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ABSTRAKT 

Úkolem této práce je ověřit možnost zlepšení hodnot vrubové houževnatosti ve stavu 

zušlechtěném +QT při -40 °C v závislosti na doválcovací teplotě pomocí řízeného 

ochlazování. V teoretické části jsou popsány teplotní oblasti řízeného tváření, uzdravovací 

procesy ve struktuře, vliv některých mikrolegujících prvků na vrubovou houževnatost a popis 

zkoušky rázem v ohybu Charpyho metodou. Praktická a experimentální část nás seznamuje   

se základními informacemi o počítačovém programu KJTRoll, rozborem problému                     

a experimentálním válcování na kontijemné trati v TŽ a.s. V poslední části je vyhodnocení 

naměřených hodnot nárazové práce a mechanických vlastností při různých doválcovacích 

teplotách. 

Klíčová slova: válcování za tepla, mikrolegovaná tyčová ocel, řízené ochlazování, vrubová 

houževnatost 

 

ABSTRACT 

The aim of this work is to verify the possibility of improvement of the impact strength in a 

state quenched and tempered + QT at -40 ° C depending on the finish-rolling temperature 

with controlled cooling. The theoretical section describes the controlled thermal forming, 

healing processes in the structure, influence of some micro-alloying elements on the notch 

toughness tests and description of the Charpy impact test method. The practical and 

experimental section acquaints us with basic information about the computer program 

KJTRoll, experimental analysis of the problem and the light section rolling line in TŽ a.s. The 

last section is the ASV evaluation of the measured values of impact and mechanical properties 

at different finish-rolling temperatures. 

Keywords: hot rolled, micro-alloyed steel bars, controlled cooling, impact strength  
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Úvod 

V době, kdy světová ekonomika se potýká s obdobími krize, má tento vývoj dopad 

více či méně i na hutnictví, které už ze své podstaty má návaznost na další odvětví např. 

stavebnictví, automobilový průmysl atd. Tento stav vede mimo jiné ke snižování objemu 

zakázek, ale také ke zvyšování požadavků zákazníků na kvalitu a užitné vlastnosti materiálu. 

Nejenže rostou i ceny vstupních surovin, energií a ale i narůstá tlak na snížení konečné, 

prodejní ceny oceli. 

To jsou jedny z aspektů, které vedou hutní podniky k zavádění nových rozměrových 

řad výrobků, nových jakostí nebo stávajících jakostí s přímo specifikovanými požadavky 

zákazníka do svého výrobního sortimentu. 

Ruku v ruce s těmito opatřeními se zvětšuje podíl válcovaných materiálů                     

z mikrolegovaných ocelí zpracovaných termomechanickým tvářením, jehož cílem  je dosažení 

požadované struktury a kombinace mechanických vlastností. Tím by mohlo dojít k určité 

úspoře v podobě odstranění některých následných operací tepelného zpracování popř. jejich 

zkrácení nebo snížení množství používaných legur. 

Úkolem této bakalářské práce je ověřit možnost zlepšení hodnot vrubové 

houževnatosti ve stavu zušlechtěném +QT při -40 °C v závislosti na doválcovací teplotě 

pomocí řízeného ochlazování. Stanovit doválcovací teploty a v počítačovém programu 

KJTRoll na základě chemického složení vytvořit model mikrostruktury a predikci 

mechanických vlastností za tepla válcovaných tyčí šroubárenské jakosti 32CrB4. Následně  

provést pokusné válcování na kontijemné trati v Třineckých železárnách a.s. 
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2   Teoretická část 

2.1   Popis a rozdělení řízeného tváření 

Výstižněji řečeno termomechanické tváření patří mezi moderní metody řízeného 

tváření, jehož účelem je dosažení mikrostrukturních a mechanických charakteristik materiálu 

už ve tvářecím procesu. Termomechanické tváření vyžaduje řízení a interakci nejméně těchto 

základních mechanismů v závislosti na teplotě, deformaci (často doplněno o akumulovanou 

deformaci), deformační rychlosti, čase a historii deformace [1]. 

 

Pro termomechanické zpracování ocelí se používají dva druhy ocelí: 

 oceli s fázovými přeměnami (včetně martenzitických) 

 oceli s vylučováním precipitátů z přesyceného tuhého roztoku (disperzní zpevnění) 

 

Nově vyvinuté a zavedené způsoby řízeného válcování mikrolegovaných ocelí 

využívají ke zjemnění feritického zrna transformaci z deformovaného austenitu. Zbrzděná 

rekrystalizace austenitu se dosahuje kombinací účinků mikrolegujících prvků v tuhém roztoku 

a interakcí řízené precipitace. Přehled vývoje a současných způsobů řízeného válcování je na 

obr. 1.  

 

 

Obr. 1. Schéma konvenčních a řízených způsobů válcování [2] 

 

 

Řízené válcování můžeme provádět ve 3 základních teplotních oblastech znázorněných na 

obr. 2. 
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I. oblast rekrystalizace: 

zjemnění austenitického zrna formou: deformace-rekrystalizace. Zárodky pro přeměnu γ→α 

se tvoří  pouze na hranicích austenitickych zm. Výsledná velikost feritických zrn dosahuje 

určité mezní hodnoty a další snížení cyklem deformace-rekrystalizace I. oblasti není již 

možné. Po transformaci vzniká poměrně hrubé feritické zrno.  

 

II. oblast bez rekrystalizace: 

následkem zbrzděné rekrystalizace se zrna austenitu prodlužují, uvnitř vznikají pásy s větší 

hustotou dislokací větší vnitřní energií a nestabilitou systému. Zárodky feritu se tvoří nejen na 

hranicích austenitických zrn, ale i v deformačních pásmech. 

 

III.  oblast austeniticko- feritická: 

další zjemnění velikosti zrn lze dosáhnout tvářením v III (dvoufázové) oblasti. Feritické zrno 

deformované po přeměně γ→α již nemůže rekrystalizovat, při probíhajícím zotavení vznikají 

subzrna. Snížená rozpustnost Mn a V ve feritu po transformaci γ→α urychluje precipitaci, 

podporovanou deformací, což přispívá ke znehybnění dislokací a subhranic [2]. 

 

 
 

Obr. 2. Vývoj struktury při řízeném válcování [1] 

 

2.2    Uzdravovací procesy ve struktuře během tváření a ochlazování              

         mikrolegovaných ocelí 

Deformační struktury, které vznikly během termomechanického zpracování jsou ve 

své podstatě nestabilní tak, že se žíhá po deformačních procesech, vývoj substruktury (kromě 

klasické fázové přeměny) často nastává s tepelně aktivovanými procesy, což vede ke snížení 
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zásob energie. Tyto procesy obvykle vyvolají výrazné změkčení plasticky deformovaných 

materiálů jak je znázorněno na obr. 3. 

 

 

Obr. 3. Schéma kinetiky změkčení při třech teplotách pro různé kombinace zotavení a 

rekrystalizace [3] 

 

Za nízkých teplot (v komerčních slitinách typické mezi 0,4 - 0,5 teploty tavení Tm) 

zotavení převládá a často vede k pomalému logaritmickému snižování zpevnění. Při vysokých 

teplotách (více než 0,7 Tm) rekrystalizace může nastat velmi rychle, bez velkého předchozího 

zotavení. Při středních teplotách mohou oba mechanismy výrazně přispět ke změkčování. 

Související změny mikrostruktury jsou definovány na základě hnací síly a zapojených 

mechanismů. Jak je vidět schematicky v tabulce 1. jsou tam dvě možné hnací síly (i) 

akumulovaná deformační energie, (ii) povrchová energie nebo energie hranic zrn [3]. 

 

Tabulka 1.  Definice zotavení, rekrystalizace a růstu zrn na základě hybné síly [3] 

mechanismus 

(kinetika) 

Hybná síla (energie) 

bodové 

poruchy 

dislokace stěny subzrn hranice zrn 

rozptyl bodových 

poruch 

nízká teplota    

dislokační šplh  zotavení   

dílčí hranice 

migrace a sloučení 

  vysoká teplota  

pohyb hranic zrn  rekrystalizace  růst zrn 
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Při plastické deformaci za tepla a studena dochází ke zpevňování deformovaného 

kovu. Zpevňování je ovlivněno mnoha činiteli např. chemickým složením, typem krystalové 

mřížky, teplotou, velikostí a rychlostí deformace. 

 

 

Obr. 4.  Křivky napětí-deformace, jen zpevňování, jenzotavení, DRX + zotavení [4] 

 

 

Tvar spojité křivky napětí-deformace obr. 4. závisí mimo jiné na probíhajícím typu 

dynamických uzdravovacích procesů a na termomechanických podmínkách tváření. Ty jsou 

souhrnně definovány Zenerovým-Hollomonovým parametrem Z (1), který odpovídá teplotně 

kompenzované rychlosti deformace. 

