automobilovému průmyslu (např. pro zvýšení bezpečnosti, snížení hmotnosti). 

FB (Feritic - Bainitic) 

Tyto oceli mají mikrostrukturu jemného feritu a bainitu. Zpevnění je získáno 

zjemněním zrna a přítomností bainitické fáze. V porovnání s HSLA ocelemi, dosahují FB 

oceli vyššího celkového prodloužení v tahu.  

CP (Complex Phase) 

Oceli s komplexní fází. Z obrázku 1, je patrné, že mají velmi vysokou pevnost v tahu. 

Mikrostruktura obsahuje malé oblasti martenzitu, zbytkového austenitu a perlitu ve feriticko-

bainitické matrici. Zjemnění zrna je získáno potlačenou rekrystalizací nebo precipitací 

mikrolegujících prvků. 

MS (Martensitic Steel) 

Tyto oceli vynikají pevností v tahu, až 1700 MPa, díky mikrostruktuře, která je 

tvořena martenzitickou matricí obsahující malé množství feritu nebo bainitu. Přidáváním 

uhlíku se zvyšuje vytvrzení a pevnost martenzitu. MS oceli se vyrábějí rychlým ochlazením 

z austenitické do martenzitické fáze. CP oceli se zpracovávají podobně, avšak chemické 

složení je přizpůsobeno pro minimalizaci zbytkového austenitu a tvorbě jemných precipitátů 

pro zpevnění martenzitické a bainitické fáze [3, 38, 39]. 
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3. Volba chemického složení (analýza literárních odkazů) 

Při pohledu na dosavadní technologii výroby, technologie tváření poskytuje pouze 

omezené množství variací, stejně tak následné ochlazování je limitováno danou technologií. 

Proto se problematika volby chemického složení jeví jako neméně důležitou pro dosažení 

bainitické struktury, kde vliv chemického složení na finální podíl bainitické struktury je 

markantní. 

Teoreticky použitelná chemická složení, na základě literárních odkazů pro tuto práci 

jsou uvedena v tabulce 1. Mangan v případě bainitických ocelí významně přispívá k dosažení 

bainitické struktury. Bližší pohled na vliv jednotlivých prvků je uveden v kap. 5.2.1. 

Tab. 1. Návrh teoreticky použitelného chemického složení (hm. %) 

Prvek 
Ocel 

1 a, b, c, d 2 3a,b 4 5 6 7 8 9 

C 0,1 - 0,28 0,27 - 0,31 0,69 - 0,80 0,08 0,57 0,4 1,2 0,79 0,41 

Mn 1,1 - 2,3 < 0,01 1,39 - 2,18 2,0 - 2,5 0,74 0,5 0,32 1,98 0,71 

Si 0,5 (1,3) 1,51 1,84 - 1,92 0,8 1,39 0,16 0,19 1,5 0,22 

P 
   

0,009 
 

0,045 0,017 
 

0,02 

S 
   

0,008 
 

0,045 0,019 
 

 
Cu 

      
0,12 

 
 

Cr 
 

1,44 1,04 - 1,39 1,18 
 

1,5 0,097 0,98 1,04 

Ni 
 

3,52 
   

3 0,057 
 

0,26 

Al 
  

0,75 - 0,85 
   

0,01 1,06  
Mo 

 
0,25 0,24 - 0,30 

 
0,44 0,43 0,018 0,24 0,02 

Co 
  

0,14 - 1,31 
    

1,58  
V 

     
0,12 

  
 

Ti 0,015 
  

< 0,1 
    

 

W 
        

 

Sn 
      

0,007 
 

 
Nb 

   
0,02 

    
 

B 
      

0,0013 
 

 

 

Ocel 1 je rozdělena na varianty a, b, c, d, kde oceli a, b, c, mají vyšší obsah Mn než 

ocel d, která má vyšší obsah uhlíku. Kde 1a: 0,15 % C, 1,4 až 2,3 % Mn, 0,5 % Si, 0,015 % 

Ti. 2b: 0,10 % C, 1,4 - 2,3 % Mn, 0,5 % Si. 2c: 0,17 % C, 1,4 až 2,3 % Mn, 0,5 % Si. 2d:  

0,28 % C, 1,1 až 1,4 % Mn, 1,1 až 1,4 % Si. Teplota dosažení perlitického nosu je kolem  

450°C. U oceli 1a, je nutné dosáhnout tohoto nosu z teploty 800 °C v době 100 s [10]. 
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Ocel 2 není mikrolegovaná a má výše uvedenou časovou otázku zkrácenou řádově  

na 50 s. V některých případech této oceli z 800 °C se dostáváme k této hranici 450 °C 

bainitického nosu v době 100 s a to odpovídá rychlosti ochlazování zhruba 10 °C/s z teploty 

800 °C [11]. 

Ocel 3 je poněkud výjimečná vyšším obsahem uhlíku, který posouvá bainitickou 

oblast v diagramu IRA více doleva resp. posouvá feritickou oblast doprava. V případě  

3a: 0,69 % C a 3b: 0,80 % C. Obě varianty oceli, 3a i 3b, jsou si podobné křivkami 

v diagramu IRA a to může vést k podobnému zpevnění, objemovému podílu bainitu, feritu  

a obsahu uhlíku ve zbytkovém austenitu. Tyto oceli mají teplotu Bs okolo 450 °C,  

a výrazně posunuté křivky feritické oblasti směrem nahoru. Ovšem obsahují kobalt (kde ocel 

3a obsahuje 0,14 % Co a ocel 3b obsahuje 1,31 % Co), který je poměrně drahým legujícím 

prvkem a jeho přídavky v oceli zvyšují výrobní náklady. Další alternativou, kterou může být 

považován prvek k urychlení bainitické transformace, je mangan. Tyto oceli se blíží svým 

typem ocelím TRIP, kde výsledná mikrostruktura je tvořena směsí bainitu, feritu  

a zbytkového austenitu [12]. 

Ocel 4 má odlišnou koncepci, kde obsah uhlíku je řádově nižší (0,08 % C) avšak 

obsah manganu dosahuje hodnot 2,0 až 2,5 %. Navíc obsahuje přídavek niobu (0,02 % Nb). 

Jedná se o nízkouhlíkovou vzduchem chlazenou bainitickou ocel. Z teploty 850 °C lze 

dosáhnout bainitu s rychlostí ochlazování 0,4 °C/s. Ze strukturního hlediska, přídavek Nb 

způsobí zvýšení objemového podílu globulárního bainitu a zjemnění velikosti globulí. 

Ostrůvky M/A složky jsou laťkovitého typu s relativně malou velikostí v porovnání se stejnou 

ocelí bez přídavku niobu [13]. 

Ocel 5 obsahuje 0,57 % a 1,39 % Si, 0,44 % Mo, 0,74 % Mn což stanovuje teplotu 

martenzit start (dále Ms) při 275 °C. U této oceli jsou rovněž provozní zkušenosti 

s válcováním do tyčí průměru 25 mm [14].  

Ocel 6 typu má 0,4 % uhlíku, má vysoký obsah niklu, který je u této oceli 3 %, dále 

obsahuje 1,5 % Cr, 0,43 % Mo a 0,5 % Mn. Je mikrolegovaná vanadem (0,12 % V) s malým 

obsahem křemíku (0,16 % Si). Dosažení bainitické struktury je v tomto případě výrazně 

posunuto k delším časům a teploty 450 °C, z ochlazovací vstupní teploty 800 °C, může být 

dosaženo řádově 10000 s [15].  
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Ocel 7 obsahuje nejvyšší podíl C ze všech uvedených ocelí, jehož podíl odpovídá  

1,2 %. Dále 0,32 % Mn, menší podíly Ni, Cr, Mo a 0,0013 % B. Bs je přibližně 475 °C. 

S nižší transformační teplotou se morfologie bainitu mění z laťkovité (horního bainitu)  

do deskovité (spodní bainit) [16]. 

Ocel 8 je zcela odlišná od předchozích ocelí a díky chemickému složení, řízenému 

tváření a ochlazování se jedná o nano bainitickou ocel, která udává směr pro specifický typ 

oceli s velmi jemnou mikrostrukturou. Teplota Bs je pousnuta níže k teplotě 385 °C a teplota 

Ms odpovídá 155 °C. Tato ocel je vysokolegovaná křemíkem (1,5 % Si) a dosahuje hodnot 

tvrdosti okolo 648 HV, tedy mikrotvrdost dle Vickerse by se měla pohybovat v řádově 

podobných hodnotách [17]. 

Ocel 9 nese označení 41Cr4. U této oceli více než 60 obj. % bainitu vzniká nad 

 450 °C, při pomalém ochlazování, jmenovitě 3 °C/s. Svým chemickým složením se blíží 

oceli použité v experimentální části [27].  

4. Termomechanické tváření 

Obecně se názvem termomechanické tváření označuje řízení celkových výrobních 

podmínek, které vedou k dosažení požadovaného strukturního stavu materiálu, za účelem 

snížit celkové množství výrobních operací a tím i snížit výrobní náklady. Jedná se především 

o konstituci oceli, termomechanické a časové parametry tváření, příp. ochlazování [18].  

Stanovení parametrů termomechanického tváření je klíčové pro dosažení 

požadovaných strukturních vlastností, a z nich se odvíjejících mechanických vlastností 

materiálu. Mezi ovlivnitelné parametry, vzhledem k dostupnému technologickému zařízení 

válcovací tratě, patří do jisté míry chemické složení, teplota počátku válcování, velikost  

a průběh deformace resp. historie deformace, teplota doválcování a rychlost ochlazování. 

Kombinace hodnot těchto parametrů se odráží ve strukturním hledisku, kde na výsledné 

vlastnosti má rozhodující význam velikost zrn a subzrn, podíl jednotlivých strukturních 

složek, množství a disperznost precipitátů, hustota dislokací a stavba tuhého roztoku atd. 

Pro termomechanické tváření se používají jak oceli s fázovými přeměnami (včetně 

bainitické), tak i oceli s vylučováním precipitátů z přesyceného tuhého roztoku.  

Rovněž pro efektivnější práci při návrhu či zdokonalení termomechanického tváření 

lze využít příslušný software, pro simulaci jak řízeného válcování, tak ochlazování. Tímto lze 

do jisté míry matematicky modelovat vybrané části výrobního procesu, např. metodou 
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konečných prvků. A tím tedy eliminovat metodu pokus-omyl při experimentování v provozu, 

a s ní i eliminovat náklady na opravy poškozených výrobních zařízení, často s touto metodou 

spojené.  

4.1 Vývoj struktury při termomechanickém tváření 

Vlivy termomechanického tváření mají v principu zjemnit sekundární zrno 

transformující se z deformovaného austenitu a tím zvýšit mechanické hodnoty oproti 

hodnotám dosahovaným při konvenčním tváření. V podstatě však může být cíleně získána 

jakákoliv jiná struktura nebo textura oproti konvenčnímu způsobu tváření [19]. 

Následující obr. 5 znázorňuje základní tři oblasti řízeného tváření, kde: 

 

 

Obr. 5. Schématické zobrazení vlivu teploty tváření na mikrostrukturu materiálu [19] 

 

I. OBLAST 

Výchozí velikost zrna je funkcí teploty a metalurgického charakteru oceli. Zjemnění 

austenitického zrna je dáno cyklem deformace – rekrystalizace. Zárodky pro přeměnu 

austenitu na ferit se tvoří pouze na hranicích austenitických zrn. Výsledná velikost feritických 

zrn obsahuje určité mezní hodnoty a další snížení cyklem deformace – rekrystalizace v první 

oblasti již není možné. Po transformaci vzniká poměrně hrubé feritické zrno. Největší vliv má 
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snížení velikosti austenitického zrna při deformaci v první oblasti, mají deformace do hodnoty 

e = 0,4 až 0,5. Pří deformaci vyšší je již vliv deformace na snížení velikosti zrna malý. Cílem 

této oblasti je získání rovnoměrného a pokud možno jemného zrna. Hrubozrná struktura 

způsobuje ve druhé oblasti nebezpečí vzniku nerovnoměrné velikosti zrn. 

II. OBLAST 

V této oblasti dochází k dalšímu zjemnění zrna. Následkem zbrzděné rekrystalizace se 

zrna prodlužují, uvnitř vznikají pásy s vyšší hustotou dislokací, větší vnitřní energií  

a nestabilitou systému. Zárodky feritu se tvoří nejen na hranicích austenitických zrn, ale  

i v deformačních pásech. Při přeměně austenitu na ferit mají deformační pásy podobnou úlohu 

jako hranice zrn. Dochází k nukleaci feritu z podstatně většího množství zárodků, takže 

výsledná velikost zrna je výrazně menší. 

III. OBLAST 

Dalšího zjemnění velikosti zrna lze dosáhnout tvářením ve III. oblasti, dvoufázové. 

Feritické zrno deformované po přeměně austenitu na ferit nemůže rekrystalizovat, při 

probíhajícím zotavení vznikají subzrna. Snížená rozpustnost manganu a vanadu ve feritu, po 

transformaci austenitu na ferit, urychluje precipitaci podporovanou deformací, což přispívá  

ke znehybnění dislokací a subhranic. V mezifázové oblasti je rovněž potlačen růst zrn. 

Výsledkem tváření v této oblasti je proto smíšená struktura, obsahující rovnoosá feritická 

zrna, nedeformovaná po transformaci austenitu na ferit, s menší hustotou dislokací (měkká)  

a subzrna s větší hustotou dislokací (tvrdá) [19]. 

4.2 Rozdělení termomechanického tváření 

Před rozdělením řízeného tváření se musí vzít v potaz rozdíl mezi finální deformací 

proběhlou před, během, nebo po transformaci austenitické fáze do perlitu, bainitu, popřípadě 

martenzitu. Z hlediska přeměny austenitu, případně velikosti teploty může být 

termomechanické tváření rozděleno na tváření před přeměnou austenitu, během přeměny 

austenitu a pod teplotou přeměny austenitu.  

 Tváření před přeměnou austenitu 

- Nízkoteplotní – kde se materiál austenitizuje, ochladí do oblasti vysoké 

stálosti metastabilního austenitu, následně tváří s vysokým stupněm 

deformace (e nad 0,6) a poté se materiál zakalí a popustí. Předností je 

zvýšená pevnost, dostatečná plasticita.  
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- Vysokoteplotní – materiál se austenitizuje, a tváří těsně nad teplotou Ar3, 

kalení a popouštění nastává při nižších teplotách. Vyloučena rekrystalizace. 

Tento proces zvýší plasticitu a odolnost vůči únavě.  

