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 V provoze se snažíme zlepšit pomocí řízeného válcování mechanické vlastnosti 
daného typu oceli 32CrB4 a to zejména její houževnatost při teplotách zkoušení – 40 °C. 
V úvodu práce je naznačena možnost řízeného tváření několika způsoby a pozornost je 
zaměřena jak na zpevňování a uzdravování tak na základní matematický popis. Mechanická 
vlastnost je pak rozebrána z hlediska jednotlivých přídavků napětí k celkové hodnotě 
deformačního odporu. V procesu, který je sledován, hrají roli zejména statická, příp. 
dynamická rekrystalizace. Základním problémem je otázka chemického složení, zejména pak 
účinek byť malého množství bóru, který poměrně významně  mění vlastnosti. Obecně bór 
působí méně příznivě na plastické vlastnosti. 

Popisem zkoušky Charpy V za mínus teplot a použitými ukázkami z literární rešerše u 
oceli legované navíc vanadem nebo niobem končí teoretická část. 

V praktické části je nejprve uveden popis tratě KJT a poté základní informace 
k programu KXTroll, což je softwarový program umožňující po nastavení vstupních 
podmínek kontrolovat a stanovit vlastnosti hotové tyčové oceli. Zejména se jedná o křivku 
ochlazování. Při pokusném válcování průměru řádově 35 mm byly detailně sledovány časy 
před vstupem do ASC stolice a poté časy i teploty a totéž i na chladicím loži. Dle 
podnikových zásad došlo následně k tepelnému zpracování kalením a popouštěním. Ukázalo 
se, že doválcovací teplota nemá výrazný vliv na dosažené hodnoty vrubové houževnatosti, 
které všechny splňovaly minimální požadavek 27 J. Poněkud znatelnější vliv měly rozdíly 
v hodnotě teplot popouštění od 480 do 520 °C. Doválcovací teplota neměla výrazný vliv na 
způsob chladnutí na chladícím loži a tím na výsledné vlastnosti po válcování. Základní vliv na 
vlastnosti mělo následné tepelné zpracování. V průběhu experimentu nebylo použito 
dodatečného chlazení za ASC stolicí z provozních důvodů, což mohlo částečně ovlivnit 
vlastnosti jak po válcování tak event. po tepelném zpracování. 

Práce je napsána čistě pouze s výskytem drobných formálních a pravopisných chyb. 
Ty nesnižují úroveň práce. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně. 
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