 

         
 

   
      (s

-1
)
 
                                                                                             (1) 

 

kde ε    je deformační rychlost v s
-1

 

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

 

R  je univerzální plynová konstanta v J.mol
-1

.K
-1

 

T  je teplota v K 

 

Vyšší hodnoty parametru Z nám posouvají napěťový pík směrem k vyšším 

deformacím a zároveň dochází k oddalování dynamické rekrystalizace, která nastává těsně 

před dosažením σmax (σpik). Velikost deformace do píku    vypočteme z rovnice (2). 

                                                                                                                         (2) 
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kde    a    jsou materiálové konstanty [4] 

 

Plasticky zpevněný materiál má pak snahu snížit v sobě nahromaděnou energii na 

původní úroveň. Zpevnění za studena se dá odstranit uzdravovacími procesy při tepelném 

zpracování, při plastické deformaci za tepla probíhají uzdravovací procesy během deformace 

(dynamické) nebo po deformaci (postdynamické). 

2.2.1   Modelování vývoje mikrostruktury a mechanických vlatností 

Je dodře známo, že niob je mikrolegující prvek, který hraje významnou roli při 

termomechanických úpravách za tepla deformované oceli. V posledních letech je kladen 

důraz na tváření kovů v průběhu nebo po transformaci austenit-ferit. Je velmi časté, že po 

dokončení deformace je výskyt dvou fází nebo feritu z důvodu rozdílu v rychlosti chlazení. 

Při nízkých teplotách je čas potřebný pro statickou rekrystalizaci příliš dlouhý. Jako výsledek 

je probíhající hromadění deformace. 

Z důvodu nahromaděné deformace jak v austenitickém tak feritickém teplotním 

rozsahu mohou rozdíly v mikrostrukturním vývoji za tepla deformovaných ocelí tvořit 

nežádoucí mechanické nehomogenity v konečném výrobku. S cílem analýzy problémů 

konstantní deformační rychlosti byly provedeny zkoušky kontinuálního chlazení v rozmezí 

teplot 1050 – 650 °C obr. 5. Modelování konečných mechanických vlastností bylo založeno 

na předpokladu možnosti výpočtů řízené historie deformace a modelovaného vývoje 

mikrostruktury. Samostatné empirické rovnice pro dislokaci a posilování subzrn byly 

odvozeny z údajů pro C-Mn a Nb oceli. 

 

Obr. 5.  Průběh křivky při deformační rychlosti 0,3 s
-1 

při různých teplotách Nb oceli [5] 
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Vývoj austenitické mikrostruktury a precipitačního procesu je charakterizován 

známými rovnicemi Dutta a Sellears. Obecně platí, že kinetika rekrystalizace je modelována 

Avramiho rovnicí pro 5 % rekrystalizace (tx0,05) je popisována jako funkce napětí, teploty      

a velikosti zrna austenitu. Teorie nukleace a rozpustnosti niobu, uhlíku a dusíku v austenitu 

bylo použito k odvození rovnice pro zahájení Nb (C,N) precipitace. Pokud se předpokládá, že 

na počáteční fázi precipitace dominuje kinetická nukleační rychlost, může být prokázáno, že 

čas k získání malého zlomku precipitátu je stanoven dobou minimálně 5 % deformace 

vyvolanou precipitaci (tp0,05). Interakce mezi (tx0,05 a tp0,05) určují vliv precipitace na 

zpomalení rekrystalizace. Bylo už prokázáno už předtím, že mez kluzu je komplexní 

kombinace posilujících přínosů, které jsou spojeny s termomechanickou historií 

deformovaného materiálu. Dolní mez kluzu    je vyjádřena Hall–Petch rovnicí (3).   

 

        
                                                                      (3) 

 

kde ky je hranice zrna, hranici zrna s velkým úhlem považujeme 15.1–18.1 N mm
-3/2

 a d je 

feritová zrnitost. Velikost jednotlivých částí rovnice (4) lze odhadnout s dostatečnou 

přesností. Závislost posilujících komponentů na teplotě je znázorněna na obr. 7. 

Experimentální výsledky jsou opatřeny odmocninou součtu druhých mocnin, rovnice (4). 

Dohoda mezi naměřenými a vypočítanými kluzy je mnohem lepší než lineární shrnutí [5]. 

 

       
                       

  
   

                                                     (4) 
 

 

kde                                                 

  … zpevnění matrice:vnitřní třecí napětí 

   … zpevnění tuhého roztoku (o substituční legující prvky a intersticiální atomy) 

σ         

 

 

 

  … dislokační zpevnění (kvůli lesu dislokací) 
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   …velikost zpevnění subzrn nebo substruktury 

        
   

   
   

 

 

                                                                

  …disperzní zpevnění (precipitační zpevnění) 

           
                                                        

                                                  

  …zpevnění textury 

kde ci,ki jsou koncentrace a koeficienty pro i-tou rozpuštěnou látku, FDT je cílová deformační 

teplota, εa je nahromaděná deformace a ρ, ρ0 jsou aktuální a počáteční hustoty dislokací [5].  

Pro vysvětlení Hall-Petchova vztahu byla předložena řada mechanismů, z nichž tři jsou 

schematicky znázorněny na obr. 6. 

 

 Nahromadění dislokací před hranicí zrna (dislocation pile-up), které při určitém    

napětí aktivují Frank-Readův zdroj v sousedním zrnu a deformace se šíří zrnem           

a posléze celým materiálem (Cottrell). 

 Generace dislokací na výběžcích hranic zrn, vznikajících při deformaci (Li). 

 Generace dislokací na hranicích zrn, vytvářejících na nich vytvrzující vrstvu       

(Myers & Ashworth) [6]. 

 

 
 

 

Obr. 6.  Tři modely navržené pro vysvětlení Hall-Petchova vztahu [6] 
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Obr. 7. Závislost posilujících komponentů na dokončovací deformační teplotě (FDT). 

Celková deformace = 1,1. Symboly z rovnice (3)   a) C-Mn ocel    b) Nb ocel  [5] 

 

2.2.2   Dynamické uzdravovací procesy 

Dynamické zotavení - uplatňuje se při malých velikostech deformace nebo při nízkých 

tvářecích teplotách. V průběhu plastické deformace mohou šroubové tak i hranové dislokace 

opustit kluzné roviny, setkat se s dislokacemi opačného znaménka a anihilovat.                    

Při dynamickém zotavení nevznikají žádná nová zrna. Deformovaná zrna mají protažený tvar 

uvnitř kterých se vytvářejí rovnoosá subzrna. Při dynamickém zotavení se zpevnění, 

vznikající při plastické deformaci zcela neodstraní. Rychlost dynamického zotavení při 

plastické deformaci za tepla podporuje:   

- vysoká energie vrstevných chyb; 

- vyšší teploty tváření; 

- vyšší deformační napětí; 

- vyšší obsah vakancí. 

 

Dynamická rekrystalizace - uplatňuje se u kovů s nízkou energií vrstevné chyby. 

Takové kovy mají sníženou pohyblivostí dislokací a snížený průběh dynamického zotavování. 

Základním předpokladem pro vznik dynamické rekrystalizace je dosažení kritického stupně 

deformace εkr. Velikost kritické hodnoty deformace u dynamické rekrystalizace je větší než 

pro statickou rekrystalizaci (εkrDR>εkrSR). 

Dynamická rekrystalizace nastává těsně před dosažením σpik a při deformaci εpik  je již 

5 % struktury rekrystalizováno. Proces rekrystalizace obsahuje nukleaci zárodků a jejich růst, 

přičemž určující faktor pro průbeh rekrystalizace je rychlost tvorby zárodků. Dynamická 
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rekrystalizace se vyznačuje nepřetržitou nukleací a omezeným růstem zrna. Deformovaná 

zrna po dynamické rekrystalizaci mají rovnoosý tvar [2]. 

2.2.3    Stanovení kritických podmínek pro zahájení dynamické rekrystalizace  

 borem mikrolegovaných ocelí 

Jedním z mechanismů pro řízení mikrostruktury je DRX, která probíhá při deformaci 

za tepla. Z laboratorních simulací tváření kovů je výskyt DRX indikován jako vrchol křivky 

napětí-deformace. Je-li aktivována DRX další zmekčení v náběhu křivky pozorujeme            

na obr. 8. Když křivka dosáhne maxima napětí, po tomto vrcholu napětí klesá až dosáhne 

ustáleného stavu. Nicméně DRX je ve skutečnosti zahájena před deformaci odpovídající 

píkovému zatížení σp. Tato mezní hodnota deformace je známa jako kritická deformace εc, 

obdobně jako je požadováno pro zahájení bežné statické rekrystalizace. Kritická deformace 

pro DRX záleží na složení materiálu, velikosti zrna před deformací a harmonogramu 

deformace (teplota, rychlost deformace). Hlavní experimentální problém pro zjišťování 

skutečného počátku DRX je to, že dosažení stanoveného kritického napětí σc nejsou zjištěna 

na průběhu křivky, která zůstane hladká před i po tom kritickém bodě obr. 8. Z tohoto 

důvodu je přítomnost píkového napětí v průběhu křivky neustálé deformace často považován 

za jediný mechanický spolehlivý signál k začátku DRX. Nicméně je možné zjistit kritickou 

deformaci z průběhu křivek metodou Ryan a McQueen nebo metodou Poliak a Jonas. 