 Tváření během přeměny austenitu 

- Isoforming – jedná se o výrobní proces kdy se materiál austenitizuje 

 a ochladí až na teplotu perlitického nosu, diagramu IRA. Tváření probíhá 

během celé přeměny a následuje ochlazení na vzduchu. Vznikají velmi 

jemná subzrna ve feritu a jemné globulární karbidy. Předností je zvýšená 

houževnatost. 

 Tváření pod přeměnou austenitu 

- Deformační stárnutí – určeno pro zpracování konvenčně ušlechtilých ocelí 

či ocelí po nízkoteplotním termomechanickém tváření. Deformace se 

pohybuje okolo 2 % při teplotě 150 až 200 °C. Tímto zpracováním se zvýší 

pevnost materiálu a zároveň sníží plasticita a vrubová houževnatost.  

- tváření za nízkých teplot – pro ocele po kalení či žíhání, po tomto 

zpracování se dosahuje pevnosti až 3000 MPa.  

Tyto procesy však dostatečně nevyužívají dostatečně řízení vývoje struktury [18]. 

 

Jedním z hledisek rozdělení řízeného tváření je rozdělení podle vzájemné interakce 

rekrystalizace a precipitace, ve vztahu k TNR (teplota nulové rekrystalizace, pod touto teplotou 

začíná precipitace brzdit rekrystalizaci). V mikrolegovaných ocelích, precipitace může 

předbíhat rekrystalizaci či naopak, rekrystalizace může předbíhat precipitaci. Jakmile je 

spuštěn proces precipitace, brzdí statickou rekrystalizaci nebo dokonce zabrání statické 

rekrystalizaci. Naproti tomu, malé množství karbonitridů vyskytujících se v intervalech mezi 

úběry může zpomalit, avšak nezabránit, iniciaci dynamické rekrystalizace. Podle těchto teorií 

je možné tváření rozdělit do následujících oblastí, které jsou dále podle základní interakce 

uvedeny v tabulce 2.  

 

 Konvenčně řízené tváření (CCR – Conventional Controlled Rolling) 

 Rekrystalizací řízené tváření (RCR – Recrystallization Controlled Rolling) 

 Dynamickou resp. dynamickou + metadynamickou rekrystalizací řízené tváření 

(DRCR – Dynamic Recrystallization Controlled Rolling + MDRCR – Metadynamic 

Recrystallization Controlled Rolling). 
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Tab. 2. Rozdělení řízeného tváření dle vzájemné interakce rekrystalizace a precipitace [20] 

Čas mezi 

průchody 
Typ procesu 

Teplotní 

oblast ve 

vztahu k TNR 

Role napěťově 

indukované 

precipitace 

Interakce mezi precipitací 

a rekrystalizací 

Dlouhá 

(plechy) 
CCR Pod Je potřebná 

Precipitace před statickou 

nebo dynamickou 

rekrystalizací 

Dlouhá 

(plechy) 
RCR Nad Není potřebná 

Statická rekrystalizace před 

precipitací 

Krátká 

(dráty) 

DRCR  

+ MDRCR 
Pod Není potřebná 

Žádná statická 

rekrystalizace, dynamická 

rekrystalizace před 

precipitací 

Střední 

(pásy) 
Kombinovaný Kombinovaná Kombinovaná Různé možnosti 

 

Konvenčně řízené válcování (CCR – Conventional Controlled Rolling) 

Podstatou je ohřev materiálu a následné tváření při teplotách cca 1000 – 1100 °C. 

Statickou rekrystalizací dojde ke zjemnění austenitického zrna na méně než 100 μm.  

Po následném ochlazení pod TNR, je již znemožněn průběh rekrystalizace a materiál se dále 

deformuje. Protože je zde dynamicky indukovaná precipitace, neprobíhá rekrystalizace a zrna 

austenitu jsou silně deformovaná (typicky tzv. „pancake“ struktura). Roste hustota dislokací. 

Výsledné velmi jemné feritické zrno (5 - 7 μm). 

 

Rekrystalizací řízené válcování (RCR – Recrystallization Controlled Rolling) 

Pro dosažení jemného feritického zrna, u tohoto způsobu je vysoká hodnota 

specifického povrchu dána výhradně nárůstem plochy hranic zrn způsobené zmenšením 

průměru zrna. Proto je důležité splnit dvě podmínky. (a) Aby rekrystalizace nebyla příliš 

pomalá resp. aby požadované časy nebyly dlouhé. Toho je možné dosáhnout lépe legováním 

V než Nb. (b) Zabráněním růstu zrna po každé proběhlé rekrystalizaci aby po každém 

průchodu průměr zrna nevzrostl. Jemná austenitická zrna jsou poté transformována do 

poměrně malých feritických zrn (velikosti 7 – 10 μm), zejména když je využito zrychleného 

ochlazování z teploty doválcování.  
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Dynamickou rekrystalizací řízené válcování 

 (DRCR – Dynamic Recrystallization Controlled Rolling) 

Typicky v případech válcovacích tratí, kdy čas mezi průchody je krátký (spojité tratě 

pro válcování drátů a tyčí). Teplota doválcování se pohybuje ve velmi nízkých teplotách.  

Pro průběh statické rekrystalizace není dostatek času, i možnosti precipitace jsou velmi 

omezeny. Vzhledem k těmto podmínkám proběhne dynamická rekrystalizace. Ta potřebuje 

jistou kumulaci deformace (obvykle skutečné deformace vyšší než 1). V ideálním případě je 

možné dosáhnout finální velikosti zrna 1 – 2 μm [19, 21].  

Další možný způsob rozdělení tváření je podle teploty tváření. Toto rozdělení zahrnuje 

normalizační tváření a termomechanické tváření. Spolu s konvenčním tvářením, jsou 

normalizační a termomechanické tváření znázorněny na obr. 6 na části diagramu Fe-Fe3C. 

 

Obr. 6. Oblasti tváření v diagramu Fe-Fe3C [22] 

 

V průběhu konvenčního tváření se finální deformace vyskytuje v oblasti stabilního 

austenitu. Rekrystalizace mikrostruktury je nastartována až po ukončení tváření (např. mezi 

jednotlivými průchody), kdy probíhá statická rekrystalizace, pro jejíž vznik je dostatečná 

teplota. V případě pomalého ochlazování výrobku je rekrystalizace doprovázena růstem zrna. 

Požadovaných strukturních a mechanických vlastností je dosaženo až následným tepelným 

zpracováním [23].  
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Normalizační válcování se uskutečňuje v teplotní oblasti normalizace. Teploty 

doválcování se pohybují ve spodní oblasti austenitu, tj. 30 až 50 °C nad teplotou Ac3. Austenit 

plně rekrystalizuje před přeměnou na ferit tak, že transformační procesy jsou výhradně 

směřovány na zjemnění a zrovnoměrnění austenitického zrna. Tento způsob tváření je volen 

zejména u konstrukčních feriticko - perlitických ocelí. Snížení řádkovitosti v mikrostruktuře 

těchto ocelí je možné vidět ve zvýšené rychlosti nukleace při přeměně z austenitu, kdy se 

feritická zrna netvoří pouze z hranic austenitických zrn, ale také v zrnech austenitu. 

Následkem zvýšení nukleace stoupá teplota přeměny austenitu na ferit. Pak se může tvořit 

feritické i perlitické zrno téměř současně. Odpadá tedy další tepelné zpracování [22].  

Při tváření kdy finální deformace odpovídající oblasti termomechanického tváření tedy 

v oblasti mezi teplotami Ac1 a Ac3. Základem je řízení vývoje austenitické struktury během 

celého tvářecího procesu. Mikrolegováním se oblast pro termomechanické tváření rozšiřuje, 

zároveň je brzděn růst austenitického zrna. Až do přeměny austenitu je při řízeném tváření 

produkována vlivem dynamické, příp. statické rekrystalizace, jemnozrnná mikrostruktura. Pro 

průběh finální deformace musí být materiál ochlazen natolik, až je znemožněná 

rekrystalizace. Vlastnosti, které se dosahují tímto způsobem zpracování, nejsou konvenčním 

tvářením dosažitelné ani s následným tepelným zpracováním [24]. 

 

4.3 Vliv deformace austenitu na tvorbu bainitu 

Existuje mnoho nezávislých pozorování, které naznačují, že působící napětí má velký 

vliv na průběh bainitické transformace. Obr. 7. znázorňuje vliv externě aplikovaného 

prodloužení v tahu na celkovou kinetiku bainitické transformace. Za předpokladu, že stupeň 

transformace souvisí s prodloužením, pak údaje prokazují zvýšení rychlosti reakce jako 

funkci rozpětí aplikovaného napětí [25].  

Plastická deformace austenitu předchází bainitické transformaci po aplikaci napětí 

převyšujícího mez kluzu austenitu. Plastická deformace je většinou popisována jako 

akcelerátor bainitické transformace, ačkoliv může být snížen finální podíl bainitu. Větší 

plastické deformace brzdí proces transformace procesem známým jako mechanická 

stabilizace austenitu (MSA). Bainitická transformace může být tedy urychlena či zpomalena 

v závislosti na úrovni plastické deformace a chemickém složení [26].  
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Obr. 7. Vliv prodloužení v tahu na celkovou kinetiku bainitické transformace [25] 

 

Jin, X. J. a další [26], zkoumali vliv deformace austenitu na tvorbu bainitu 

v legovaných eutektoidních ocelích. Z jejich závěru vyplývá, že izotermický rozklad 

deformovaného austenitu je výrazně podpořen, zatímco inkubační perioda je značně zkrácena 

při aplikaci malé deformace (např. 5 %), avšak s menším finálním podílem bainitu. Podle 

křivek IRA (TTT) diagramu, získaných po deformaci (2 %) austenitu a austenitu, který nebyl 

před transformací deformován, bylo zjištěno, že teplota Bs, pro deformovaný austenit, je 

přibližně o 10 K vyšší než v případě předem nedeformovaného austenitu. Experiment byl 

prováděn za použití oceli s následujícím chemickým složením (hm. %): 

Fe – 0,80 C – 0,27 Si – 0,61 Mn – 0,15 V. 
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5. Vliv řízeného ochlazování 

Po zvolení vhodné varianty chemického složení, po možném řízeném válcování, pro 

dosažení požadovaných strukturních vlastností (bainitické struktury) kruhové tyčové 

pružinové oceli navíjené do svitků, je nejdůležitější zavést vhodný režim řízeného 

ochlazování po doválcování, v závislosti na možnostech stávajícího technologického 

vybavení (kapitola 6). 

Aplikací řízeného ochlazování z teploty doválcování po řízeném válcování lze ovlivnit 

rozpad austenitické fáze a dosáhnout tak požadovaného podílu jednotlivých fází po průřezu 

materiálu, vlivem vhodné volby rychlosti ochlazování resp. režimu ochlazování. Dále lze 

dosáhnout zjemnění feritického zrna, z důvodu potlačení růstu a zvýšené feritické nukleace 

při rozpadu austenitické struktury, zjemnění perlitu nebo bainitu, rovněž zrovnoměrnění 

mikrostruktury, zvýšení teplot doválcování, omezení oduhličení a tvorby okují. To vede 

k dosažení hodnot požadovaných mechanických vlastností, aniž by se musel materiál dále 

tepelně zpracovávat, což se kladně odráží ve zkrácení výrobního procesu a tím snížení 

nákladnosti výroby.   

Pro strukturní stav po řízeném ochlazování je rozhodující rychlost ochlazování během 

fázových přeměn a tzv. stop teplota (tstop), při které je zrychlené ochlazování přerušeno. 

Zrychlené ochlazování nemá probíhat až do konce fázových změn, tím se zabrání vzniku 

velkého podílu zákalné struktury. Pro Fe-C-Mn-Nb-V oceli je optimální tstop okolo 550 °C. 

Výsledná struktura je jemně feritická s rovnoměrně rozptýlenými oblastmi bainitu [18, 22]. 

Průběh teplot během ochlazování resp. rozpadu austenitické fáze lze v časové 

závislosti graficky zobrazit v diagramech rozpadu austenitu. Pro sestrojení diagramů rozpadu 

austenitu (IRA, ARA) bylo zapotřebí mnoho experimentů, které byly provedeny na mnoha 

ocelích s různým chemickým složením. Ačkoliv jsou tyto diagramy často bohatým zdrojem 

metalurgických znalostí, je zapotřebí, aby byl predikován vliv ochlazování na vývoj 

mikrostruktury pro rozdílné podmínky výroby, s cílem usnadnit vývoj nových oceli [27].  

Tyto transformační diagramy tedy obsahují informace o počátku a konci jednotlivých 

druhů fázových transformací austenitu, často jsou uvedeny také např. podíly produkovaných 

fází určité přeměny, mechanické hodnoty příslušící výsledné struktuře (tvrdost dle Vickerse) 

apod.  
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5.1 Izotermický rozpad austenitu (IRA) 

Time Temperature Transformation (TTT) 

Popisuje kinetiku fázové transformace resp. rozpadu austenitu, při konstantní teplotě. 

A to tak, že austenitizovaná ocel se prudce ochladí z oblasti stabilního austenitu na určitou 

teplotu, která je následně udržována konstantní a je sledován rozpad austenitu v závislosti na 

čase. Diagram izotermického rozpadu austenitu znázorněný na obr. 8, pružinové oceli 

65SiCr7, jehož chemické složení odpovídá (ve hm %) Fe - 0,64C - 1,65Si - 0,85Mn – 0,30Cr, 

s naznačeným postupem rozpadu austenitu při vybraných teplotách a při konstantní rychlosti 

ochlazování. 

 

Obr. 8. IRA diagram pružinové oceli 65SiCr7 [28] 

 

Dnešní doba nabízí již i nemalé množství výpočetních modelů, zabývajících se 

fázovými diagramy, kde níže je uveden model podle Bhadeshia.  

Termodynamický model fázových transformací v oceli podle Bhadeshia [29], 

predikuje IRA diagram z údajů chemického složení oceli. Uvedené rovnice (1), (2), popisují 

výpočet času, který koresponduje s časy pro dosažení nosů difuzních  

a displacivních křivek. Kde tdispl-TTT, v sekundách, udává čas pro displacivní transformace 
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(Widmanstattenova feritu a bainitu). A tdif-TTT udává čas pro rekonstruktivní transformace 

(alotriomorfního feritu a perlitu). V uvedených rovnicích, ΔGm představuje dostupnou hnací 

sílu pro nukleaci vypočtenou jako funkci aktivity uhlíku ve feritu a austenitu. 