Kritická rychlost ochlazování závisí na aktuální velikosti austenitického zrna a na 

deformacích při tváření za tepla. Role atomů boru na deformaci oceli za tepla nebyla dosud 

dobře zavedena. V závislosti na dvojí povaze atomů boru v austenitické mřížce a jejich okolí 

mohou obsadit substituční nebo intersticiální místa. Když atomy mají dostatek energie, 

mohou přejít ze své substituční pozice do intersticiální, dochází tak ke zrychlení difůze. Podle 

Mitz a Crowther příznivé účinky boru deformací za tepla mohou v důsledku být, že bor rychle 

segreguje na hranicích zrna a obsazuje volná místa, které by byly nukleačními místy pro 

ostatní precipitáty. Bor potlačuje tvorbu feritu na hranicích austenitických zrn podporou své 

precipitace v rámci zrna, což umožňuje rovnoměrnější deformaci. Bor vytváří hrubé 

precipitáty na hranicích zrn, místo toho jemné precipitáty v matrici snižují takto napětí 

působící na hranicích [7]. 
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Obr. 8.  Křivka napětí-deformace typická pro DRX [7] 

 

2.2.4   Postdynamické uzdravovací procesy 

Postdynamické uzdravování - přechod dynamické rovnováhy do stacionárních 

podmínek bez působení vnějšího napětí nazval J. Jonas postdynamickými procesy. Jejich 

průběh závisí především na: 

- konečném stavu dislokací po tváření; 

- charakteru struktury;   

- teplotě; 

- ochlazovací rychlosti. 

 

Kinetika postdynamického uzdravování závisí podstatně i na době žíhání po tváření    

a na velikosti předchozí deformace. Rekrystalizovaný podí l   v závislosti na době při 

izotermickém žíhání nám popisuje Avramiho rovnice obr. 9. Avrami vycházel z předpokladu, 

ze během izotermického žíhání se rychlost vzniku zárodků může s časem snižovat a pro 

vyjádření kinetiky rekrystalizace navrhl vztah (5). 

 

                                                                                                              (5) 

 

 

kde   nám vyjadřuje vliv termomechanických podmínek tváření a   je kinetický exponent 

[4]. 
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Obr. 9.  Grafické znázornění Avramiho rovnice [3] 

 

          

Plastická deformace kovů za vysokých teplot je u většiny technologických tvářecích 

pochodů přerušovaný proces. V době prodlev, kdy přestane působit deformační napětí, do 

další deformace mohou probíhat postdynamické uzdravovací pochody. Podle velikosti 

deformace ε mohou následující uzdravovací pochody: 

 statické zotavení 

 statická rekrystalizace 

 metadynamická rekrystalizace 

 

K statickému zotavení dochází pouze po nízkých hodnotách deformace, které jsou 

nižší než εkrSR pro statickou rekrystalizaci. Dojde však pouze k částečnému odpevnění 

deformované struktury. Při překročení hodnoty ε krSR, která je nižší než ε krDR  pro dynamickou 

rekrystalizaci dochází k úplnému uzdravení kombinací statického zotavení a statické 

rekrystalizace. K těmto procesům dochází po určité inkubační době. Tato doba je tím kratší, 

čím větší je deformace ε. Přesáhne-li velikost deformace hodnotu ε krDR, která je však menší 

než εss probíhá úplné uzdravení všemi třemi procesy včetně metadynamické rekrystalizace. 

Při ε > ε ss je hlavním uzdravovacím procesem metadynamická rekrystalizace. Ta nevyžaduje 

žádnou inkubační dobu, probíhá okamžitě po ukončení deformace a proto je rychlejší než 

statické uzdravovací procesy. Metadynamická rekrystalizace probíhá pouze v určitém místech 

s maximální deformací. Obr. 10. nám schématicky vyjadřuje vztahy mechanizmy 

postdynamického uzdravení  a velikosti deformace [2] [8]. 

Oblast:  A-B-C      - bez změkčení 

               A-H-J      - statické zotavení 
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               B-F-E-C  - statická rekrystalizace 

               F-M-I-E   - metadynamická rekrystalizace    

 

 

 

Obr. 10. Schematické vyjádření vztahu mezi mechanizmy postdynamického uzdravení           

a velikosti deformace b = 8 %; f = 18 %; g = 32 %; j = 64 %  [8] [2] 

 

2.3   Vliv mikrolegujících prvků na finální mechanické vlastnosti 

Mezi hlavní úkoly mikrolegujících prvků patří bránění hrubnutí zrna a brzdění 

rekrystalizace. Mikrolegující prvky Nb, V, Ti, Zr tak snižují kinetiku dynamických                    

a postdynamických uzdravovacích procesů. V tuhém roztoku např. snižují difůzní schopnosti, 

snižují teploty přeměny γ na α. V precipitátech blokují hranice zrn a brzdí pohyb dislokací. 

Další mikrolegující prvky jsou B, Cr, Mn, Mo. 

Niob-Nb. V mikrolegovaných ocelích je jeho obsah v rozmezí 0,2 - 0,4 %. Niob má 

z běžně používaných mikrolegujících prvků nejintenzivnější účinek na zjemnění zrna a oceli 

s Nb při maximálním zpevnění vzkazují příznivé hodnoty vrubové houževnatosti, přechodové 

teploty a dobrou odolnost proti křehkému porušení [2].   

Titan-Ti. Titan tvoří v ocelích stabilní karbid, nitrid nebo karbonitrid. V konstrukčních 

ocelích se titan používá jako mikrolegující prvek v rozmezí 0,03 - 0,08 %. Zpevňující účinek 

titanu je z větší části způsoben precipitačním zpevněním a jen v menší míře zjemněním zrna 

[2]. 

Vanad-V. Vanad patří mezi silně feritotovorné prvky. Vanad tvoří s uhlíkem velmi 

stabilní karbid VC. Jeho účinky jako mikrolegujícího prvku se zvyšují s dusíkem za vzniku 
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karbonitridu. Přísada vanadu má meší vliv na zpevnění zrna než niob a titan, jeho význam 

spočívá spíš v disperzním zpevnění [2]. 

Bor-B. U mikrolegovaných ocelí se bor používá v rozsahu 0,001 - 0,01 %. Při 

mikrolegování do 0,001 % vytěsňuje v austenitických ocelích na hranici zrn karbidy, při 

obsazích 0,001 - 0,003 % zjemňuje mírně zrno jak v austenitických tak i v uhlíkových ocelích 

[2]. 

Chrom-Cr. Patří k feritotvorným prvkům. Chróm v tuhém roztoku zpevňuje základní 

strukturu, snižuje energii vrstevné chyby, čímž snižuje rekrystalizační schopnost zejména        

u vysokolegovaných ocelí austenitického typu. Chróm snižuje tvařitelnost a zvyšuje 

deformační odpory za tepla, především zbrzďováním kinetiky uzdravovacích procesů              

a dynamickými precipitačními procesy [2].  

Mangan-Mn. Mangan je austenitotvorný prvek. Rozhodující vliv manganu na 

tvařitelnost za tepla spočívá v odstranění křehkosti za tepla přechodem sulfidů FeS na sulfidy 

MnS příp. Mns.Fes. Dále má dezoxidační schopnosti, snižuje tepelnou vodivost, zvyšuje 

náchylnost k přehřátí [2]. 

Molybden-Mo. Molybden patří mezi feritotvorné a karbidotvorné prvky. Přísadou 

molybdenu se vždy zhoršují podmínky tváření ocelí za tepla. Snižují se plastické vlastnosti, 

zvyšují v celém rozsahu teplot deformační odpory, což vede ke zpomalení kinetiky 

uzdravovacích procesů [2]. 

2.3.1   Účinky boru na zpevnění a tažnost nízkolegované oceli válcované za tepla 

Příznivý účinek boru na mechanické vlastnosti ocelí s nízkým obsahem uhlíku byl 

zaznamenán již v minulosti. Účinky boru na exponent deformačního zpevnění (n) nebyly plně 

pochopeny. Snížení (n) se zvýšením celkové tažnosti u oceli s borem byla spojena s vývojem 

mikrostruktury v důsledku přidání boru. Bylo zjištěno, že v důsledku malého přidání boru    

10-30 ppm se výrazně zvyšuje nízká prokalitelnost legovaných ocelí. Tento příznivý účinek je 

přičítán segregaci boru na hranicích zrn, které brzdí přeměnu austenitu na ferit snížením 

energie hranice zrn. Je nutné kontrolovat segregaci a precipitaci, která závisí na celkovém 

obsahu boru v oceli, poměr B/N a zpracování parametrů jako je austenizační teplota, rychlost 

ochlazování a teplotu tepelného zpracování. Autoři našli zapletené hustoty dislokací, které 

jsou citlivější na mikrostrukturu než na velikost dislokace buněk. Velikosti karbidu                 

a precipitace v matrici a na hranicích zrn je odpovědna za lepší tažnost a nižší (n). 
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V konvertoru byly vytaveny 2 tavby o dané chemické analýze viz tabulka 2. jedna 

bez boru a druhá s 0,0023 % boru. Následně odlity kontilitím a vyválcovány na válcovně pásů 

za tepla na tloušťku 2,8 mm. Teploty ohřevu, doválcovací teplota a navíjecí teplota jsou 

uvedeny v obr. 11. 