              [(
      

  
)           ( )      |   |]  (1) 

            [(
      

  
)             ( )      |   |]  (2) 

5.2 Anizotermický rozpad austenitu (ARA) 

Continuous Cooling Transformation (CCT) 

Ve výrobním procesu se IRA diagramy téměř nepoužívají, protože např. ochlazování 

navinutých svitků neprobíhá izotermicky, řídí se proto ARA diagramy. Diagramy ARA 

popisují kinetiku rozpadu austenitu při jeho kontinuálním ochlazování. Výsledná struktura je 

tvořena směsí produktů přeměn, které probíhají za různých teplot podle rychlosti ochlazování.  

 

Obr. 9. ARA diagram pružinové oceli 65SiCr7 [28] 

Křivky diagramu ARA vybrané pružinové oceli 65SiCr7 (obr. 9) jsou znatelně odlišné 

v porovnání s IRA diagramem (obr. 8) stejné oceli.  
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Nicméně kinetika transformace austenitu na bainit může být například vypočtena jako 

funkce teploty během ochlazování numerickou integrací diferenciální rovnice (3) udávající 

změnu podílu bainitu   jako funkci času t. Složka rovnice (    ) je zodpovědná za 

autokatalytický příspěvek celkové kinetiky a  je teplotně závislý rychlostní parametr, který je 

popsánrovnicí (4). 

 

  

  
 (   )(    )       (3) 

 

   
  

  
     ( 

   

 
) (    )   ( 

  

  
)  (4) 

 

  
 (   )

  
        (5) 

 

Rovnice (4) udává, že teplotní závislost   se řídí podle (    ), kde    je nejvyšší 

teplota při které může dojít k displacivní transformaci a podle efektivní aktivační energie   . 

Parametr    je teplotně nezávislý exponenciální faktor který je materiálovou konstantou.  

A   reprezentuje derivaci maximální hnací síly     s ohledem na teplotu a je definován 

rovnicí (5). Efektivní aktivační energie pro ocel 41Cr4 (Ocel 9 uvedenou v kapitole 3) je  

                . Materiálově nezávislý vztah                   . U teploty    je 

předpoklad koresponduje s teplotou Bs výše zmíněné oceli. Dále    v rovnici (4) představuje 

průměr austenitického zrna,    je kinetický parametr popisující rychlost tvorby martenzitu  

a konstanty    udávají efektivní tloušťku hranice zrna austenitu a geometrický faktor  

(pro výše uvedenou ocel       , Z = 6). Předpokládá se, že frekvence pokusu   bude  

1 x 10
13

 s
-1 

[27]. Takovýto model může mít praktické využití v predikci ochlazovací rychlosti 

v závislosti na tvorbě bainitu a martenzitu, a mohl by být začleněn do příslušného softwaru. 

V praxi je pro dosažení bainitcké struktury při řízeném ochlazování nepostradatelné 

využití ARA diagramu, kde v korespondenci s vhodným ARA diagramem pro danou ocel, je 

důležité zvolit vhodnou technologii ochlazování, dostat se do bainitické oblasti a vyhnout se 

feritické a perlitické oblasti. Je-li to možné, ne však vždy technologicky proveditelné, je 

výhodná pochopitelně prodleva v teplotní oblasti bainitického nosu, rovněž i zrychlené 

ochlazení ihned po doválcování [30]. 
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5.2.1 Vliv prvků chemického složení na posun křivek diagramu 

Pozice a tvary křivek transformací, podchlazeného austenitu, závisí většinou  

na chemickém složení oceli, homogenitě austenitu a velikosti zrna austenitu, stejně jako  

na teplotě austenitizace a času. Nicméně chemické složení má minoritní vliv na posun 

jednotlivých křivek diagramu. Vliv vybraných prvků chemického složení na směr posunu 

křivek (bainit a martenzit) diagramu ARA oceli 58CrMoV4, jež je středem zájmu této práce, 

je znázorněn na obr. 10. Kde prvky Cr, Mo, W a V oddělují nosy perlitu a bainitu a prvky Ni, 

Si, Cu, jsou rozpustné ve feritu, takže nemění tvar diagramu.  

 

 

Obr. 10. Vliv prvků na posun křivek (bainit a martenzit) ARA diagramu [30] 

 

Následně je podrobněji rozebrán vliv vybraných prvků, které jsou klíčové pro 

bainitickou ocel, které je věnována experimentální část této práce. 

5.2.1.1 Uhlík 

Při překročení obsahu uhlíku 0,5 %, se výrazně sníží rychlost bainitické transformace. 

Stabilizuje austenit, zpevňuje martenzit a stabilizuje zbytkový austenit.  
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5.2.1.2 Mangan 

Austenitotvorný prvek, který hraje klíčovou roli při výrobě vzduchem chlazených 

bainitických ocelích. Se stoupajícím obsahem manganu se zpomaluje transformace austenitu 

v perlitické i bainitické oblasti. Mangan snižuje teplotu Bs i Ms. Bainitické, vzduchem 

chlazené oceli na základě vlivu manganu na křivky diagramu ARA jsou oproti jejich 

předchůdci, bainitickým ocelím na základě kombinace prvků Mo a B, cenově přijatelnější 

vzhledem k jednoduchému legování a dosahují lepší prokalitelnosti při chlazení vzduchem, 

což se odráží i v dobré kombinaci pevnosti a houževnatosti.  

5.2.1.3 Molybden 

Silně feritotvorný prvek. Zužuje interval tvářecích teplot, brzdí rekrystalizaci a zvyšuje 

deformační odpory. Je však drahým prvkem, používá se v případech, kdy jej nelze zastoupit 

jiným prvkem. Proto se ze vzduchem chlazených bainitických ocelí, využívajících vliv prvků 

Mo a B na křivky ARA diagramu, upustilo a byly vyvinuty vzduchem chlazené bainitické 

oceli na základě Mn. Rovněž i prokalitelnost dřívějších vzduchem chlazených bainitických 

ocelí, využívajících vlivu prvků Mo a B na ARA diagram, nebyla dostatečná, což sebou 

přinášelo omezené aplikace [31]. 

5.2.1.4 Křemík 

Zmenšuje oblast austenitu a snižuje difuzní rychlost uhlíku v železe. Je silně 

feritotvorným prvkem. Netvoří v ocelích karbidy, ale rozpouští se ve feritické matrici 

v bainitické struktuře což se odráží ve zvýšení mechanických vlastností. Do obsahu 0,5 % se 

křemík nepovažuje za legující prvek, ale pouze za dezoxidační přísadu. Při vyšším obsahu, 

než 2 % je zvýšená tvorba martenzitické fáze, která je u pružinové oceli nežádoucí.  

5.2.1.5 Chrom 

Chrom je prvek, který stabilizuje ferit a zmenšuje oblast austenitu, proto zvyšuje 

teplotu austenitizace. Rovněž může snížit rychlost difuze atomů uhlíku v austenitu. Rychlost 

difuze atomů chromu je pomalejší (řádově asi 3-5x pomalejší než uhlíkových atomů). Chrom 

může brzdit fázové transformace přechlazeného austenitu. Také může stupňovat aktivační 

energii samodifuze atomů železa, snižuje difuzní koeficient atomů železa, a proto brzdí 

vysokoteplotní transformace přechlazeného austenitu. Je karbidotvorným prvkem a právě 

karbidy může brzdit bainitickou transformaci. Mimo jiné i snižuje teplotu Ms [32]. 
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5.2.1.6 Vanad 

Zpevňuje bainit účinky karbonitridů (0,01 až 0,3 %). Při překročení 0,3 % jsou 

vznikající karbonitridy příliš hrubé a zvyšují křehkost.  

5.2.1.7 Bór 

Při obsahu 0,0005 až 0,0050 %, brání vzniku feritu na hranicích zrn, posouvá feriticý 

nos k delším časům. Tento vliv bóru je výrazněji podpořen při legování Mo, který posouvá 

perlitický nos. Při obsahu nad 0,0050 % snižuje kvalitu oceli tvorbou hrubozrných sloučenin 

bóru [33]. 

5.2.2 Anizotermický rozpad austenitu po předchozí deformaci 

Compression Continuous Cooling Transformation (CCCT) 

Vzhledem k tomu že plastická deformace ovlivňuje teploty a kinetiku přeměn  

(kapitola 4.3), je nutná znalost ARA diagramu po předchozí deformaci. Ve srovnání s ARA 

diagramy, diagramy ARA, po předchozí deformaci mají zvýšenou teplotu Ms a Bs 

a nos bainitické transformace je posunut ke kratším časům.  

Ze studie literárního odkazu 15 vyplývá, že obecně deformace za tepla způsobí 

zvýšení nukleačních míst martenzitu (např. deformačních pásů, míst s nahromaděnými 

dislokacemi) a bainitu (jako hranic zrn a subzrn). Hlavním faktorem, který způsobí zvýšení 

křivek Ms a Bs v diagramu ARA po předchozí deformaci, je napětí v austenitu. Jestliže je 

deformační teplota příliš nízká tak, že zpevňovací procesy převyšují ty odpevňovací, hustota 

dislokací a mez kluzu austenitu se zvýší a střihový mechanismus potřebný pro Ms a Bs se 

potlačí. Nicméně jestliže deformace je doprovázena dynamickou rekrystalizací (DRX) resp. 

statickou deformací (SRX), dojde k zjemnění austenitického zrna, oproti předchozímu 

případu a k zvýšení teplot Ms a Bs.  

Bylo zjištěno, že posun bainitického nosu směrem k nižším časům indikuje, že předem 

proběhlá deformace za tepla, za doprovodu DRX a SRX způsobí zjemnění zrna. V jemnějších 

zrnech bainitická fáze nukleuje lépe než martenzitická. Navíc vlivem deformace jsou laťky 

martenzitu a bainitu menší, oproti stavu bez předchozí deformace.  
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5.3 Produkty rozpadu austenitu 

Při vyšší rychlosti ochlazování neplatí binární diagramy a dochází ke vzniku nových 

metastabilních fází, které nejsou v rovnovážném diagramu zaznamenány, ale jsou vneseny do 

diagramu IRA, ARA.  

Ferit 

Ferit je tuhým roztokem uhlíku v železe α. Uhlík se rozpouští interstiticky a jeho 

rozpustnost je nejvýše 0,02 %. Vzniká v průběhu difuzně řízené transformace austenitu,  

za teplot pod Ac3.  

Perlit 

Během eutektoidní reakce, při dosažení teploty transformace 723 °C, se austenit 

rozpadá na ferit a sekundární cementit (Fe3C). Tato jemná lamelární struktura se nazývá 

perlit.  

Martenzit 

Vzniká velmi rychlým ochlazením za nízkých teplot (v rozmezí teplot Ms a Mf), kdy 

je potlačena difuze uhlíku i substitučních prvků, typicky střihovou přeměnou. Vznikne 

metastabilní silně přesycený tuhý roztok uhlíku v železe α. Krystalizuje v tetragonální 

prostorově centrované mřížce, s typicky jehlicovitou strukturou.  

5.3.1 BAINIT 

Přeměnou přechlazeného austenitu za teplot zhruba 550 °C až Ms vzniká nelamelární 

feriticko - karbidická směs zvaná bainit. Základní princip spočívá v transformaci plošně 

centrované mřížky železa  na prostorově centrovanou mřížku železa α a ve změně rozložení 

uhlíku a vzniku karbidické fáze. Některé rysy odpovídají martenzitické (střihové) přeměně, 

některé perlitické (difúzní) přeměně.   

5.3.1.1 Historie 

Již v roce 1929, Robertson, Devenport a Bain pozorovali unikátní morfologii během 

středně teplotního isotermického zpracování v oceli, která byla původně považována za 

martenziticko - troostitickou. Kde troostit je jemný perlit. Roku 1934, typ produktu rozpadu 

austenitu, který vzniká při teplotě nižší, než je teplota rozpadu austenitu na perlit a vyšší než 

je teplota počátku martenzitické přeměny, byl pojmenován jako bainit na památku velkého 

přispění E. C. Baina při výzkumu [34]. Mehl, r. 1939 definoval varianty bainitu jako horní  

a dolní bainit [25]. Pickering a další, r. 1950, vyvinuli vzduchem chlazené nízkouhlíkové 
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bainitické oceli Mo série, které využívaly kombinace vlivu Mo a B na ARA křivky. Počátkem 

r. 1970, FANG Hong - sheng a další, vynalezli vzduchem chlazené bainitické oceli Mn série, 

což vyvrátilo myšlenku, že vzduchem chlazené bainitické oceli lze získat legováním 

nákladným prvky, mezi které patří Mo, W a jiné. Výhody Mn série spočívají v homogenní 

bainitické struktuře, nižší bainitické transformační teplotě (Bs), dobré kombinaci pevnosti  

a houževnatosti, jednoduché legování a úspora nákladů [31]. 

5.3.1.2 Bainit vzniklý izotermicky 

Bainit se tvoří v širokém rozsahu teplot a má rozdílné morfologie při rozdílných 

transformačních teplotách. Ve vyšším rozsahu transformačních teplot, to je poblíž perlitu, 

vzniká horní bainit s difúzním a laťkovitým způsobem růstu. Při nižších teplotách je bainit 

tvořen deskovitou strukturou podobnou martenzitu vznikající displacivním mechanismem, 

takový to bainit je nazýván dolním. Struktura horního bainitu je tedy tvořena laťkami 

s podélně uspořádanými částicemi cementitu, které jsou vyloučeny hlavně na povrchu latěk. 

Dolní bainit je tvořen tenkými deskami bainitického feritu a cementit je tvořen uvnitř feritu 

při odklonu 55 - 60° od hlavní orientace desek. Rozdíl mezi laťkami a deskami je patrný  

z obr. 11. Schematicky znázorněný vznik horního a dolního bainitu je obr. 12. Dále jsou 

zobrazeny snímky mikrostruktury těchto dvou typů bainitu vzniklého při 450 °C a 250 °C, 

pořízených optickým mikroskopem a transmisním elektronovým mikroskopem 

(obr. 13 až 16) [5, 16]. 

 

Obr. 12. Znázornění tvorby horního a dolního bainitu [35] 
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Obr. 13. Mikrosnímek horního bainitu 

vzniklého při 450 °C 

Obr. 14. Mikrosnímek dolního bainitu 

vzniklého při 250 °C 

  

Obr. 15. TEM mikrosnímek horního bainitu 

vzniklého při 450 °C 

Obr. 16. TEM mikrosnímek dolního bainitu 

vzniklého při 250 °C 

 

Obr. 11. 3D pohled na desky a laťky bainitu. 
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5.3.1.3 Kontinuálně ochlazovaný bainit 

Při výrobě pružinové bainitické oceli, se samotné řízené ochlazování řídí diagramy 

ARA resp. diagramy ARA, kterým předchází plastická deformace. Oceli, které jsou 

ochlazovány spojitě, jsou většinou komplexnější a mohou tedy zahrnovat i jiné formy bainitu, 

jako např. globulární (kapitola 5.3.1.3.1).  

Morfologie bainitu lze rozdělit do tří skupin v širokém rozmezí obsahu uhlíku 

 (0,05 % až eutektoidní obsah).  

 B1 bainit s jehlicovým feritem a s precipitací karbidů uvnitř feritických desek 

(dolní bainit), obr. 17a.  

 B2a bainit (horní bainit) s karbidy na hranicích feritických desek, obr. 17b. 

B2b bainit (bezkarbidický), se zbytkovým austenitem na hranicích feritických 

desek, obr. 17c.  

 B3 bainit s jehlicovým feritem s diskrétně vyloučenými ostrůvky martenzitu se 

zbytkovým austenitem (granulární bainit), obr. 17d.  

 

Obr. 17. Schéma znázorňující morfologie bainitu (a) B1, (b) B2a, (c) B2b, (d) B3 

 

Mikrostruktura prvních dvou výše uvedených morfologií bainitu je však optickým 

mikroskopem obtížně rozlišitelná, je velice jemná a pro rozlišení je zapotřebí elektronového 

mikroskopu [33].  
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5.3.1.3.1 Granulární Bainit 

Mikrostruktura granulárního bainitu je složena z feritické matrice a M/A ostrůvků.  

A podle literárního odkazu 31, zahrnuje dva typy mikrostruktury (obr. 18), které nejsou 

jednoznačně identické. Jednu doprovází zjevný stereoskopický efekt, kde feritická matrice, 

která drží svazky latěk, patří do horního bainitického feritu a polospojité pásovité ostrůvky 

jsou rozděleny většinou paralelně, ve feritické laťkovité matrici. Ostrůvky jsou také rozděleny 

převážně na hranicích zrn původního austenitu. Ten tvoří zřejmě původní austenitické zrno. 

Tento typ mikrostruktury je nazýván granulární bainit. Pro druhý typ mikrostruktury, 

stereoskopický efekt pásovitého povrchu neexistuje, feritická matrice je tvořena neobvykle 

masivním proeutektoidním feritem. Feritická matrice může růst přes původní hranici zrna  

a nepravidelné ostrůvky jsou náhodně distribuovány ve feritické matrici. Tento typ 

mikrostruktury je zvaný jako granulární struktura. Výše zmíněné dva typy mikrostruktury 

mohou být odděleny nebo smíšené, kde pevnost a tažnost granulárního bainitu je vyšší než 

granulární struktury. Granulární bainit je nežádoucí mikrostrukturou, protože snižuje 

houževnatost, ovšem za jistých okolností může mít tato struktura dobrou kombinaci pevnosti 

a houževnatost. Navýšením pevnosti lze dosáhnout zvýšením podílu ostrůvků a jejich 

zjemněním. Zlepšení houževnatosti lze dosáhnout se snížením podílu a velikosti ostrůvků. 

S jistým řízeným podílem a velikostí ostrůvků, může být získána granulární bainitická ocel 

s dobrou kombinací pevnosti a houževnatosti. Bylo prokázáno, že podíl ostrůvků se zvýší se 

zvýšením obsahu uhlíku, a velikost ostrůvků klesá se stoupající rychlostí ochlazování a 

s klesající primární velikostí zrna austenitu.  

 

Obr. 18. (a) Mikrostruktura granulárního bainitu (b) Granulární struktura 
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5.3.2 Mikrotvrdost vybraných produktů rozpadu austenitu 

Je prováděna za účelem zpřesnění rozlišení jednotlivých fází mikrostruktury. Patří 

mezi statické zkoušky tvrdosti. Principem je vnikání zkušebního tělesa (indentoru) do 

zkoumaného materiálu a následné zjištění míry deformace tohoto materiálu. Jako indentoru se 

využívá diamantového čtyřbokého jehlanu s vrcholovým úhlem 136 °. Měřítkem tvrdosti 

materiálu jsou délky dvou uhlopříček vtisknutého jehlanu. Výhodou je, že výsledná hodnota 

tvrdosti nezávisí na zatěžovací síle, protože vtisky jsou pro různé síly geometricky přibližně 

stejné.  

Následující tabulka 3. udává přibližné rozmezí mikrotvrdostí podle Vickerse, 

v korelaci s produkty rozpadu austenitu. 

Tab. 3. Produkty rozpadu austenitu a jejich tolerance mikrotvrdosti HV [36]. 

Produkt rozpadu austenitu Mikrotvrdost HV [-] 

Hrubší perlit Max. 230 

Jemný a velmi jemný perlit 290 - 340 

Horní bainit 360 - 420 

Dolní bainit 470 - 650 

Martenzit 870 - 930 
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6. Technologie výroby bainitických ocelí na KJT, v TŽ, a.s. 

Současné výrobní technické zázemí a technologická proveditelnost umožňují výrobu 

bainitických ocelí. Avšak samotná výroba se potýká s jistými úskalími, které budou v této 

práci dále rozebrány a následně budou podány návrhy, na jejímž základě by bylo možné 

úspěšně započít výrobu vybraných bainitických ocelí, se zaručenými strukturními vlastností, 

potažmo zaručenými mechanickými vlastnostmi (jež však nejsou předmětem této práce).  

Zároveň musí být dodrženy přesné požadované rozměry, stejně tak jako co možná nejvíce 

snížit výskyt vad, jež by při následném dalším zpracování mohly mít nedozírné následky. 

Vzhledem k tomu, že je tato práce věnována problematice výroby bainitické kruhové 

oceli Ø 23 mm, která je ve finální fázi, po doválcování, navinuta do svitků a následně má být 

expedována odběrateli k výrobě pružin pro automobilový průmysl, využívá KJT k tomuto 

účelu následujících dispozic.  

6.1 Dispozice KJT 

Jestliže si chce výrobní podnik resp. válcovací trať udržet místo na trhu a být o krok 

před konkurencí, musí svůj výrobní sortiment přizpůsobovat požadavkům majoritních 

odběratelů, v tomto případě požadavkům automobilového průmyslu. V důsledku toho,  

TŽ, a.s. modernizovaly KJT, r. 2003, s cílem vytvořit výrobní zázemí pro SBQ (Special Bars 

Quality) a závěrem modernizace byla r. 2008, výstavba nové navíjecí linky Garret. SBQ oceli 

jsou tyče, nebo tyče ve svitcích se zvýšenými požadavky na kvalitativní parametry včetně 

časového faktoru. Tyto oceli mají přesnou geometrii vývalku, s vysokou povrchovou a vnitřní 

kvalitou, a zaručenými mikrostrukturními a mechanickými vlastnostmi. Mezi výrobní 

sortiment SBQ jsou zařazeny i pružinové oceli. Tyto oceli jsou válcovány na pravé žíle 

válcovací tratě. Levá žíla je určena k válcování betonářských a tvarových ocelí konstrukčních 

jakostí. Zjednodušené blokové schéma KJT je na obr. 19. 

Vstupním materiálem je většinou kontislitek o rozměrech kvadrát 150 mm, délky  

12000mm, který je následně ohřát na válcovací teplotu v krokové peci (1100 až 1250 °C) se 

ztrátou kovů zokujením zhruba 0,4 %. Kroková pec disponuje horním i spodním ohřevem 

zprostředkovaným spalováním směsného plynu. Materiál je do pece dopraven válečkovým 

dopravníkem, bočním zavážením. Pohyb v peci je zajištěn soustavou hydraulicky ovládaných 

pohyblivých trámců a pevných trámců krokového mechanismu. Za pecí je umístěn ostřik 

primárních okují vysokotlakou vodou. Po odokujení povrchu, je materiál dopraven valníkem 

do přípravného pořadí.  
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Přípravné pořadí je složeno ze čtyř válcovacích stolic v uspořádání H-V-H-V, které 

má za úkol rozrušit litou strukturu a připravit vstupní materiál (kruhového průřezu 

Ø 100 mm) pro dvoužilové předválcovací pořadí. Tomu předchází průchod materiálu 

termovalníkem k dalšímu vysokotlakému ostřiku okují. Za ostřikem okují se nachází 

předválcovací pořadí. Osmi stolicové předválcovací pořadí umožňuje podle jakosti 

válcovaného materiálu válcovat jednožilově či dvoužilové. Jakosti SBQ jsou válcovány 

jednožilově na pravé žíle. Rychlosti válcování v předválcovacím pořadí se pohybují v rozmezí 

0,3 až 0,5 m/s oproti přípravnému pořadí kde se rychlosti válcování pohybují v rozmezí  

0,2 až 0,4 m/s. Následuje pravé a levé hotovní pořadí. Vzhledem k zájmům této práce je dále 

upřednostněno pravé hotovní pořadí (výhradně zařízení sloužící k ochlazování vývalku), které 

je sestaveno z osmi duo stolic v uspořádání 2H-V-H-V-H-V-H. Materiál dále pokračuje 

průchodem přes vodní box 1. (WB1) a vysokotlaký ostřik okují do ASC stolice. Odkud 

materiál pokračuje průchodem přes vodní box 2 (WB2) na chladící lože, či v případě této 

práce, do navíječek typu Garret, jimž předchází vodní box 3 (WB3). Z navíječek navinutý 

materiál putuje do vzduchovací stanice případně do tepelných tunelů, dále materiál pokračuje 

ke svázání a expedici [19, 22, 23]. 

Dále jsou podrobněji rozebrány výrobní zařízení nezbytné pro zájmy této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19. Blokové schéma KJT se zaměřením na pravou žílu 
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ASC Stolice 

Úsek dvou hotovních stolic ASC (Automatic Shape Control), v pořadí V-H, umožňuje 

přesné doválcování kruhové oceli Ø 16 až 70 mm. Prostřednictvím automatické  

on-line regulace, která zahrnuje laserový měřící systém a rychlé hydraulické stavění válců. 

ASC systém umožňuje dosáhnout velmi úzké tolerance při dostatečných úběrech, které jsou 

nezbytné pro dosažení jemnozrnné struktury, zejména při termomechanickém tváření.  

Vodní chlazení před a za ASC úsekem (WB1, WB2) 

Vodní chlazení před ASC stolicí je zprostředkováno pomocí chladící skříně 

(obr. 20) o celkové délce 6 m, která zajišťuje pomocí dvou průduchů ochlazení materiálu před 

finálním doválcováním v ASC stolicích. První průduch umožňuje válcování ocelí běžných 

jakostí do Ø 32 mm. Druhý průduch se skládá ze tří chladících sekcí. V každé sekci proudí 

chladící médium (voda). Tyto sekce lze nezávisle regulovat sepnutím sekce 0 až 3. 

Regulovatelný je také tlak chladícího média, který může dosahovat až 6 bar. 

Vodní chlazení za ASC stolicí je zajištěno chladící skříní (WB2), jejímž úkolem je 

ochladit materiál po finální deformaci a zamezit tak rekrystalizaci a nárůstu zrna.  

 Díky ochlazení v těchto boxech lze tedy zvolit specifické teploty pro normalizační, 

nebo termomechanické tváření. Toto ochlazení má mimo jiné výrazný vliv i na homogenitu 

mikrostruktury.  

 

 

Obr. 20. Chladící skříň (WB1) před ASC blokem  
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Vodní chlazení před navíjecí linkou Garret (WB3) 

Před vstupem do navíjecí linky je možné materiál dále chladit prostřednictvím chladící 

skříně (WB3, obr. 21). Ta slouží pro požadované ochlazení vývalku na požadovanou navíjecí 

teplotu resp. přispívá k získání specifické mikrostruktury.  

 

Obr. 21. Chladící skříň (WB3) před navíjecí linkou Garret 

Chlazení svitků 

Navinutý materiál ve svitcích o hmotnosti zhruba 2 t lze dále do jisté míry řízeně 

ochlazovat nad šesti ventilátory v proudu vzduchu (obr. 22), který je ze spodní části vháněn 

na svitek. Je zde možnost regulace doby pobytu svitku nad tímto ventilátorem a zároveň počet 

použitých ventilátorů. Pro zvýšení rovnoměrnosti a efektivnosti chlazení je svitek z horní 

podstavy přikryt tzv. kloboukem. 

 

Obr. 22. Chlazení svitku v proudu vzduchu 



Experimentální část 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

35 

 

7. Experiment 

Jak již bylo předestřeno v teoretické části, práce se zaměřuje na výrobu bainitické 

kruhové oceli Ø 23 mm v provozních podmínkách KJT, TŽ, a.s. Po doválcování, je ocel 

navinuta do svitků. Snahou výrobce je zaručit mimo jiné i strukturní vlastnosti svitku. A právě 

strukturní vlastnosti jsou předmětem této práce. 

Návrhu experimentu předcházela studie vysoce pevných ocelí se zaměřením na 

bainitické typy. Dále byla sestavena tabulka teoreticky použitelných chemických složení, 

v rámci experimentu (tab. 1), na základě dostupných literárních odkazů. Tato tabulka 

posloužila k výběru vhodného chemického složení a zároveň k pochopení problematiky vlivu 

chemického složení na křivky ochlazovacího diagramu (obr. 10), za použití simulačního 

programu QTSteel. Z této tabulky by se jako nejvhodnější chemické složení mohlo jevit 

chemické složení oceli 9, jelikož se svým chemickým složením nejvíce blíží oceli, která byla 

následně použita pro tento experiment. 

Nicméně byly získány i návrhy chemických složení, jimiž disponují Třinecké 

Železárny, a.s. a jsou z pohledu KJT zdánlivě vhodné pro experimentální válcování. Tato část 

je však považována z pohledu TŽ, a.s. za důvěrnou, a proto zde výše uvedené návrhy 

chemických složení nebudou uveřejněny. Dle TŽ, a.s. byla pro první provozní experimentální 

válcování zvolena ocel B51, jejíž přibližné složení je uvedeno v tabulce 4. 