 

Tabulka 2.  Cemické složení ocelí [9] 

ocel C Mn S P Si Al B N 

bez boru 0,053 0,22 0,013 0,032 0,034 0,029 - 0,0047 

s borem 0,047 0,20 0,014 0,016 0,028 0,032 0,0023 0,0038 

 

 

Obr. 11.   Schématický diagram harmonogramu válcování oceli s a bez boru [9] 

 

Při porovnání mechanických vlastností v tabulce 3. jsou zajímavé výsledky v nižších 

mezích kluzu a pevnostech ocelí s borem, vyšší celkovou tažností a menší tvrdostí. Tyto 

výsledky lze přičíst snížení rozpuštěného dusíku a obsahu uhlíku. Materiálové zpevňující 

údaje jsou obyčejně prezentovány vztahem napětí-deformace podle Hollomona. Je třeba 

poznamenat, že ocel s borem má menší průměr exponentu deformačního zpevnění (0,20) než 

ocel bez boru (0,24) při větším počtu zkoušek. Kombinace nižšího exponentu zpevnění (0,20) 

a vyšší celkové tažnosti 44 % jsou unikátní vlastnosti této studie, při průměrné odchylce        

± 0,25 % na 10 vzorků. 
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Tabulka 3.  Mechanické vlastnosti oceli 

ocel 
mez kluzu 

(MPa) 
pevnost (MPa) 

% celková 

tažnost 

% 

rovnoměrná 

tažnost 

tvrdost HRB 

bez boru 260-265 357-362 40-42 24-25 47-54 

s borem 243-250 328-335 43-45 20-21 44-48 

Pro výpočty deformačního zpevnění se používá Hollomonových empirických zákonů (6). 

                                                                                                                           (6) 

                                                                                                               (7) 

kde σ a ε jsou skutečné napětí a skutečná deformace, jak je uvedeno v rovnici (6). Případně 

jak je uvedeno v rovnici (7) odvození zavedením logaritmů na levé a pravé straně rovnice.   

Z rovnice (7) je zřejmé, že v grafu průsečík hodnot ln(σ) a ln(ε) je hodnota ln(K), kde sklon 

datových bodů obr. 12. získaných regresí stanoví „n“ hodnotu Hollomonovy rovnice, která je 

označována jako exponent deformačního zpevnění. 

 

 

Obr. 12.  Výpočet hodnoty „n“ nízkouhlíkové oceli (s a bez boru) [9] 

 

Velikost zrna feritu u oceli s borem byla zjištěna hrubší 19-22 μm a nepravidelná ve 

srovnání s ocelí bez boru 14-16 μm, hrubnutí zrna nebylo pozorováno. Důvod hrubých 

feritových zrn v oceli s borem lze přičíst přítomnosti hrubých BN nukleačních míst místo 

jemných AlN v oceli bez boru. Další segregace boru na hranicích zrn austenitu snižuje 

rychlost nukleace feritu v austenitu k feritové transformaci, čímž se potlačuje vznik 

polygonálního feritu a výsledkem jsou nepravidelně tvarované hranice zrn a nehomogenní 

ferit. Zrnitost hraje důležitou roli při rozhodování o mechanických vlastnostech 

nízkouhlíkových legovaných ocelí. Toto nám popisuje Morrissonova rovnice (8). Jedná se     
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o vztah mezi exponentem deformačního zpevnění „n“ a velikosti zrna feritu. Kde d je 

průměrná velikost zrna feritu [9]. 

 

  
 

      
                                                                                                                           (8)  

   

2.4   Zkouška rázem v ohybu Charpyho metodou  podle ČSN ISO 148-1/09  

2010 

Houževnatost je jedna z materiálových vlastností. Jde o schopnost materiálu zůstat při 

namáhání ohybem a při nárazech vcelku bez tvorby trhlin. Protikladem houževnatosti je 

křehkost. Houževnaté materiály se vyznačují velkou schopností absorbovat nárazy, ale mají 

menší pevnost v tahu. Vysokou houževnatostí se vyznačují plastické kovy a slitiny porušující 

se převážně houževnatým lomem. Naopak kovové materiály s vysokou pevností, mezí kluzu  

a nízkou tažnosti  mají nízkou vrubovou houževnatost. 

Zkoušku rázem v ohybu metodou Charpy  nám popisuje norma ČSN ISO 148 ze září 

2010. V části 1 je definována zkušební metoda. Tato zkouška spočívá v přerazení zkušebního 

tělěsa s vrubem jedním rázem kyvadlového kladiva za definovaných podmínek. Vrub ve 

zkušebním tělese má danou geometrii a nachází se uprostřed mezi dvěma podporami na 

protilehlé straně k místu úderu obr. 13. Při zkoušce se určuje energie absorbovaná při rázové 

zkoušce. Protože hodnoty při rázu se u mnoha kovových materiálů mění s teplotou, musí se 

zkoušky provádět při specifikované teplotě. Jedná–li se o jinou teplotu než okolí, musí být 

zkušební tělěso zahřáté nebo ochlazené na danou teplotu za řízených podmínek [10]. 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

popis 

1  opěry 

2  standartní zkušební tělěso 

3  podpory zkušebního tělesa 

4  kryt 

h  výška zkušebního tělěsa 

l  délka zkušebního tělěsa 

w  šířka zkušebního tělesa 

a 
  střed rázu 

b
  směr kyvu kladiva 

 

Obr. 13.  Terminologie konfigurace zkušebního tělesa,podpor a opěr na zkušebním rázovém 

kyvadlovém stroji [10]               

Standartní zkušební těleso podle obr. 14. má mít délku 55 mm a čtvercový přůřez          

o stranách 10 mm. Ve středu délky musí být vrub tvaru V nebo U. Povrchová drsnost 

zkušebního tělesa musí být lepší než Ra = 5 μm s vyjímkou konců tělesa. Vrub tvaru V musí 

mít úhel 45°, hloubku 2 mm a poloměr kořene 0,25 mm. Vrub tvatu u musí mít hloubku         

5 mm (pokud není stanoveno jinak) a poloměr kořene 1 mm [10].   

 

 

 

Obr. 14.  Zkušební těleso typu Charpy pro zkoušku na kyvadlovém kladivu [10] 

 

popis    1  úhel vrubu 

             2  výška pod vrubem (výška zkušebního tělesa mínus hloubka vrubu)   
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             3  poloměr zakřivení kořene vrubu 

             4  vzdálenost roviny symetrie vrubu od konců zkušebního tělesa 

             5  úhel mezi přilehlými podélnými povrchy zkušebního tělesa 

             l,h,w   délka, výška, šířka zkušebního tělěsa 

 

2.4.1   Vliv uhlíkového ekvivalentu a rychlosti ochlazování na mechanické vlastnosti        

a vrubovou houževnatost vysokopevnostní bainitické oceli 

U bainitických a martenzitických mikrostruktur snadno může dojít ke zhoršení tažnosti           

a houževnatosti jako i ke špatné svařitelnosti a odolnosti proti korozi. Z legujících prvků, 

uhlík je nejvíce účinný a ekonomicky úsporný ke zpevnění oceli a snadně tvořícím martenzit            

a bainit. Chrom zjemňuje zrna a rovnoměrně rozděluje bainitickou mikrostrukturu a zároveň 

zabraňuje vzniku martenzitu. Niob zvyšuje pevnost a tuhost a současně tvoří karbo-nitridy 

během válcování za tepla a zjemňuje zrna austenitu. Protože bainitické oceli mají různou 

mikrostrukturu a mechanické vlastnosti v závislosti na procesních parametrech jako               

je chemické složení a podmínky chlazení je nutné systematicky zkoumat vliv procesních 

parametrů na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti. Byly odlity 4 tavby o daných 

chemických složeních tabulce 4. Válcování a chlazení proběhlo podle diagramu na obr. 15. 

Materiál byl označen písmeny C a D, podle rychlosti ochlazování, jak je uvedeno v grafu      

na obr. 15.  