Tab. 4. Chemické složení oceli B51 (hm. %) 

C Mn Si Cr Mo V Ti Cu P 

0,6 1 0,2 1 0,2 0,15 0,003 0,3 0,02 

Díky tomuto prvnímu provoznímu válcování dvou svitků v podmínkách KJT, bylo 

možné si vytvořit omezenou představu, o reálných podmínkách (Teplotních změnách 

v korespondenci s měřenými časy, velikostí finální deformace, režimy ochlazování atd.) které 

panují v praxi při výrobě bainitické oceli. Získané údaje a poznatky, byly využity k dalšímu 

pozorování, resp. návrhu experimentu. Nicméně dle vyjádření TŽ, a.s. se tyto dva pokusné 

svitky ihned sešrotovaly. Nebylo tedy možné zpětně dohledat tento materiál a podrobit jej tak 

strukturním analýzám v prostorách VŠB-TUO a tak jistě určit, zdali je toto zvolené chemické 

složení dle návrhu TŽ, a.s. vhodné pro výrobu bainitické oceli Ø 23 mm. Nicméně výsledky 

z pohledu TŽ, a.s. byly negativní a je tedy nutný další vývoj.  
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7.1 Analýza dosavadního provozního válcování bainitické oceli na KJT 

Bylo provedeno předběžné provozní válcování oceli na bázi 53Cr3, z níž byly 

vyrobeny dva svitky kruhové oceli Ø 23 mm. Pro účely této práce byla ocel označena jako 

B51. Náhled na chemické složení je v tabulce 4.  

Vstupní materiál, kontislitek kvadrát 150 mm délky 12000 mm, byl ohřát v krokové 

peci na teplotu austenitizace resp. teplotu válcování zhruba 1100 °C, následně válcován na 

KJT, kde před posledními dvěma úběry v ASC je materiál intenzivně ochlazen ve WB1, na 

teplotu doválcování 870 °C. Do hotovní dvoustolice ASC (průměr válců Dmax = 360 mm,  

Dmin = 300 mm), materiál vstupuje jako ovál 19 x 33 mm (o obsahu plochy asi 512 mm
2
) 

rychlostí 8 m/s. Z této dvoustolice vystupovala kulatina Ø 23,2 mm, s výstupní rychlostí  

9,6 m/s. Následně se materiál ochlazoval ve WB2, a WB3 tak, aby povrchová teplota vstupu 

do dvojice Garretových navíječek byla těsně pod 800 °C. Celkový čas od vstupu do 

Garretových navíječek po započetí ochlazování svitků činil 160 s a teplota vzrostla na cca  

890 °C u nejteplejších závitů vně prvního svitku (obr. 23) resp. 860 °C v případě druhého 

svitku (obr. 24). Nicméně u nejchladnějších závitů obou svitků (umístěných na povrchu, či na 

podstavách pomyslného prstence) se teplota snížila řádově na 640 °C. Během procesu 

navíjení, tj. po dobu 65 s, měla teplota svitku tendenci pozvolna růst, vlivem vnitřního tepla. 

Ihned po navinutí byly svitky měřeny termovizní kamerou ve třech časových krocích, po 15 s. 

  

Obr. 23. Termovize prvního svitku Obr. 24. Termovize druhého svitku 

 

U prvního svitku, teplota v druhém časovém kroku vzrostla v nejteplejších místech 

svitku viditelných kamerou o 12 °C na 907 °C. Teplota nejchladnějších závitů v druhém 

časovém kroku se téměř nezměnila a činila řádově 645 °C. Ve třetím časovém kroku měřená 

nejvyšší viditelná teplota svitku poklesla o 40 °C a došlo zároveň k ohřevu nejchladnějších 

částí o 20 °C.  



Experimentální část 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

37 

 

U druhého svitku došlo v druhém časovém kroku o navýšení nejvyšší viditelné teploty 

svitku cca o 20 °C na 879 °C. Rovněž jako u prvního svitku, se teplota nejchladnějších závitů 

téměř nezměnila, a činila řádově 640 °C. Ve třetím měřeném časovém kroku však teplota 

poklesu, jako u předchozího svitku, nebyla tak významná, a činila 11 °C. 

U prvního svitku činil rozdíl nejchladnější a nejteplejší části svitku dle termovize 

v průměru 270 °C, druhý svitek měl průměrný rozdíl teplot o 30 °C vyšší. Výše uvedené 

hodnoty prokazují velkou nehomogenitu teplotního pole svitku. Lze ale usoudit že, pro 

získání požadované vstupní teploty do ventilátorů 850 °C, je zapotřebí snížit teplotu 

doválcování na cca 800 °C.  

Po navinutí byl svitek o hmotnosti zhruba 2 t (vnitřní Ø Di = 475 mm, vnější  

Ø D0 = 675 mm, výška svitku H = 800 mm) dopraven nad první ventilátor vzduchového 

stanoviště. Následně byl svitek ochlazován šesticí ventilátorů jednotlivě, v proudu vzduchu 

vháněného zespod na podstavu svitku. Pro zrovnoměrnění ochlazování byl materiál přikryt 

tzv. kloboukem, který usměrňuje proud vzduchu. Čas pobytu svitku nad jedním ventilátorem 

byl řádově 40 s a doba přesunu svitku z jednoho, nad druhý ventilátor činila  

přibližně 15 s. Avšak čas pobytu nad jedním ventilátorem, rovněž jako čas přesunu svitku 

z jednoho ventilátoru na druhý, nebyl konstantní. Tedy průchod všemi šesti ventilátory byl 

v tomto případě časovou otázkou řádově 5 min. Je třeba však brát v potaz i případné zbrzdění 

průchodu svitku nad ventilátory, či naopak v případě neprovozuschopnosti jednoho, či více 

ventilátorů, zkrácení doby pobytu svitku v proudu vzduchu ventilátoru. Jako ideální se nabízí 

varianta prodloužení doby pobytu nad sérií ventilátorů, což by mělo z hlediska strukturních 

vlastností pozitivní vliv na homogenitu bainitické struktury svitku. Vnitřní, nejpomaleji 

chladnoucí závity, by se lépe vyhnuly dle diagramu ARA křivkám jiných fází. Ale tím by se 

mohla ohrozit resp. snížit výrobnost KJT. Rovněž je třeba uvážit i fakt, že svitky v průběhu 

celého procesu ochlazování nejsou vzdáleny od sebe natolik, aby se tepelně nemohly ovlivnit. 

Po výstupu svitku ze vzduchových stanic, dle výsledků z termovize, byl první svitek měřen po 

442 s od třetího kroku a teplota nejteplejších viditelných závitů dosahovala 677 °C,  

a nejchladnější čisti svitku dosahovaly teploty 382 °C. Poté byl tento svitek měřen znovu po 

15 s a nejvyšší teploty dosahovaly hodnoty cca 685 °C a nejchladnější 335 °C. Tento 

významný rozdíl v nejchladnějších závitech svitku, v posledních dvou měřeních je zřejmě 

zapříčiněn úhlem pohledu termovize. Druhý svitek byl od posledního časového kroku 

termovize měřen po 474 s, teplota nejteplejších závitů svitku byla 707 °C, a nejchladnější 

místa svitku dosahovala teploty 297 °C. Poté byl tento druhý svitek po 14 s měřen znovu,  
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a teplota nejteplejších závitů byla o 13 °C menší, zatímco teplota nejchladnějších částí svitku 

se téměř nezměnila. Po výstupu ze vzduchovací stanice byly svitky volně ochlazovány na 

vzduchu, kde okolní teplota byla 23 °C.  

Následující obr. 25 a 26 zobrazují závislost měřené teploty v příslušných, od sebe 

vzdálených časových krocích pro svitek 1, resp. svitek 2. Zobrazují body prvních tří časových 

kroků měření termovizí, které korespondují s měřením ihned po navinutí, ještě před vstupem 

do vzduchových stanic, a poslední dva měřené body zobrazují kroky měření po výstupu ze 

vzduchových stanic. Teplotní průběh během ochlazování svitků nad ventilátory  

a v přechodech mezi jednotlivými ventilátory nelze z technických důvodů zatím měřit, proto 

tato část grafu je čistě ilustrativní, reálná křivka by měla mít zubatý průběh a měly by z ní být 

čitelné zrychlené ochlazování nad ventilátory.  

 

Obr. 25. Teplota prvního svitku v závislosti na čase dle záznamů termovize  

 

Obr. 26. Teplota druhého svitku v závislosti na čase dle záznamů termovize 
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7.2 Experimentální válcování v podmínkách VŠB-TUO (K350) 

Cílem experimentu je na základě dosavadních zkušeností z experimentálních 

válcování na provoze KJT, v TŽ, a.s. navrhnout novou technologii výroby resp. ochlazování 

níže navrhované bainitické oceli Ø 23 mm, za účelem získání požadovaných strukturních 

vlastností.  

Pro tento experiment byla vybrána ocel na bázi 58CrMoV podle stanoviska TŽ, a.s.  

a její přibližné chemické složení je uvedeno v tabulce 5. Pro účely této práce byla ocel 

označena jako B52. Tato ocel B52 se od předchozí oceli B51výrazně neliší, liší se sníženým 

obsahem Mn, Cr, Mo a Cu, naopak zvýšeným obsahem Si a V, což by mělo teoreticky  

(dle kapitoly 5.2.1) nepatrně posunout křivku bainitu ke kratším časům, a vlivem Si společně 

s jinými prvky rozšířit bainitickou oblast, aby podíl nežádoucích fází byl co nejmenší, 

v ideálním případě nulový.  

Tab. 5. Chemické složení oceli B52 (hm. %) 

C Mn Si Cr Mo V Ti Cu P 

0,6 0,8 0,3 0,9 0,16 0,1 0,002 0,02 0,02 

 

Pro účely experimentu byla získána část vstupního materiálu pro KJT, kontistlitku 

kvadrát 150 x 150 x 12000 mm oceli B52. Z tohoto materiálu bylo připraveno 6 vzorků  

o rozměrech 35 x 30 x 100 mm. Tyto vzorky byly určeny pro experimentální válcování 

v prostorách VŠB-TUO. Rovněž z tohoto materiálu bylo připraveno 6 vzorků pro účely 

krutových zkoušek. 

7.2.1 Návrh experimentálního válcování 

Níže navrhované podmínky experimentu se snaží co nejvíce přiblížit podmínkám KJT, 

v TŽ, a.s. zejména podmínkám ochlazování po doválcování. Pro experimentální válcování 

byla zvolena válcovací stolice K350, která svými parametry plně dostačuje požadavkům 

experimentu. Válcovací stolice K350 je tzv. modifikovaná vratná válcovací stolice 

v geometrické podobnosti 1:15 ke kvartu 3,5 v a.s. Vítkovice o jmenovitém průměru 

pracovního válce 67 mm, opěrného válce 140 mm a délce těla válců 350 mm. Stolice má plně 

automatizované řízení. Řídící program umožňuje efektivní válcování na hladkých  

i v jednoduchých skříňových kalibrech [37]. Avšak pro tuto práci budou použity hladké válce. 

Zpomaleného ochlazování vývalku pro dosažení specifické struktury, u kterého je snahou se 

přiblížit podmínkám ochlazování na KJT, bude dosaženo soustavou předehřátých pecí.  
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Tab. 6. Proces experimentu 

Úkon Teplota h0  h1 e 

 
[°C] [mm] [mm] [-] 

Ohřev, P1: 1100 
 

1. Úběr 1000 30 27 0,11 

2. Úběr 950 27 24 0,12 

Dohřev, P2: 920 
 

3. Úběr 920 24 21,5 0,11 

Dohřev, P2: 920 
 

4. Úběr 920 21,5 19 0,12 

Dohřev, P2: 920 
 

5. Úběr 920 19 17 0,11 

Dohřev, P2: 920 
 

6. Úběr - 1A, 2A 900 17 16 0,06 

6. Úběr - 1C, 2C 840 17 16 0,06 

Ochlazování, P3 

(180 s): 
840/900 

 

Ochlazování, P4 

(600 s): 
200 

 

Ochlazování, 

vzduch 
21 

 

 

Návrh procesu experimentu je uveden v tab. 6. z které je patrné, že pro experiment je 

zapotřebí čtyř předehřátých pecí (P1 = 1100 °C, P2 = 920 °C, P3 = 900 resp. 840 °C,  

P4 = 200 °C). Předehřátá pec P1 slouží pro ohřev vstupního materiálu, vzorků  

(35 x 30 x 100 mm) oceli B52 na teplotu austenitizace, s následnou výdrží na této teplotě, pro 

homogenní austenitizaci struktury v celém objemu vzorku. Po vyjmutí vzorku z této pece 

následuje první úběr při teplotě 1000 °C a velikosti skutečné deformace 0,11. Poté následuje 

reverzní válcování při 950 °C, kdy provalek je vystaven velikosti deformace 0,12, nicméně 

pravděpodobně ochladne natolik, že bude zapotřebí dohřevu v peci P2, jež je vyhřátá na  

920 °C. Po homogenizaci teploty v celém objemu provalku následuje třetí úběr, za teploty 

těsně pod 920 °C, s velikostí deformace 0,11. Nejinak tomu je u úběru 4 a 5 (mění se pouze 

velikost deformace, což je patrné z tabulky). Nicméně úběr 6 je doprovázen deformací 0,06 

avšak při rozdílné teplotě doválcování. První dvojice provalků (1A, 2A) je doválcována za 

teploty 900 °C, a následující dvojice vzorků (1C, 2C) za teploty 840 °C. Série úběrů slouží 

k simulaci podmínek řízeného tváření na KJT, resp. přiblížení se těmto podmínkám. Po 

doválcování jsou vývalky vsazeny do pece P3, vyhřáté na teplotu 840 °C resp. 900 °C, dle 

teploty doválcování, po dobu 180 s, čímž je zajištěno zpomalené ochlazování blížící se 
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reálnému ochlazování při navinutí svitku na KJT a jeho přesun k vzduchovým stanicím.  

Po uplynutí doby 180 s jsou vývalky přendány do pece P4 vyhřáté na 200 °C kde zpomaleně 

chladnou po dobu 600 s. Rychlost ochlazování v této peci, by se měla blížit rychlosti 

ochlazování svitku nad sérií ventilátorů, kde po oněch 600 s, by teplota vývalku měla být cca 

300 °C a nemělo by nadále docházet k nechtěným strukturním změnám. Poté budou vzorky 

ochlazovány volně na vzduchu při pokojové teplotě. 

Výsledkem bude čtveřice vývalků, které budou následně podrobeny strukturní analýze 

(optické mikroskopii) a porovnány s výsledky dosaženými krutovou zkouškou provedenou na 

přístroji SETARAM, dále porovnány výsledky dosažené experimentálním válcování na KJT 

v TŽ, a.s.  

7.2.2 Průběh experimentálního válcování 

Samotný průběh experimentu byl doprovázen řadou změn, které byly pro provedení 

experimentu nezbytné. Pro lepší dodržení teplotních režimů válcování, byla pec P2, pro 

dohřev mezi průchody, vyhřátá na 930 °C. Pec P3, určená pro zpomalené ochlazování byla 

vyhřátá v průběhu válcování první dvojice vzorků (1A, 2A) na 911 °C poté vychlazena na 

teplotu 840 °C v případě válcování vzorků (1C, 2C). Teplota zbylých dvou pecí (P1, P4) 

zůstala dle návrhu experimentu nezměněna. Záměr pozměnit průchodový plán vyvstal 

z prvního neúspěšného pokusu válcování, kdy vzorek (0A) byl austenitizován v peci P1  

a následně válcován při teplotě 1000 °C dle průchodového plánu uvedeného v tabulce 6. 

Přičemž ve snaze o druhý průchod vznikly problémy se záběrovou schopností válců 

a vzhledem k velikosti požadované deformace tedy nedošlo k záběru. Proto bylo zapotřebí 

změnit průchodový plán. Byl přednesen nový návrh průchodového plánu, který v jednotlivých 

úběrech (1 až 5) snížil a zrovnoměrnil velikost deformací a v posledním šestém úběru naopak 

navýšil velikost skutečné deformace z 0,06 na 0,08, přičemž finální výškový rozměr po 

doválcování měl být místo 16 mm navýšen na 18 mm. Avšak po odborné konzultaci byl 

vytvořen finální průchodový plán, který je uveden v tab. 7. Ten je rozšířen o další dva úběry, 

přičemž finální výškový rozměr po doválcování byl stanoven na 17 mm. Podle tohoto 

procesního plánu experimentu (tab. 7) bylo provedeno úspěšné experimentální válcování čtyř 

vzorků, které se sestávalo z ohřevu vzorků na teplotu austenitizace, po dobu nutnou k získání 

homogenní austenitické fáze v celém objemu vzorků. První úběr, o velikosti deformace 0,07, 

byl proveden při teplotě válcování 1000 °C, kde časová prodleva po vyjmutí z pece před 

vstupem do válců činila v průměru 19 s. Po prodlevě před druhým úběrem (tj. po 9 s), 

proběhlo reverzní válcování při 950 °C se stejnou velikostí úběru. Po výstupu z válců byl 
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provalek za účelem dohřevu vsazen do pece vyhřáté na 930 °C během 5 s. Po cca 35 s, byl 

vyjmut z pece a zaveden do válců (5 s) a byl proveden třetí úběr (e = 0,08) za teploty přibližně 

920 °C. A dle plánu znovu vsazen do pece (během 6 s) na dobu přibližně 60 s. Nejinak tomu 

bylo u úběrů 4 až 7, kde válcování probíhalo podle navrhovaného plánu. Finální doválcování 

u vzorku1A však proběhlo za teploty 870 °Ca v případě vzorku 2A za teploty 890 °C. Tyto 

dva vývalky byly vsazeny do pece vyhřáté na teplotu 911 °C. Po 180 s, byly přendány  

do pece vyhřáté na teplotu 200 °C, kde setrvaly po dobu 600 s, poté byly volně ochlazovány 

na vzduchu. Finální doválcování vzorku 1C proběhlo za teploty 835 °Ca v případě vzorku 2C 

za teploty 840 °C. Po doválcování byly ihned vzorky vsazeny do pece P3 (tj. během 8 s), 

zchladlé na 840 °C na 180 s. Poté rovněž přeloženy do pece vyhřáté na 200 °C a po  

600 s byly vyjmuty a volně ochlazovány na vzduchu.  

Tab. 7. Finální proces experimentu 

Úkon Teplota h0  h1 e 

   [°C] [mm] [mm]  [-] 

Ohřev, P1: 1100 
 

1. Úběr 1000 30 28 0,07 

2. Úběr 950 28 26 0,07 

Dohřev, P2: 930 
 

3. Úběr 920 26 24 0,08 

Dohřev, P2: 930 
 

4. Úběr 920 24 22,5 0,06 

Dohřev, P2: 930 
 

5. Úběr 920 22,5 21 0,07 

Dohřev, P2: 930 
 

6. Úběr 920 21 19,5 0,07 

Dohřev, P2: 930 
 

7. Úběr 920 19,5 18 0,08 

Dohřev, P2: 930 
 

8. Úběr - 1A, 2A 900 18 17 0,06 

8. Úběr - 1C, 2C 840 18 17 0,06 

Ochlazování, P3 

(180 s): 
840/900 

 

Ochlazování, P4 

(600 s): 
200 

 

Ochlazování, 

vzduch 
21 
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Vzhled vzorků je zachycen na obr. 27. Z leva, vzorek 0A (po prvním úběru), dále 

úspěšně doválcovány vzorky 1A, 2A, 1C, 2C a trojice vstupního materiálu. 

 

Obr. 27. Vzhled vzorků před a po provedeném experimentu 

7.3 Vyhodnocení dosažených strukturních výsledků 

Vyhodnocení dosažené struktury získané experimentálním válcováním v prostorách 

VŠB-TUO (K350), mikrostruktury získané z plastometru SETARAM a mikrostruktury 

získané pokusným válcováním na KJT v TŽ, a.s. předcházela příprava vzorků s následnou 

analýzou struktury.  

7.3.1 Příprava vzorků a následná analýza struktury 

Veškeré vzorky pro následující strukturní analýzu, byly nařezány na pile Struers 

Discotom-6, intenzivně chlazeným diamantovým kotoučem s posuvem 0,1 mm/s  

a 2850 ot/min, tak aby nedošlo k teplotnímu ovlivnění struktury řezaných vzorků. Jak byly 

vzorky z experimentálního válcování v prostorách VŠB-TUO řezány, je znázorněno  

na obr. 28, přičemž výsledkem byly vzorky o velikosti 17 x 10 x 5 mm.  

 

Obr. 28. Průběh řezání vzorků z experimentálního válcování na K350 
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Vzorky obdržené z provozního válcování KJT, TŽ, a.s. jsou zobrazeny  

na Obr. 29. z kterého je patrné, že konce získaných obou vzorků (předního konce a zadního 

konce svitku) mohly být tepelně ovlivněny, proto byly vzorky Ø 23 mm a výšce 5 mm 

vyřezány z poloviny celkové délky získaných částí.  

 

Obr. 29. (P1) Přední konec svitku (Z1) Zadní konec svitku 

 

Rovněž byly získány vzorky KL1 a KL2 ze simulace na plastometru SETARAM, 

z kterých byl vyřezán váleček tak, aby podstava válečku odpovídala polovině celkové délky 

vzorku. Obr. 30. představuje vzorek KL1, s naznačenými rovinami řezu.  

 

Obr. 30. Vzorek KL1 před rozřezáním, s naznačenou rovinou řezu 

 

Takto nařezané vzorky byly zabakelitovány za tepla na stroji Struers LaboPress-1 

(Teplota lisování byla 180 °C, celková doba lisování 12 min) a následně mechanicky 

preparovány na stroji LaboPol-5 za použití sady leštících kotoučů. Nejprve bylo použito 

kotouče piano 80 pro hrubé leštění v kombinaci s vodou, poté bylo použito kotouče ALEGRO 

9 μm v kombinaci s diamantovou suspenzí a nakonec bylo použito kotouče DAC se 

sametovým plátnem, rovněž v kombinaci s diamantovou suspenzí. Vyleštěné vzorky byly 

chemicky leptány v roztoku 2 % nitalu.  

P1 

Z1 

P1 Z1 
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Připravené vzorky byly podrobeny strukturním analýzám, které se sestávaly 

z pořizování mikrostrukturních snímků optickým mikroskopem OLYMPUS při zvětšení 50x 

až 1000x, dále z určování fází podle rozdílných hodnot mikrotvrdosti dle Vickerse (kapitola 

5.3.2, tab. 3) při zatížení 50 g a poté k určování podílu těchto fází, pro doplnění EDX analýze. 

7.3.2 Simulace na torzním plastometru SETARAM-MMV, s.r.o. 

Byla provedena sada šesti zkoušek na torzním plastometru SETARAM – MMV, za 

účelem zkoumání deformačního chování oceli B52. Tyto simulace předcházely samotnému 

experimentu válcování v podmínkách VŠB-TUO. Avšak vzorky pro plastometrický 

experiment (o průměru 6 mm a délce vzorku 30 mm) byly připraveny soustružením ze 

stejného výchozího materiálu, jako vzorky pro experimentální válcování na VŠB-TUO. 

Šestice vzorků byla podrobena podmínkám, které měly odpovídat návrhu experimentu 

válcování na VŠB-TUO (tab. 6) a byla rozdělena na dvě skupiny, v závislosti na teplotě třetí 

deformace (dle tab. 9). Ta měla korespondovat s vybranými teplotami doválcování. Vzorky 

KL1, KL3, KL5 byly podrobeny výše zmíněné deformaci při teplotě 900 °C. Vzorky KL2, 

KL4, KL6 při teplotě 830 °C. Dá se tedy předpokládat, že struktura jednotlivých vzorků ve 

skupině bude velmi podobná. Proto pro strukturní analýzu byly vybrány vzorky KL1 a KL2. 

Vzorky (KL1, KL2) podstoupily ohřevu podle tab. 8. a deformačnímu režimu podle 

tab. 9. Z těchto tabulek je zřejmé, že vzorky byly austenitizovány na teplotě 1100 °C po dobu 

600 s. Poté ochlazeny na 1000 °C s výdrží 60 s a deformovány po dobu 0,25 s rychlostí  

200 ot/min. Po první deformaci došlo k ochlazení argonem na 950 °C během 20 s. Vzorky 

byly po ochlazení opět stejně deformovány ale při teplotě 950 °C. Následovalo ochlazení 

během 40 s na 900 °C pro vzorek KL1 resp. 830 °C pro KL2. Poté byly vzorky opět stejně 

deformovány. Následovala výdrž 180 s, která měla přibližně odpovídat provozní době 

navíjení svitku až po jeho vstup pod první ventilátor, kdy teplota vlivem vnitřního tepla 

stagnuje, až pozvolna roste. Po této výdrži následovala čtvrtá neznatelná deformace za 

stejných teplot jako v předešlém případě a vzorek byl následně ochlazován po dobu 420 s až 

na teplotu 480 °C, při které proběhla poslední pátá, zanedbatelná deformace a zkouška byla 

ukončena. Poslední dvě deformace jsou deformacemi absolutně zanedbatelnými, které slouží 

pouze pro programovou řiditelnost zkoušky. Vzorek byl nadále volně ochlazován na vzduchu.  

Celková doba zkoušky 0,78 s. Celkový počet otáček N = 2,44 ot. Maximální moment 

pro KL1 byl Mmax = 4,38 Nm, maximální hodnota tahové síly Fmax = 503,63 N, maximální 

hodnota tlakové síly Fmin = -2633,91 N. Maximální moment pro KL2 byl Mmax = 5,75 Nm, 

maximální hodnota tahové síly Fmax = 564,19 N, maximální hodnota tlakové síly  
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Fmin = -2105,42 N. U vzorku KL1, při první deformaci vznikly okuje, které byly po  

2. deformaci oklepány, nicméně při 2. deformaci odpadly těsně před krutem, čímž byla teplota  

2. deformace vyšší (obr. 31, 1030 °C). U vzorku KL2 byl argon ve výdrži, vypnut po 520 s.  

Tab. 8. Režim ohřevu před deformací 

Číslo 

předehřevu 
Teplota 

předehřevu 
Doba trvání 

předehřevu 
Doba změny 

[-] [°C] [s] [s] 

1 1100 600 40 

2 1000 60 0 

Tab. 9. Deformační režim  

Číslo 

deformace 
Teplota 

deformace 
Rychlost 

otáčení 
Doba trvání 

deformace 
Doba změny mezi 

deformacemi 

[-] [°C] [ot / min] [s] [s] 

1 1000 200 0,25 20 

2 950 200 0,25 20 

3 900 200 0,25 180 

4 900 / 830 2 0,01 420 

5 480  2 0,01   

 

 

Obr. 31. Průběh teploty deformace v závislosti na čase pro vzorek KL1 (křivka červené 

barvy) a vzorek KL2 (křivka modré barvy) 
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Získané vzorky byly podrobeny strukturní analýze v oblasti cca 2/3 poloměru, kde 

byly pořízeny mikrostrukturní snímky optickým mikroskopem při různém zvětšení (50x, 

200x, 500x, 1000x) a mikrotvrdosti, následně zjištěny podíly fází. Vzhledem k zájmům této 

práce je jakákoliv jiná fáze, než bainitická, nežádoucí. 

  

Obr. 32. KL1 (zvětšení 50x) Obr. 33. KL2 (zvětšení 50x) 

  

Obr. 34. KL1 (zvětšení 200x) Obr. 35. KL2 (zvětšení 200x) 

KL1  

Struktura vzorku, při teplotě třetí deformace 900 °C, je tvořena bainitickou matricí 

s podílem martenzitu 35 %. Na mikrosnímcích struktury (Obr. 32, 34, 36, 38) zaujímá 

martenzitická fáze světlé oblasti, což dokazuje i zkouška mikrotvrdosti, podle které 

martenzitická fáze dosahuje hodnot řádově 870 HV. Při vyšším zvětšení (Obr. 38) je ve 

světlých oblastech patrná jehlicová morfologie typická pro martenzit. Nicméně dominantní 

bainitická fáze, na snímcích představující tmavé oblasti, dosahuje hodnot mikrotvrdosti  

470 HV. To teoreticky dle hodnot mikrotvrdostí (kap. 5.3.2, tab. 3) spadá do oblasti dolního 

bainitu. Pro podrobnější prozkoumání struktury by bylo zapotřebí elektronového mikroskopu. 
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Obr. 36. KL1 (zvětšení 500x) Obr. 37. KL2 (zvětšení 500x) 

  

Obr. 38. KL1 (zvětšení 1000x) Obr. 39. KL2 (zvětšení 1000x) 

KL2 

Struktura tohoto vzorku (Obr. 33, 35, 37 39), který se od předchozího KL1 liší 

teplotou, při které proběhla třetí deformace (830 °C) je tvořena rovněž bainitickou matricí 

s podílem 17 % martenzitu. To může být způsobeno faktem, že zatím co z 900°C se vzorky 

první skupiny dle plánu (tab. 9) ochladí na teplotu 480 °C během 420 s, tak i vzorky z druhé 

skupiny, mezi něž patří KL2 se během těchto 420 s ochladí z 830 °C na stejnou teplotu. Tedy 

vzorku KL1 odpovídá rychlost ochlazování 1 °C/s a vzorku KL2 rychlost 0,83 °C/s mezi 

poslední čtvrtou a pátou deformací. Avšak dle získaného grafického záznamu teplotní 

závislosti na čase zkoušky (Obr. 31), je patrná skutečná poslední nepatrná deformace vzorku 

KL1 za teploty 320 °C a to by odpovídalo rychlosti ochlazování až 1,38 °C/s mezi čtvrtou  

a pátou deformací. Pomalejší rychlost ochlazování může mít v tomto případě vliv na menší 

podíl martenzitické fáze, jelikož může protnout bainitický nos blíže feritickému. Rovněž  

i v tomto případě, odpovídá martenzitická fáze na snímcích světlým oblastem, které dosahují 

hodnot mikrotvrdosti řádově 870 HV. Nicméně bainitická fáze dosahuje průměrně  
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hodnot 410 HV. To již teoreticky spadá do oblasti horního bainitu, která vzniká obecně za 

vyšších teplot, typicky pomalejšími rychlostmi ochlazování oproti dolnímu bainitu. Dá se 

tedy předpokládat, že i experimentálním válcování v podmínkách VŠB – TUO bude dosaženo 

podobných výsledků.  