 

Tabulka 4.  Chemické složení vysokopevnostní oceli bainitické (hm. %) [11] 

ocel C Si Mn Ni Mo Cr Nb V Ti Al B N Ceq
* 

C1 0,03 0,25 1,9 0,5 0,25 0,2 0,2 0,04 0,015 0,03 0,001 0,003 0,47 

C2 0,05     0,2 0,04      0,49 

C3 0,07     0,2 0,04      0,51 

C4 0,07     0,6 0,06      0,59 

*uhlíkový ekvivalent… Ceq (%)=C+Mn/6+Si/24 + Ni/40 + Cr/5 +Mo/4 + V/14 [WES 3001] 
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Obr. 15.  Schématické znázornění válcovacích a ochlazovacích podmínek [11] 

 

Obr. 16. ukazuje údaje absorbované energie Charpyho metodou jako funkci zkušebních 

teplot, z hodnot USE (horního výběžku energie) a ETT (energetické teploty přeměny), které 

jsou uvedeny v tabulce 5. USE a ETT v C1-D vzorku je 272 J a -99 °C vykazuje vynikající 

houževnatost. C1-C a C2-D vzorky také vykazují vynikající USE  (270 - 290 J) a ETT            

(-85 °C). C2-C a C3-D vzorky mají menší USE 190 - 200 J, ale ukazují široký rozsah ETT     

z-80 do -50 °C. USE a ETT v C3-C a C4-D jsou 150 - 200 J a z-80 do -50 °C, v tomto pořadí, 

vykazují špatnou houževnatost. C4-C vzorek vykazuje nízké USE 176 J a vysoké ETT           

(-49 °C), protože se skládá převážně z martenzitu. Jak se uhlíkový ekvivalent nebo rychlost 

ochlazování zvyšuje, mez kluzu a pevnost v tahu a ETT se zvětšují, tažnost a USE snižují. 

Rozdíly v mechanických vlastnostech vzhledem k uhlíkovému ekvivalentu byly větší než 

v důsledku změny v podmínkách chlazení, protože mikrostruktura se citlivěji změní při změně 

v uhlíkovém ekvivalentu [11]. 

 

Tabulka 5. Vlastnost vrubové houževnatosti oceli [11] 

 

 

Vzorek oceli C1-C C2-C C3-C C4-C C1-D C2-D C3-D C4-D 

USE (J) 274 198 148 176 272 290 192 168 

ETT (°C) -87 -79 -43 -49 -99 -84 -54 -50 
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Obr. 16.  Charpyho zkouškou absorbovaná energie (a) C1, (b) C2, (c) C3, (d) C4 ocelí 

v rozsahu teplot od -196 °C na pokojovou teplotu [11] 

 

2.4.2   Vrubová houževnatost mikrolegovaných ocelí vanaden a niobem 

Odlévané nízkonákladové oceli s vyšší pevností, dobrou houževnatostí a svařitelností 

jsou v postatě ocelolitiny nízko až středně legované uhlíkové oceli s manganem v rozmezích 

1,2-2 hm % a doplněné o běžné mikrolegující prvky jako titan, niob a vanad. Tepelné 

zpracování těchto ocelí se provádí ve 3 fázích: homogenizace, austenizace následované 

kalením nebo chlazení vzduchem a temperování v podkritických teplotách. Bylo také 

zaznamenáno interkritikální tepelné zpracování, které je možné pro zlepšení houževnatosti 

těchto materiálů. Hlavním cílem tohoto tepelného zpracování je prospěch z jemného zrna 

feritu řízením růstu zrn austenitu a precipitačního zpevnění. Chemické složení zkoumaných 

ocelí nám popisuje tabulka 6. 
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Tabulka 6.  Chemické složení zkoumaných slitin (hm %) [12] 

název C Mn Si P S Al V Nb 

B 0,15 1,56 0,35 0,01 0,015 0,03 - - 

V 0,15 1,41 0,31 0,01 0,015 0,02 0,09 - 

Nb 0,14 1,50 0,33 0,0008 0,010 0,03 - 0,04 

 

 

Výsledky vrubové houževnatosti v tabulce 7. nám vykazují výrazné zhoršení 

v důsledku přítomnosti legovacích prvků. Racionalizace poklesu hodnot rázové energie 

Charpyho metodou je složitější. Vlivy drastického snížení rázové energie mikrolegovaných 

vzorků byly zkoumány fraktografií. Závěrem lze říct, že i když heterogenní precipitáty jsou 

hlavním důvodem zhoršení vrubové houževnatosti, hrubé feritové zrno také přispívá ke 

křehnutí tím, že usnadňuje trhliny [12]. 

 

Tabulka 7.  Velikost rázové energie studovaných slitin 

označení Rázová energie při pokojové 

teplotě (J)±S. D. 

B 79±6 

V 20±5 

Nb 9±3 
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3   Praktická část 

3.1   Technologie válcování a ochlazování mikrolegovaných ocelí v tyčích na  

KJT v TŽ 

Kontijemná trať (KJT) byla postavena v roce 1960 a ve své době technickým 

vybavením patřila dvoužilová spojitá trať k nejmodernějším válcovnám v Evropě. Poslední 

velká významná modernizace proběhla v roce 2003, která neskončila jen rekonstrukcí tratě, 

ale pokračuje ve zmenšené míře i nadále. V roce 2008 se uvedly do provozu nové Garretovy 

navíječky, což byl další významný krok k rozšíření výroby větších rozměrů kruhové               

a šestihranné oceli do svitků. Současný sortiment výrobků válcovaných na KJT je velice 

široký a stále se zkoušejí válcovat nové rozměry v různých profilech. Finální výroba se nyní 

opírá hlavně o: 

- kruhovou ocel v tyčích    ø 15-80 mm 

- kruhovou ocel ve svitcích   ø 15-50 mm 

- šestihrannou ocel v tyčích   ø 18-43 mm 

- šestihrannou ocel ve svitcích   ø 18-38 mm 

- čtvercovou ocel v tyčích   20x20 až 50x50 mm 

- plochou oblinovou ocel   50x15 A až 90x32 A 

 

Popis tratě 

Pravá žíla KJT je schématicky znázorněna na obr. 13. se skládá z těchto zařízení: 

 Kroková pec: 

Vsázku krokové pece firmy SIMAC o maximálním výkonu 120 t/h tvoří sochory 

odlévané nebo válcované kvadrátu 150 mm, délky až 12 m a váhy cca. 2 t. Ohřev vsázky na 

válcovací teplotu 1100 až 1250 °C je zajištěn horním a dolním ohřevem pomocí spalování 

směsného plynu. 

 Vysokotlaký ostřik okují: 

Za krokovou pecí je umístěno zařízení vysokotlakého ostřiku, ve kterém jsou ohřáté 

sochory zbavovány okují vysokotlakou vodou, tlakem 18 až 22 MPa. 
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 Přípravné čtyřstolicové pořadí: 

Sochory zbavené okují vstupují do přípravného pořadí, které je sestaveno                    

z horizontálních a vertikálních stolic fy SMS v uspořádání H-V-H-V, o ø 620 mm. Výstupem 

z přípravného pořadí je vývalek o ø 100 mm. 

 Termovalník: 

Vývalky vyválcované v přípravném pořadí kruhového průřezu o ø 100 mm jsou 

dopravovány zakrytovaným převaděčem a valníkem do stávajícího dvoužílového 

předválecího pořadí. Zakrytovaný převaděč umožňuje zavést provalek do pravé nebo levé 

žíly. Zakrytovaný valník slouží k homogenizaci teploty po průřezu provalku, probíhá v něm 

rekrystalizace materiálu a sníženou rychlostí zavádí materiál do dalšího pořadí. 

 Nůžky a vysokotlaký ostřik okují: 

 Z termovalníku vstupuje vývalek do pohaněče havarijních kyvadlových nůžek             

a následně do sekundárního vysokotlakého ostřiku okují. Tento ostřik je používán pouze pro 

válcování na pravé žíle. Sekundární okuje na provalku jsou odstraňovány tlakovou vodou     

18 až 22 MPa. 

 Dvoužilové předválcovací pořadí: 

Slouží k dalšímu předválcování vývalku na výstupní průměr 82 - 31 mm. Skládá se   

z 8 horizontálně uložených válcovacích stolic. 

 Výhybka pro rozdělení materiálu: 

Výhybka slouží k usměrnění materiálu na pravou nebo levou žílu. Kruhová ocel ve 

svitcích se válcuje pouze na pravé žíle. 

 Pravé hotovní pořadí: 

Začíná smyčkovacím stolem a nůžkami pro odstřih předních a zadních konců vývalků, 

případně slouží k šrotování. Hotovní pořadí je sestaveno z 8 válcovacích stolic v uspořádání 

H-H-V-H-V-H-V-H. Za poslední stolicí pravého hotovního pořadí je materiál dále 

zpracováván: hladká kruhová, šestihranná, plochá ocel a úhelníky klasickým způsobem,     

tzn. bez chlazení betonářská ocel průměru 10, 12, 14 a 16 mm metodou „slitt-rolling“             

(3 x 10 mm; 3 x 12 mm; 3 x 14 mm; 2 x 16 mm), vše přes chladicí sekce Thermex. Dále je 

provalek naváděn do poháněče, víceúčelových nůžek (odstřih předních a zadních konců, 

šrotování) a terciálního vysokotlakého ostřiku okují 18 až 20 MPa. 
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 Chladící box 1: 

Hladká kruhová ocel se řízeně chladí v šestimetrovém chladícím boxu, kterým 

prochází 2 průduchy. Jedním se válcuje do průměru 32 a druhým do průměru 80. V druhém 

průduchu jsou 3 chladící trysky, které nezávisle na sobě můžeme regulovat sepnutím. Zde se 

snižují teploty provalku pro termomechanické válcování. 