7.3.3 Experimentální válcování v podmínkách VŠB-TUO (K350) 

Po preparaci vzorků (1A, 2A, 1C, 2C) byly pořízeny snímky optickým mikroskopem 

při zvětšení (50x, 200x, 1000x) a následně byla provedena série vpichů při zkoušce 

mikrotvrdosti dle Vickerse za účelem upřesnění identifikace jednotlivých fází. Poté byl zjištěn 

podíl jednotlivých fází. Z výsledků simulace na torzním plastometru SETARAM lze usoudit, 

že získané výsledky experimentálním válcováním by měly být podobné.  

Snímky mikrostruktury vzorku 1A doválcovaného při teplotě 870 °C jsou uvedeny na 

Obr. 40, 42, 44. Struktura je tvořena bainitickou matricí (450 HV) s 10 % další fáze  

(700 HV), pravděpodobně martenzitu, která je na snímcích zastoupena světlými oblastmi. 

  

Obr. 40. 1A (zvětšení 50x) Obr. 41. 2A (zvětšení 50x) 

  

Obr. 42. 1A (zvětšení 200x) Obr. 43. 2A (zvětšení 200x) 
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Obr. 44. 1A (zvětšení 1000x) Obr. 45. 2A (zvětšení 1000x) 

Snímky mikrostruktury vzorku 2A doválcovaného při teplotě 890 °C jsou uvedeny na 

Obr. 41, 43, 45. Struktura je tvořena bainitickou matricí (440 HV) s 10 % martenzitu  

(898 HV), která je na snímcích zastoupena světlými oblastmi. Ve srovnání s vzorkem 1A, je 

martenzitická fáze tvrdší a jeví se seskupenější do větších oblastí (Obr. 41). 

  

Obr. 46. 1C (zvětšení 50x) Obr. 47. 2C (zvětšení 50x) 

  

Obr. 48. 1C (zvětšení 200x) Obr. 49. 2C (zvětšení 200x) 
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Obr. 50. 1C (zvětšení 1000x) Obr. 51. 2C (zvětšení 1000x) 

Snímky mikrostruktury vzorku 1C doválcovaného při teplotě 835 °C jsou uvedeny na 

Obr. 46, 48, 50. Struktura je tvořena bainitickou matricí (460 HV) s 14 % martenzitu  

(970 HV), která je na snímcích zastoupena světlými oblastmi.  

Snímky mikrostruktury vzorku 2C doválcovaného při teplotě 840 °C jsou uvedeny na 

Obr. 47, 49, 51. Struktura je tvořena bainitickou matricí (430 HV) s 12 % martenzitu  

(939 HV), která je na snímcích zastoupena světlými oblastmi. Ve srovnání s vzorkem 1C, je 

struktura velmi podobná.  

Pakliže budou vzájemně srovnány vzorky experimentálního válcování na VŠB-TUO, 

je zde jistá posloupnost ve stoupající tvrdostí martenzitické fáze s klesající teplotou 

doválcování, stejně tak objemový podíl této fáze nepatrně roste s klesající teplotou 

doválcování. Nicméně ani rozdílnou volbou teploty doválcování se nepodařilo obsah 

martenzitické fáze eliminovat.  
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7.3.4 Pokusné válcování na provoze KJT v TŽ, a.s. 

Proběhlo provozní válcování oceli B52, Ø 23 mm, na KJT společnosti TŽ, a.s. 

přičemž byly získány vzorky z předního i zadního konce svitku (P1, Z1). Během výroby byly 

měřeny rozhodující časy a bylo-li to proveditelné, i jím příslušící teploty (tab. 10).  

Tab. 10. Provozní měření  

Úsek měření 
Teplota Čas 

[°C] [s] 

Do ASC 850 
 

Vstup do navíječek (M0) 850 0 

Konec navíjení 
 

65 

Měření (M1) 790 166 

Vstup 1. v. 
 

231 

Výstup 1. v. 
 

275 

Vstup 2. v. 
 

287 

Výstup 2. v. 
 

320 

Vstup 3. v. 
 

336 

Výstup 3. v. 
 

374 

Vstup 4. v. 
 

387 

Výstup 4. v. 
 

424 

Vstup 5. v. 
 

440 

Výstup 5. v. 
 

475 

Vstup 6. v. 
 

494 

Výstup 6. v. 
 

525 

Měření (M2) 408 576 

Měření (M3) 200 až 440 2820 

Měření (M4) 150 až 400 3360 

Vývalek Ø 23 mm vstupoval do navíjecí linky Garret při teplotě povrchu 850 °C. 

Navinut byl během 65 s. Po 101 s byl svitek měřen termovizí (M1) a teplota povrchu svitku 

byla řádově kolem 790 °C. Po 166 s od navinutí byl svitek přemístěn nad první ventilátor  

a byl spuštěn proces zrychleného ochlazování vzduchem. Svitek byl zrychleně ochlazován 

nad šesticí ventilátorů, přikryt tzv. klobouky, průměrně po dobu 36 s. Doprava svitku mezi 

jednotlivými ventilátory zabrala průměrně 15 s. Po 51 s od výstupu z ventilátorů došlo 

k měření svitku (M2), jehož výsledkem byla zjištěna viditelná nejvyšší teplota povrchu svitku 

408 °C. Svitek byl poté umístěn tak, že nemůže být vyloučen ani fakt, že mohl být na 

dopravníku tepelně ovlivňován, resp. mohlo docházet k lokálnímu tepelnému ovlivnění svitky 

jiných jakostí. To by mělo za následek pomalejší ochlazování částí svitku. Po 2244 s od 
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posledního měření se teplota svitku pohybovala v rozmezí 200 až 440 °C. Poslední měření,  

tj. 540 s od měření M3, zaznamenalo teplotu svitku v rozmezí 150 až 400 °C.  

Z prvního provozního válcování i z tohoto je zřejmá značná teplotní nehomogenita 

svitku při jeho ochlazování. To je vzhledem k jeho geometrii pochopitelné. Nicméně pro zisk 

homogenní bainitické struktury po průřezu a délce kruhové tyčové oceli ve svitcích 

nežádoucí. V důsledku toho byly získané struktury velmi odlišné.  

  

Obr. 52. P1 (zvětšení 200x) Obr. 53. Z1 (zvětšení 200x) 

  

Obr. 54. P1 (zvětšení 500x) Obr. 55. Z1 (zvětšení 500x) 

Strukturní analýza po průřezu vzorku z přední části svitku (P1, obr. 52, 54, 56) 

prokázala i zde přítomnost martenzitické fáze a to až 30 % (světlé oblasti), bainitická fáze 

zaujímá zbylých 70 % (tmavé oblasti). Tvrdost martenzitické fáze se vyšplhala až na 

průměrných 909 HV, resp. bainitické fáze na 484 HV. Mělo by se jednat o dolní bainit, který 
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je typický deskovitou morfologií, avšak to z pouhých snímků optického mikroskopu je jen 

těžko potvrditelné.  

  

Obr. 56. P1 (zvětšení 1000x) Obr. 57. Z1 (zvětšení 1000x) 

Strukturní analýza po průřezu vzorku ze zadní části svitku (Z1, obr. 53, 55, 57) zde 

neprokázala přítomnost nežádoucích fází. Matrice byla tvořena dle mikrotvrdosti horním 

bainitem (průměrně 400 HV). Světlá místa na snímcích (12 %) jsou řádově o 10 HV tvrdší. 

Zadní konec svitku je tedy možné považovat za bainitický. Podle snímků termovize se 

reprezentativní zadní konec (nejpozději navinutá část) nachází při zrychleném ochlazování 

svitku nad šesticí vzduchových ventilátorů v místě někde pod klobouky. Z termovizí (Příloha 

1) je patrné, že pomyslné podstavy prstence (svitku) jsou nejintenzivněji ochlazovány. Avšak 

v místě nad kloboukem není rychlost ochlazování až tak vysoká, jako v místě podstavy přímo 

nad ventilátorem, kde se může nacházet přední konec. Struktura zadního konce je tedy 

získána pomalejším ochlazováním, oproti přednímu konci. To vysvětluje přítomnost horního 

bainitu u zadního konce resp. přítomnost dolního bainitu s podílem martenzitu u předního 

konce. Struktura závitů umístěných ve středu svitku resp. nejpomaleji chladnoucích závitů je 

však velkou neznámou a může obsahovat i stopy feritické fáze (kap. 7.3.5) 

Pro doplňkovou analýzu byly provedeny snímky za použití skenovacího 

elektronového mikroskopu (SEM) firmy Philips XL 30, vybaveným energiově disperzním 

mikroanalyzátorem (EDX) firmy EDAX. Na tomto přístroji byla provedena bodová 

mikroanalýza chemického složení (vzorků P1, Z1) jednotlivých fází.  

Obr. 58. znázorňuje vybrané body mikrostruktury (X1, X2) vzorku P1, pro EDX. 

Výsledky EDX jsou uvedeny v tab. 11, kde P1-X1 uvádí hodnoty chemického složení  

(hm. %) pro martenzitickou fázi resp. P1-X2 pro bainitickou. Tedy u vzorku P1 bylo zjištěno, 

že světlé oblasti (martenzit) obsahují nedetekovatelné množství uhlíku, oproti bainitu který 
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má až 8,33 %. Světlé oblasti obsahují nepatrně zvýšený obsah Cr, Mn, a přibližně o 12 % více 

Fe oproti tmavým oblastem (bainitu). 

  

Obr. 58. P1 (SEM) Obr. 59. Z1 (SEM) 

Obr. 59. naznačuje vybrané body mikrostruktury (X1, X2) vzorku Z1 (zadního konce 

svitku) pro EDX. Výsledky jsou rovněž uvedeny v tab. 11, kde Z1-X1 uvádí hodnoty 

chemického složení (hm. %) pro vyšší část reliéfu (světlejší) resp. Z1-X2 pro nižší část 

reliéfu. Nižší část reliéfu (X2) při zvětšení 1500x (Obr. 59), sporadicky naznačuje deskovitou 

morfologii typickou pro dolní bainit. Je tedy možné, že mikrostruktura zadního konce svitku 

je tvořena směsí horního a dolního bainitu. Z tabulky je zřejmé že v bodě Z1-X2 zaujímá 

vyšší koncentraci většina prvků. Výjimkou je Fe, jehož obsah je o 4 % v tomto bodě nižší 

oproti Z1-X1.  

Tab. 11. Výsledky EDX 

Prvek 
P1-X1 P1-X2 Z1-X1 Z1-X2 

[hm. %] [hm. %] [hm. %] [hm. %] 

Fe 91,9 80,16 91,64 87,66 

C 0 8,33 3,08 4,1 

Si 0,61 1,91 0,88 0,87 

Mn 1,97 1,64 1,7 2,26 

Cr 1,82 1,61 1,33 1,59 

Mo 1,24 3,16 0,36 0,94 

V 0,76 0,88 0,38 0,92 

P 0,24 0,89 0 0,31 

Ti 0,58 0,57 0,24 0,54 

Cu 0,89 0,85 0,41 0,82 

Celkem 100 100 100 100 
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7.3.5 Počítačová simulace 

Výsledky experimentu nejsou plně uspokojivé z důvodu velkého podílu nežádoucí 

martenzitické fáze. Zvolené chemické složení oceli B52 u zadního konce svitku v provozním 

válcování na KJT prokázaly plně bainitickou strukturu, nicméně přední konec svitku obsahuje 

značný podíl nežádoucí fáze. Bylo tedy snahou nasimulovat ochlazování svitku na základě 

získaných zkušeností a navrhnout vhodnou úpravu chemického složení. Pro tuto část práce 

byl zvolen program Ostravské firmy ITA, QTSteel ve verzi 3.1.4 (2011).  

Program QTSteel je určen k výpočtům podílů sekundárních strukturních složek 

vzniklých rozpadem ochlazovaného austenitu a finálních mechanických vlastností tepelně 

zpracovaných uhlíkových a legovaných ocelí. Na základě chemického složení, vlastností 

počáteční austenitické struktury a podmínek ohřevu program vytvoří odpovídající ARA 

diagram. Ten je dále použit pro simulaci izotermické resp. anizotermické transformace dané 

oceli podle předem definované ochlazovací křivky. Program nejprve rozdělí ochlazovací 

křivku na úseky s konstantní ochlazovací rychlostí a pro každý takovýto úsek určí podíly 

sekundárních strukturních složek – feritu, perlitu, bainitu nebo martenzitu. Následně jsou 

vypočítány mechanické vlastnosti. Program je doplněn o MKP modul pro výpočet 

ochlazovacích křivek standardních 2D-těles (tyče kruhového nebo obdélníkového průřezu, 

válec, prstenec, trubka). Program umožňuje rovněž načtení obecných 2D-těles včetně teplot 

vypočtených pomocí MKP-programů (FLUX2D, FormFEM) [40]. 

Snahou bylo nasimulovat teplotně časové závislosti naměřené v provozních 

podmínkách ochlazování oceli B52 od navíjení, respektive se těmto podmínkám co nejvíce 

přiblížit a poté zvolit vhodnou úpravu chemického složení tak, aby byl snížen podíl 

martenzitické fáze na minimum. Jako zdroj vstupních dat (naměřené teploty v závislosti na 

čase) byla použita tab. 10 (kap. 7.3.4). A jako doplňující informace o teplotním poli svitku 

sloužily termovizní snímky oceli B51 (příloha 1). Po vložení chemického složení oceli B52 

bylo nutné nadefinovat velikost zrna, ta byla zastoupena hodnotou 30 µm a teplota 

austenitizace činila 1100 °C. Poté bylo zapotřebí nastavit samotné parametry pro výpočet 

ochlazování. Vzhledem k tomu že tvar svitku není vždy identický a je velmi komplikovaným 

tělesem, které se takřka nedá nasimulovat, je nutné přistoupit k idealizaci a tedy nutnému 

zjednodušení. Proto byl v rámci simulace vybrán jako těleso, které se svým tvarem nejvíce 

blíží svitku, prstenec (Obr. 60). Dle dílčích výsledků bylo i zřejmé, že programem využívaný 

model prstence počítá i s vlivy sálání vnitřních stěn vzájemně na sebe. Nicméně obecně, 

takovýto prstenec bude chladnout diametrálně odlišným způsobem v porovnání s reálným 
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svitkem, který není monoblokem, a je složen z navinuté tyčové oceli, jež má mezi 

jednotlivými závity mezery, které jsou vyplněny vzduchem. Proto zde bylo zapotřebí doslova 

ladit hodnoty součinitele přestupu tepla tak, aby výsledná ochlazovací křivka co nejlépe 

odpovídala s naměřeným provozním teplotám.  

 

Obr. 60. Prstenec (D0 = 675 mm, Di = 475 mm, H = 800 mm) 

Zvolená počáteční teplota odpovídala navíjecí teplotě vstupu do navíječky, tedy  

850 °C. Ochlazovací křivky byly počítány pro vnitřní a vnější plášť. Výrazně rychleji 

ochlazovaná podstava zde dosahuje značného zkreslení výsledků vlivem faktu, že vybraný tar 

je počítán jako monoblok, nikoliv jako reálný objekt složený z navinuté tyče kde tvar podstav 

je nepředvídatelný a tudíž i přestup tepla. Ze snímku termovize (příloha 1) je rovněž patrné 

výraznější ochlazení podstavy, kterou je svitek nejblíže samotnému ventilátoru, oproti horní 

podstavě která je přikryta tzv. kloboukem, jež má tento efekt eliminovat. Nicméně obr. 61, 

vyobrazuje vypočtené ochlazovací křivky vnitřního (křivka oranžové barvy) a vnějšího 

povrchu (křivka černé barvy) oceli B52 v nejvěrohodnějším trendu.  

V čase 166 s, tedy 101 s od navinutí, před vstupem do vzduchovací stanice, odpovídá 

provozně naměřená teplota vnějšího boku řádově 790 °C a v tomto měřeném bodě se shoduje 

s vypočtenou. Průměrná vypočtená teplota středu vnějšího boku, v čase 166 s, odpovídá 

teplotě 810 °C. Následuje průchod šesticí ventilátorů s odpovídajícími časy průchodu 

reálného měřeného svitku, díky kterým se svitek dostává do bainitické oblasti. Po výstupu ze 

vzduchovací stanice, v čase 576 s, se vypočtená teplota od provozně naměřené (408 °C) liší 

výrazněji a to o cca 40 °C. To může být ovlivněno faktem, že vnitřní teplota počítaného tělesa 

je vyšší, než vnitřní teplota reálného svitku a ohřev, vlivem vnitřního tepla po výstupu svitku 

ze vzduchovací stanice, nebude tak intenzivní jako v počítaném případě monobloku prstence. 

Teploty v provozně měřených časech 2820 s a 3360 s se výrazně neliší od vypočtených  

a pohybují se v naměřených mezích. Lze tedy s jistým nadhledem soudit, že křivky by mohly 

odpovídat reálnému ochlazování střední části boků svitku. Ale simulace je ale natolik 

idealizována, že nezahrnuje náhodné vlivy jako kratší průchod jednotlivými sekcemi  
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resp. delší časy průchodů, nebo tepelné ovlivnění např. nechlazenými svitky jiných jakostí na 

společném dopravníku aj. 

 

Obr. 61. Ochlazovací diagram oceli B52 pro vnitřní a vnější bok 

 

 

Obr. 62. Strukturní podíly 

Ferit Bainit Martenzit 
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Oblasti blížící se podstavám, resp. podstavy, jsou v reálném případě rapidněji 

ochlazeny a tudíž i trend ochlazovacích křivek bude strmější tedy i podíl martenzitické fáze 

bude významnější. Avšak při výpočtu byl zjištěn podíl martenzitické fáze odpovídající  

až 3 % (obr. 62). Byl zaznamenán i ferit a to 2,3 % ve středu resp. nejpomaleji chladnoucí 

části prstence.  

Ve srovnání se strukturní analýzou získaných vzorků z provozního válcování na KJT, 

v TŽ, a.s. se však výsledky simulace jeví jako chtěné. Avšak provozní výsledky vykazují 

příliš velký podíl martenzitické fáze. Proto byla provedena další série simulací s odlišným 

obsahem Mo a B. 

 

Obr. 63. Ochlazovací diagram oceli B52 pro vnitřní a vnější bok, s obsahem Mo = 0,05 % 

Obr. 63. znázorňuje změnu křivek oproti obr. 61 sníženým obsah Mo na hodnotu  

0,05 %. Snížením obsahu Mo z 0,16 na 0,05 % dojde k eliminaci martenzitické fáze na úkor 

feritické, která se zvýší na 2,9 %. V praxi lze očekávat vyšší zvýšení zejména u nejpomaleji 

chladnoucích středových závitů svitku. Avšak u nejrychleji chladnoucích oblastí svitků se 

může martenzitická fáze minimalizovat. Společně se zvýšením B je možné docílit vhodných 

podmínek i pro posunutí feritické oblasti v diagramu směrem k delším časům, a tím snížit 

výskyt zmíněné feritické fáze.   
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Obr. 64. Ochlazovací diagram oceli B52 pro vnitřní a vnější bok, s obsahem Mo = 0,25 % 

Opačný vliv má zvýšení obsahu Mo (obr. 64) který posouvá křivky oblastí feritu, 

perlitu k delším časům, to brání výskytu těchto fází, naopak je zde zvýšený obsah martenzitu 

(2 %), který by mohl být příčinou posunutí oblasti bainitu rovněž k delším časům.  

Zvýšený obsah bóru posouvá křivky oblastí feritu a perlitu směrem k delším časům. 

Už zvýšený obsah B = 0,001 % v oceli B52 (obr. 65) výrazně posouvá výše zmíněné křivky 

oblastí k delším časům. Při obsahu B = 0,002 % již feritická křivka není v grafech viditelná  

a oblast perlitu je výrazně posunuta. Tohoto efektu lze využít při návrhu nové oceli. Nicméně 

na snížení obsahu martenzitu dle simulací nemá samotné zvýšení obsahu bóru vliv. Mimo jiné 

výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti.  
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Obr. 65. Ochlazovací diagram oceli B52 pro vnitřní a vnější bok, s obsahem B = 0,001 % 

Vhodnou změnou chemického složení je možné dle simulace docílit plně bainitického 

strukturního stavu svitku. Podle simulace, se jako nejvhodnější změna jeví (obr. 66) snížení 

obsahu Mn na hodnotu 0,3 % rovněž Mo na 0,1 % a zvýšení obsahu B min. na  

0,0015 % avšak na úkor snížené pevnosti o 100 MPa, kdy pevnost dosahuje hodnot řádově 

1200 MPa, což by ale mohlo být limitující z hlediska nároků odběratele. U této oceli (dále 

B53) Křivka bainitického nosu je v porovnání s obr. 61 posunuta mírně ke kratším časům  

a křivky feritu a perlitu naopak k časům delším. To má v průběhu ochlazování za následek 

průnik do odkrytější bainitické oblasti s nosem posunutým ke kratším časům. V praxi by se 

měl snížit podíl martenzitické fáze na minimum, nebo zcela eliminovat i v nejrychleji 

ochlazovaných místech svitku a tím dosáhnout homogennější bainitické struktury svitku, 

pakliže bude dosaženo identických podmínek jako u svitku oceli B52.  

Upravené chemické složení oceli B52 resp. nově navržené oceli B53 je zobrazeno 

v tabulce 12. Od původní oceli B52 se liší již zmíněným sníženým obsahem Mn, Mo  

a zvýšeným obsahem B.   
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Obr. 66. Ochlazovací diagram oceli nově navržené oceli B53 

 

Tab. 12. Chemické složení oceli B53 (hm. %) 

C Mn Si Cr Mo V Ti Cu P B 

0,6 0,3 0,2 1 0,1 0,15 0,003 0,3 0,02 0,0015 
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7.4 Diskuze strukturních výsledků 

Z výsledků získaných zkouškou na torzním plastometru SETARAM – MMV, s.r.o. 

bylo zjištěno, že podíl martenzitu byl u vzorku řízeně ochlazovaného z teploty dotváření  

900 °C řádově 35 %, zatím co u vzorku ochlazeného z teploty 830 °C činil podíl 17 %. Rozdíl 

je pravděpodobně způsoben odlišnou rychlostí ochlazování mezi nepatrnou čtvrtou a pátou 

deformací (toto ochlazování má odpovídat zrychlenému ochlazování svitku ve vzduchovací 

stanici na KJT) kdy první vzorek který je ochlazován z teploty 900 °C, je ochlazován rychleji, 

resp. protne oblast bainitického nosu v relativně kratším čase oproti vzorku ochlazovaného 

z teploty 830 °C. Předpokládal se zvýšený výskyt martenzitické fáze v bainitické matrici i ve 

výsledcích nadcházejícího experimentu v podmínkách VŠB-TU Ostrava (K350). 

Výsledky experimentu válcovaného na modelu válcovací stolice K350, vzhledem 

k možnostem, potvrdily předpoklad, avšak obsah nežádoucí martenzitické fáze v bainitické 

matrici byl nižší a pohyboval se rovněž podle teploty dotváření. Při teplotě doválcování  

898 °C zaujímal martenzit po řízeném ochlazování 10 %, stejně jako při 870 °C. Při teplotě 

doválcování 840 °C se tento podíl martenzitu zvýšil na 12 % a při teplotě 835 °C byl  

již 14 %. To je pravděpodobně zapříčiněno rozdílnosti časů, resp. s klesající teplotou 

doválcování se prodlužoval celý proces válcování natolik, že při následném ochlazování bylo 

bainitické oblasti u teplotně níže doválcovaných vzorků dosaženo v pozdějších časech. 

 Provozní válcování na KJT, v TŽ, a.s. vykázalo až 30 % obsah martenzitické fáze 

v jinak bainitické matrici u předního konce svitku, naopak zadní konec byl čistě bainitický. 

To je rovněž zapříčiněno rozdílnou rychlostí zrychleného ochlazování, kdy přední konec 

svitku byl pravděpodobně situován na podstavě přímo nad ventilátory, kde je rychlost 

ochlazování nejintenzivnější. Zatím co získaný zadní konec svitku, se nacházel někde  

v oblasti horní části svitku resp. v prostoru nad tzv. kloboukem. Ten je obecně oproti 

přednímu konci dle snímku termovize ochlazován pomaleji. Nicméně vzorky prostředních 

závitů svitku nebyly získány a proto nelze vyloučit přítomnost naopak zvýšeného množství 

feritické fáze, kterou nevyloučila ani počítačová simulace v programu QTSteel. Svitek je tedy 

ochlazován velmi nerovnoměrně. Vzhledem k tomu že získané výsledky vykazují velký podíl 

martenzitické fáze, bylo snahou navrhnout úpravu chemického složení oceli B52, která by dle 

simulace měla ideálně posunout oblast bainitického nosu směrem ke kratším časům a zároveň 

ji poodkrýt posunutím křivek feritu a perlitu k časům delším, čímž by se mohlo zajistit lepšího 

využití rozpětí bainitické oblasti, a tím eliminovat přítomnost nežádoucích fází.  



 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

64 

 

8. Závěr 

V souladu s dostupným technologickým vybavením provozu kontijemné válcovací 

tratě ve společnosti Třinecké Železárny, a.s. bylo cílem této práce návrh chemického složení  

a realizace provozní technologie vedoucí k výrobě bainitické oceli Ø 23 mm o vysoké 

hodnotě pevnosti a houževnatost, kterou by nebylo nutné dále tepelně zpracovávat při 

následující výrobě šroubových pružin určených pro automobilový průmysl.  

Teoretická část je věnována studiu vysoce pevných ocelí, volbě chemického složení, 

termomechanickému tváření, řízenému ochlazování, transformačním diagramům rozpadu 

austenitu a samotnému bainitu.  

V rámci experimentální části byla provedena analýza dosavadního válcování 

bainitické oceli na kontijemné válcovací trati, bylo vybráno vhodné chemické složení  

a navrhnut a proveden experiment. Byla provedena strukturní analýza a vyhodnoceny získané 

strukturní výsledky po simulaci na torzním plastometru SETARAM, výsledky získané 

experimentálním válcováním v podmínkách KJT, TŽ, a.s. a výsledky získané 

experimentálním válcováním v podmínkách VŠB-TUO.  

Strukturní výsledky vykazovaly zvýšený obsah martenzitické fáze v bainitické matrici 

a to až 35 % v případě plastometru naopak čistě bainitický se jevil zadní konec provozně 

válcovaného svitku na KJT, ale přední konec tohoto svitku obsahoval 30 % martenzitické 

fáze. Vzhledem k požadavkům zákazníka, experimenty prokázaly nevhodnost této zvolené 

oceli z důvodu zvýšeného množství nežádoucí martenzitické fáze, kterou se ani rozdílnými 

simulovanými podmínkami ochlazování nepodařilo eliminovat. Byla proto navržena možná 

úprava chemického složení, na základě výsledků a získaných zkušeností, která by mohla dle 

počítačové simulace v programu QTSteel zabránit výskytu nežádoucích fází, a dosáhnout tak 

čistě bainitické struktury po celé délce tyčové oceli navinuté ve svitku.  
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Příloha 1. Výsledky termovize prvního provozního válcování oceli B51 (Svitek 1, 2) 

 

 

 

Obr. 1.1. Svitek 1 v čase 7:04:53 

 

 

 

Obr. 1.2. Svitek 1 v čase 7:05:08 
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Obr. 1.3. Svitek 1 v čase 7:05:22 

 

 

 

Obr. 1.4. Svitek 1 v čase 7:12:44 
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Obr. 1.5. Svitek 1 v čase 7:12:59 

 

 

 

Obr. 1.6. Svitek 2 v čase 7:06:21 
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Obr. 1.7. Svitek 2 v čase 7:06:35 

 

 

 

Obr. 1.8. Svitek 2 v čase 7:06:52 
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Obr. 1.9. Svitek 2 v čase 7:14:46 

 

 

 

Obr. 1.10. Svitek 2 v čase 7:15:00 

 