 ASC blok: 

Po průchodu provalku poháněčem, víceúčelovými nůžkami a terciálním vysokotlakým 

ostřikem následuje pořadí ASC stolic. ASC stolice jsou složeny ze 2 stolic, jejichž účelem je 

válcování v přesných rozměrových tolerancích. Zde na základě on-line měření pomocí dvou 

laserových měřičů umístěných mezi stolicemi a za poslední stolicí dochází k okamžitému 

vyhodnocování a regulaci potřebného úběru válcované tyče. Regulace probíhá pomocí velmi 

přesného a citlivého hydraulického systému. 

 Chladící box 2: 

Za ASC stolicí jsou umístěny dělicí nůžky, dále chladicí box WB2 pro řízené 

ochlazování vývalků a defektomat. Za defektomatem je vyhýbka, která směřuje materiál na 

chladící lože nebo na Garretové navíječky [14]. 

 

 

Obr. 17.  Schéma kontijemné válcovny TŽ a.s. – pravá žíla [13] 
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3.2   Možnosti a technologie řízeného válcování a ochlazování tyčí na KJT 

Řízené válcování (dále jen ŘV) je prováděno pouze u vybraných značek ocelí, 

přičemž pro rozměry o ø 15 až 50 mm je možno využívat vodní chladicí skříně a pro rozměry 

o ø 51 až 70 mm se válcovací teplota musí řídit pouze ohřevem v peci. Všechny značky ocelí 

válcované na KJT jsou rozděleny do několika ochlazovacích skupin platných zvlášť pro tyče  

a zvlášť pro svitky. Požadované teploty v jednotlivých technologických uzlech jsou pro 

jednotlivé skupiny ochlazování pevně stanoveny. Na chladicí skupiny pak navazují konkrétní 

chladicí programy v závislosti na válcovaném rozměru vývalku. 

ŘV tyčí v rozměrové řadě o ø 15 - 50 mm je prováděno pomocí vodních chladicích 

skříní WB1 pro řízené chlazení provalku vstupujícího do hotovního poradí ASC a WB2 pro 

řízené chlazení vývalku vystupujícího z ASC na chladící lože. Důležité je řízení teploty 

provalku, která se musí pohybovat v daných tolerančních polích a snímá pyrometry T1-T6 

obr. 17. Zásadní jsou teploty hlavně na termovalníku, před ASC stolicí a na chladícím        

loži [14]. 

3.3   Základní informace k programu KxTroll 

Program KxTRoll je určen pro off-line počítačové modelování mikrostruktury             

a predikci finálních mechanických vlastností ocelových tyčí a drátů válcovaných za tepla na 

spojitých tratích KJT a KDT v Třineckých železárnách a.s. Program rozděluje oceli podle 

jejich chemického složení do následujících skupin: legované uhlíkové oceli, nízkouhlíkové 

mikrolegované oceli, nízkouhlíkové nástrojové oceli a ultra nízkouhlíkové oceli. Vývoj 

mikrostruktury a finální mechanické vlastností tyčí a drátů mohou být pomocí programu 

predikovány pro různé konfigurace a prostorové dispozice tratí a pro různá technologická 

nastavení jednotlivých zařízení. To vše za podmínky, že se ocel během deformací ve všech 

průchodech nachází v plně austenitickém stavu! 

 

Definice skupin ocelí pro výpočty pomocí programu KxTRoll: 

 legované uhlíkové – obsah C od 0,06 % do 0,5 % s celkovým obsahem legur max. 10 % 

 nízkouhlíkové mikrolegované oceli – obsah C od 0,06 % do 0,4 % za podmínky, že        

Nb + Ti > 0 
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 nízkouhlíkové nástrojové oceli - obsah C od 0,5 % do 1,8 % s celkovým obsahem legur 

max. 5 %, je-li obsah C menší než 1,2 % nebo s celkovým obsahem legur max. 3 %, je-li 

obsah C větší než 1,2 %  

 ultra nízkouhlíkové oceli – obsah C od 0,001 % do 0,06 % 

 

Databáze Schémat trati obsahuje dvě schémata trati:  

 KDT Třinec – schéma kontidrátové trati v TŽ Třinec a.s. 

 KJT Třinec – schéma kontijemné trati v TŽ Třinec a.s. 

 

Uživatelské rozhraní KxTRoll je hlavní programový modul, ve kterém se zadávají 

vlastnosti kontislitku, technologická nastavení a podmínky přestupu tepla jednotlivých 

zařízení daného schématu trati, řídí se výpočty teplot, mikrostruktury a mechanických 

vlastností drátu nebo tyčí a zobrazují se výsledky těchto výpočtů. 

 

Základní pojmy používané v programu KxTRoll:: 

 Schéma trati je nezávislá datová struktura obsahující informace o typu, rozměrech            

a relativní poloze jednotlivých technologických zařízení ve výrobní linii. Schéma trati je 

datová struktura nezbytná pro vytvoření hlavní datové struktury Válcovací proces. Před 

vytvořením Válcovacího procesu je nutné vybrat úplné Schéma trati ze seznamu 

existujících. Nastavení technologických parametrů a podmínky přestupu tepla jsou pak 

definovány pro každé technologické zařízení tohoto Schématu trati. Program KxTRoll 

podporuje dva typy Schémat trati: 

 KDT - spojitá trať pro válcování drátů za tepla; 

 KJT - spojitá trať pro válcování tyčí za tepla. 

 Technologické zařízení je částí Schématu trati. Program KxTRoll pracuje se souborem 

typů zařízení, jehož rozsah nelze měnit. Některá zařízení mají vnitřní strukturu a skládají 

se z více součástí (např. Válcovací pořadí, Vodní chlazení,..). 

 Válcovací proces je hlavní datová struktura programu KxTRoll, která obsahuje informace 

o Schématu trati a odpovídajících Technologiích, Přestupech tepla a vlastnostech 

kontislitku. Program KxTRoll podporuje dva typy Válcovacích procesů: 



30 
 

 KDT - proces válcování drátů za tepla 

 KJT - proces válcování tyčí za tepla 

Typ Schématu trati vybraného na počátku rozhoduje o typu Válcovacího procesu, který 

později již nemůže být změněn. Výpočty programem KxTRoll se provádějí pouze pro 

aktivní a úplný Válcovací proces. 

 Technologie je datová struktura, která je součástí Válcovacího procesu. Technologie 

obsahuje informace o technologických nastaveních jednotlivých zařízení daného 

Schématu trati. V rámci jednoho Válcovacího procesu může být vytvořeno více 

Technologií.  

 Vlastnosti kontislitku je datová struktura, která je součástí Válcovacího procesu. Vlastnosti 

kontislitku zahrnují jeho rozměry, počáteční teplotu, počáteční velikost austenitického 

zrna, skupinu ocelí, chemické složení a také uživatelem modifikovaný HCT diagram, 

pokud byl vytvořen.  

 Přestup tepla je datová struktura, která je součástí Válcovacího procesu. Přestup tepla 

zahrnuje Šablony přestupu tepla všech zařízení nebo jejich složek, které jsou součástí 

daného Schématu trati. V rámci jednoho Válcovacího procesu může být vytvořeno více 

Přestupů tepla.  

 Šablona Přestupu tepla je datová struktura, která je součástí datové struktury Přestup tepla 

a zahrnuje různé varianty podmínek přestupu tepla pro všechny procesní stavy jednoho 

zařízení nebo jeho součásti.  

 Podmínky přestupu tepla je soubor fyzikálních veličin popisujících přestup tepla 

z jednoho tělesa nebo prostředí do druhého. Program KxTRoll používá následující 

veličiny pro popis podmínek přestupu tepla: 

 Součinitel přestupu tepla [Wm
-2

K
-1

] 

konstantní nebo teplotně závislá veličina popisující přestup tepla volnou nebo nucenou 

konvekcí 

 Emisivita [-] 

konstantní nebo teplotně závislá veličina popisující přestup tepla radiací 

 Teplota prostředí [°C] 

konstantní teplota ochlazovacího média nebo jiného tělesa v kontaktu 
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 HCT Diagram je speciální ARA diagram popisující rozpad deformovaného austenitu. 

HCT diagram je zkonstruován na základě chemického složení oceli a počátečních 

vlastností deformovaného austenitu. Informace o poloze definičních bodů byly získány 

z dostupných ARA i IRA diagramů [15]. 
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4   Experimentální část 

4.1   Rozbor problematiky a návrh experimentu 

Experimentální část je věnována zkouškám vrubové houževnatosti na tepelně 

zpracovaném materiálu zušlechtěním (+QT) při -40 °C s možností ovlivnění výsledných 

hodnot vhodnou doválcovací teplotou materiálu pomocí řízeného chlazení. Jedná se                

o šroubárenskou jakost 32CrB4 kruhového průřezu válcovanou v tyčích. Pro ujasnění 

problému chci uvést, že specifikace odběratele je, aby materiál po zušlechtění odpovídal 

pevnostním požadavkům podle normy ČSN EN ISO 898-1, pevnostní třídy šroubu 10.9. 

Požadavky zákazníka byly dány na nárazovou práci KV min. 27 J ve stavu +QT při -40 °C, 

mez kluzu Re min. 940 MPa, pevnost Rm 1040-1170 MPA a tažnost 12 % ve stavu +QT. Při 

válcování původní technologií, doválcováním za vyšších teplot kolem 950 °C výsledky 

zkoušek vrubové houževnatosti nedosahovaly hodnot požadovaných zákazníkem. 

Cílem experimentu bylo zlepšení hodnot vrubové houževnatosti ve stavu +QT při dané 

teplotě zkoušení s ohledem na doválcovací teplotu bez výrazného ovlivnění jiných 

mechanických vlastností. 

  4.2   Simulace řízeného válcování počítačovým programem KJTRoll  

Teoretickým rozborem a na základě zkušeností s touto jakostí se vybraly dvě 

doválcovací teploty a to 850 °C a 900 °C. Jako třetí doválcovací teplota se stanovila teplota 

bez chlazení, což odpovídá přibližně teplotě kolem 950 °C. Dovolené hodnoty chemického 

složení šroubárenské oceli 32CrB4 nám udává tabulka 8. 

 

Tabulka 8.  Chemická analýza šroubárenské oceli 32CrB4 v hm. %. 

C Mn Si P  max. S Cu  max. Cr B 

0,30-

0,34 

0,60-

0,90 
≤0,30 0,025 0,025 0,25 0,90-1,20 0,0008-0,005 

 

Na základě hodnot chemické analýzy dané tavby se zařazením do skupiny uhlíkové 

legované oceli – obsah C od 0,06 % do 0,4 % za podmínky, že Nb + Ti > 0, se provedly v 
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programu KJTRoll modelace mikrostruktury a stanovily se ochlazovací křivky pro daný 

rozměr a danou doválcovací teplotu obr. 18. 

 

Obr. 18.  Křivka ochlazování pro průměr 37 mm při doválcovací teplotě 900 °C 

 

V menu Mikrostruktura & Vlastnosti se použila volba Vlastnosti pro střední teplotu. 

Tato volba umožňuje zobrazit průběh vypočítané střední teploty a odpovídající 

mikrostrukturu a finální mechanické vlastnosti válcovaného drátu nebo tyče obr. 19                

v příloze 1. 

4.3   Pokusné válcování na KJT    

Pro pokusné válcování byly vybrány  tři průměry, ø 34,5, ø 35 a ø 40 mm. U průměru 

34,5 mm se pokusné válcování provedlo na začátku tavby dané jakosti. Operátor vodních drah 

nastavil chlazení, aby doválcovací teplota po průchodu vodním boxem č. 2 byla 850 °C.       

Při řízeném chlazení operátor kontroloval teplotu provalku pyrometrem T4 před ASC stolic 

obr. 20. 
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Obr. 20.  Teploty provalku před ASC stolicemi 

 

Pyrometrem T5 se snímá teplota vývalku na chladícím loži obr. 21. v příloze 2.        

Po odválcování jednoho sochoru bylo provedeno nastavení chlazení s doválcovací teplotou      

900 °C. Při této teplotě byl odválcován druhý sochor a třetí byl odválcovám bez chlazení. Při 

tomto průměru se vývalek dělil na chladící lože na 3 kusy. Teploty na chladícím loži při 

válcování průměru 34,5 mm byly také snímány termovizí pro porovnání zadaných teplot        

a rychlosti ochlazování obr. 22. a,b,c v příloze 3. Na snímku obr. 22a. termovize jsou 

zachyceny teploty na chladícím loži při doválcovací teplotě 850 °C. Snímek obr. 22b. 

zachytil první tyč doválcovací teploty 900 °C. Porovnáním obou snímků je patrný rozdíl          

v doválcovací teplotě posledního kusu při 850 °C a prvního kusu při 900 °C, přibližně 50 °C, 

což odpovídá stanovenému rozmezí doválcovacích teplot. Také můžeme pozorovat určitý 

rozdíl doválcovacích teplotách třech kusů tyčí při doválcovací teplotě teplotě 850 °C. Snímek 

obr. 22c. nám zachycuje teploty po přibližně 10 minutách na chladícím loži po odválcování. 

Porovnáním křivky ochlazování pro doválcovací teplotu 900 °C z programu KJTRoll na 

obr.18. s teplotami na chladícím loži v příloze 2 je teplota po odválcování na chladícím loži 

přibližně stejná cca. 890 °C. Po asi 10 minutách, kdy tyče samovolně chladnou je patrný 

rozdíl mezi křivkou ochlazování z programu KJTRoll obr. 18. a snímkem obr. 22c.                

z termovize (tyče uprostřed), kdy rozdíl mírně překročil teplotu 200 °C. Je to z důvodu, že v 

oblasti na chladícím loži (finální ochlazování), která je zobrazena na modelovém příkladu 

křivky ochlazování KJTRoll nejsou zohledněny údaje z chladícího lože. Porovnáním reálné 

rychlosti, kterou jsme změřili pomocí pyrometru u daného rozměru a modelové rychlosti 

ochlazování v tomto případě dochází k odchylce v rychlosti ochlazování a křivka by měla 

ukazovat strmější průběh ochlazování tyče. 
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Po zjištění, že doválcovací teploty jednotlivých tyčí nebyly přibližně vyrovnané, 

přistoupilo se u průměru 37 mm k zařazení pokusného válcování na konec tavby dané jakosti. 

Na obr. 23. vidíme, že doválcovací teploty jednotlivých tyčí byly vyrovnanější než u průměru 

34,5 mm. 

 

Obr. 23.  Doválcovací teploty na chladícím loži u průměru 37 mm 

 

4.4   Tepelné zpracování a zkoušení 

Tepelné zpracování bylo provedeno na stav zušlechtěný +QT a zkoušení se provedlo 

ve stavu +QT podle požadovaných teplot zkoušení. Dle materiálové specifikace je kalící 

teplota rozmezí 850 – 880 °C a popuštěcí 480 – 550 °C. Jako ochlazovací medium po kalení 

byl zvolen olej a upřesnily se 2 popouštěcí teploty a to 480 °C a 520 °C. Rozhodlo se, že         

z pokusného válcování budou udělány i tahové zkoušky, aby se zjistilo do jaké míry budou 

mít vliv různé doválcovací teplota i na mechanické vlastnosti. Z tepelně zpracovaného 

materiálu se obrobně zhotovily zkušební tělesa podle katalogu zkušebních těles. Tahové 

zkoušky se provedly na trhacím stroji Zwik a vrubové houževnatosti na kyvadlovém kladivu 

RKP 450.  

4.5   Dílčí závěry výsledků nárazové práce a zkoušky tahem 

Porovnáním všech hodnot nárazové práce v grafu vidíme rodíl hodnot mezi 

popouštěcími teplotami 520 a 480 °C. U průměru 34,5 a 37 mm se tento rozdíl pohyboval 

mezi 7-14 J obr. 24. U popouštěcí teploty 520 °C všech doválcovacích teplot byly hodnoty 

nárázové práce u průměru 34,5 a 37 mm přibližně vyrovnané bez žádných velkých výkyvů.   
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U průměru 40 mm nastal výrazný pokles u všech doválcovacích teplot. U teploty popouštění 

480 °C můžeme sledovat klesající tendenci hodnot, kdy u průměru 40 mm byly i některé 

hodnoty nárazové práce pod 30 J u všech teplot doválcování. Z matematického vyjádření 

průměrných hodnot nárazové práce jsou patrné klesající hodnoty nárazové práce s rostoucím 

průměrem viz. příloha 4. Z hlediska ovlivnění výsledných hodnot nárazové práce 

doválcovací teplotou nepozorujeme nějaké výrazné posuny v hodnotách mezi danými 

doválcovacími teplotami. Celkově ale všechny hodnoty splňují minimální požadavky 

zákazníka 27 J  tabulka 9. 

 

Tabulka 9.  Nárazová práce ve stavu +QT při -40 °C v J     

teplota dovál./pop. průměr 34,5 mm průměr 37 mm průměr 40mm 

850/480 32,8 32,9 36,4 35,1 33,5 32,1 30,5 28,2 29,6 

850/520 39,4 41,4 42 43,7 43,1 41,6 31,2 33,1 33,5 

900/480 33 34,3 35,4 30,3 33,9 31,2 30,7 29,8 29,4 

900/520 41,8 43,8 43,7 39,2 41 44,1 35,8 34,4 31,6 

bez chla./480 35,2 34,6 33,7 32,3 30,6 32,3 29,2 30 32,1 

bez chla./520 40,8 40,8 41,8 39,3 42,6 43,1 38,8 36,3 38,9 

 

 

Obr. 24.  Závislost nárazové práce při -40 °C na doválcovací teplotě a teplotě popouštění       

u jednotlivých  průměrů 

 

V tabulce 10 můžeme vidět velké rozdíly hodnot mezí kluzu a pevnosti mezi 

jednotlivými teplotami popouštění a to v rozmezí 150 - 210 MPa. Při teplotě popouštění     

480 °C nám hodnoty meze kluzu i pevnosti klesají s vyšší teplotou doválcování a to u všech 
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průměrů, výrazněji však u průměru 34,5 a 37 mm obr. 26. Naopak tento pokles se                   

u popouštěcí teploty 520 °C projevil jen u průměru 34,5 mm a ve zbývajících průměrech se 

hodnoty s vyšší doválcovací teplotou zvyšují. Z matematického vyjádření poměru Rm/Re 

pozorujeme spíš routoucí tendence u všech doválcovacích teplot hlavně u teploty popouštění 

480 °C obr. 27. v příloze 5. Rozhodně na hodnoty meze kluzu i pevnosti má zásadní vliv 

teplota popouštění. Z pohledu zákazníka současně mez kluzu a pevnosti vyhověly jen u tří 

zkoušek. Grafy tahových zkoušek u průměru 37 mm obr. 28. v příloze 6. Hodnoty tažností     

a kontrakce jsou uvedené v tabulce 11. Z grafického vyjádření nepozorujeme výrazné 

odchylky u tažnosti jak z pohledu průměru, doválcovací teploty nebo teploty popouštění. 

Kontrakce má pokles hodnot s rostoucím průměrem obr. 29. v příloze 7. 

 

Tabulka 10.  Mez kluzu a pevnost ve stavu +QT v MPa 

teploty 

popouštění 
průměr 34,5 mm průměr 37 mm průměr 40 mm 

 
850°C 900°C bez chla. 850°C 900°C bez chla. 850°C 900°C bez chla. 

Rp0,2/480°C 1128 1120 1102 1144 1117 1097 1134 1121 1125 

Rm/480°C 1182 1174 1158 1197 1175 1153 1199 1184 1187 

Rp0,2/520°C 928 910 909 931 937 931 943 935 971 

Rm/520°C 1002 986 986 1003 1008 1004 1022 1017 1045 

 

 

 

Obr. 26.  Závislost napětí na doválcovací teplotě a teplotě popouštění u jednotlivých průměrů 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá možností zlepšení hodnot vrubové houževnatosti ve 

stavu zušlechtěném při -40 °C v závislosti na doválcovacích teplotách termomechanickým 

válcováním u šroubárenské jakosti 32CrB4. Jedná se o mikrolegovanou středněuhlíkovou 

ocel kruhového průřezu válcovanou v tyčích na kontijemné trati v TŽ a.s. 

V teoretické části jsou popsány teplotní oblasti řízeného tváření, uzdravovací procesy 

ve struktuře, vliv některých mikrolegujících prvků na vrubovou houževnatost a popis zkoušky 

rázem v ohybu Charpyho metodou.                                                                                       

Praktická část nás seznamuje s kontijemnou válcovnou v TŽ a.s., možnostmi               

a technologií řízeného válcování tyčí na této trati a jsou zde základní informace                       

o počítačovém programu KJTRoll.                                                                                                                                       

V experimentální části se stanovily doválcovací teploty 850 a 900 °C. Třetí teplota 

byla bez chlazení cca. 950 °C. Na základě chemického složení dané tavby se programu 

KJTRoll provedla modelace mikrostruktury a stanovily se ochlazovací křivky pro daný 

rozměr a danou doválcovací teplotu. 

Pokusné válcování se provedlo ve třech rozměrech 40,37 a 34,5 mm. Z tepelně 

zpracovaných tyčí ve stavu zušlechtěném,kalící teplota 850°C,ochlazovací médium olej         

a   popouštěných na 480 a 520 °C byly provedeny zkoušky vrubové houževnatosti při -40 °C 

a zkoušky tahem.                                                                                                                                           

Z výsledků zkoušek vrubové houževnatosti je patrné, že výraznější podíl na vyšších 

hodnotách měla teplota popouštění. Doválcovací teplota nijak zásadně hodnoty nárazové 

práce neovlivnila.. Hodnoty u teploty popouštění 520 °C byly vyšší než u teploty 480 °C.        

S rostoucím průměrem klesají hodnoty nárazové práce u popouštěcí teploty 480 °C. 

Výraznější pokles hodnot nastal u popouštěcí teploty 520 °C v průměru 40 mm. Celkově 

k hodotám nárazové práce můžeme říct, že veškeré hodnoty jsou nad požadavkem zákazníka 

a to ve všech průměrech, doválcovacích teplotách i teplotách popouštění.                                                                                                                    

U výsledků mechanických vlastností meze kluzu a pevnosti pozorujeme rozhodující  

vliv na hodnoty teplotou popouštění i přesto, že hodnoty meze kluzu a pevnosti u teploty 

popouštění 480°C se zvyšujiící se doválcovací teplotou u průměru 34,5 a 37 mm mírně 

klesají. U teploty popouštění 480°C meze kluzu splnily požadavek zákazníka u všech rozměrů 

a doválcovacích teplot. U pevnosti většina hodnot mírně překročila požadovanou horní 
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hranici pevnosti. Mez kluzu u teploty popouštění 520 °C byla skoro u všech rozměrů               

a doválcovacích teplot  mírně podkročena. To samé můžeme říci i o pevnosti, kde byly trochu 

větší rozdíly od hodnot naměřených a minimální pevnosti požadovanou zákazníkem.              

K adresnějším výsledkům vlivu doválcovací teploty na hodnoty vrubové houževnatosti           

a mechanických vlastností se mohlo dojít označením čísla tyče v pořadí doválcovací teploty    

a porovnání s grafem doválcovacích teplot na chladícím loži.                                                                                    

Z pohledu doválcovácích teplot jejich vliv na výsledné hodnoty jak nárazové práce, 

tak mechanických vlastností je zanedbatelný a nijak výrazně doválcovací teploty neovlivnily 

výsledné hodnoty. Cesta ke zlepšení hodnot nárazové práce a hlavně meze kluzu a pevnosti 

může být v tepelném zpracování u popouštěcích teplot a to přibližně při 490 – 500 °C. Pokud 

bude chemické složení skoro shodné s chemickým složením zkoušených taveb, tak můžeme 

očekávat mez kluzu kolem 1000 MPa a pevnost kolem 1100 MPa. Je zapotřebí  provést pokus 

s větším množstvím materiálu a odebrat větší počet zkoušek. Výsledném hodnoty můžeme 

také ovlivnit úpravami v chemickém složení a to množstvím legur v rámci dovoleného 

množství pro danou jakost např. niob, molybden, mangan.   
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Příloha 1 

 

 

Obr. 19. Modelace mikrostruktury pro průměr 37 mm při doválcovací teplotě 900 °C 
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Příloha 2 

 

 

 
 

 

Obr. 21.  Doválcovací teploty 850 °C, 900 °C a bez chlazení průměru 34,5 mm 
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Příloha 3 
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Obr. 22. Fotky termovize z chladícího lože průměru 34,5 mm
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Příloha 4 

 

 

 

 

Obr. 25.  Matematické vyjádření průměrných hodnot nárazové práce 
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Průměr provalku[mm] doválcovací tep.900°C 
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Příloha 5 

 

 

 

Obr. 27.  Matematické vyjádření poměru Rm/Re 
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Průměr provalku[mm] doválcovací tep.900°C 
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Příloha 6 

 

 

 

Obr. 28.  Grafy zkoušek tahem průměru 37 mm ve stavu +QT                                                                                                                       
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Příloha 7 

Tabulka 11.  Hodnoty tažnosti a kontrakce ve stavu +QT v % 

teploty 

popuštění 

  

průměr 34,5 mm průměr 37 mm průměr 40 mm 

850 °C 900 °C 
bez 

chla. 
850 °C 900 °C 

bez 

chla. 
850 °C 900 °C 

bez  

chla. 

A₅%/480°C 14.5 12.7 13.9 14.2 14.1 14.7 13.9 14.6 12.8 

Z%/480°C 62.4 63.2 63.9 61.1 62.4 63.2 59.7 61.2 58.5 

A₅%/520°C 15 16.5 16.1 15.2 14.6 15.7 15.4 16 14.9 

Z%/520°C 64.9 68.2 66.7 61.2 65.3 64 63.2 61.5 62.4 

 

 

Obr. 29. Závislost tažnosti a kontrakce na doválcovací teplotě a teplotě popouštění u      

jednotlivých průměrů 
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