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ABSTRAKT 

Neustálé zvyšování nároků na užitné vlastnosti ocelí a současná tendence snižování 

výrobních nákladů vyžaduje soustavnou vědecko-výzkumnou činnost, která se zabývá 

optimalizací podmínek výroby a následného zpracování těchto materiálů. 

Předkládaná disertační práce se zabývá optimalizací termomechanického zpracování oceli 

42CrMo4 v podmínkách profilové válcovny. Zkoumaná ocel je široce využívána zejména ve 

strojírenském a automobilovém průmyslu. Z tohoto důvodu je velice důležité zabývat se 

intenzivně nejen deformačním chováním při tváření za tepla, ale i strukturotvornými procesy, 

které ovlivňují výsledné vlastnosti zkoumané oceli. 

K tomuto účelu bylo využito především fyzikální modelování tvářecích procesů na 

několika progresivních laboratorních zařízeních, které bylo doplněno matematickým 

modelováním v programu QTSteel 3.1. Na základě výsledků spojitých zkoušek krutem, 

provedených na plastometru SETARAM, bylo stanovena aktivační energie dané oceli, která 

byla spolu s dalšími materiálovými konstantami následně využita k matematickému popisu 

kinetiky dynamické rekrystalizace a k predikci deformačních odporů dané oceli. 

Dilatometrickou analýzou a matematickým modelováním v programu QTSteel 3.1 byly 

určeny rozpadové CCT a DCCT diagramy oceli 42CrMo4. Laboratorním válcováním na trati 

Tandem byly simulovány a optimalizovány příslušné teplotní podmínky při doválcování, 

svinování a především ochlazování zkoumané oceli, která je na kontijemné trati v TŽ a.s. 

navinována do svitků. 

Získané poznatky byly následně využity při provozním experimentu, jehož cílem bylo 

ověřit možnost využití zrychleného ochlazování svitků z oceli 42CrMo4, které jsou 

navinovány v Garretových navíječkách. Účelem bylo dosažení takového mikrostrukturního 

stavu materiálu ve svitku, který by umožnil zkrátit dobu následného tepelného zpracování 

oproti stávajícímu režimu sferoidizačního žíhání, které zajišťuje homogenizaci struktury a 

usnadňuje následný proces tažení tyče navinuté do svitku. 
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ABSTRACT 

Continuously rising requirements to service properties of steels, together the current 

tendency aimed at reduction of manufacturing costs requires systematic scientific and 

research activity dealing with an optimisation of conditions of production and following 

processing of these materials. The presented dissertation thesis deals with optimisation of 

thermal-mechanical treatment of the steel grade 42CrMo4 in conditions of section mill. 

The investigated steel is broadly used namely in machine-building and in automotive 

industries. For this reason it is very important to investigate intensively not only deformation 

behaviour at hot forming, but also structure forming processes, which influence the resulting 

final properties of investigated steel. 

For this purposes particularly physical modelling of forming processes was used on 

several laboratory devices, which was supplemented by mathematical modelling in the 

program QTSteel 3.1. On the basis of results of continuous torsion tests performed on 

plastometer SETARAM, an activation energy of the given steel was determined, which, 

together with other material constants, was afterwards used for mathematical description of 

kinetics of dynamic recrystallisation and for prediction of flow stress of the given steel. 

Transformation diagrams CCT and DCCT for the steel 42CrMo4 were determined by 

dilatometric analysis and mathematical modelling in the program QTSteel 3.1. 

The corresponding temperature conditions at finish rolling, coiling and namely cooling of 

investigated steel, which is at the continuous small-section mill in Třinecké železárny a.s. 

(TŽ a.s.) coiled into coils, were simulated by laboratory rolling on the Tandem mill. 

The obtained findings were then used at industrial scale experiment, aimed at verification 

of possibility of accelerated cooling of coils made of the steel 42CrMo4, which were coiled in 

Garret’s coilers. The purpose was to achieve such micro-structural state of coiled material, 

which would enable shortening of duration of subsequent heat treatment in comparison with 

the existing mode of spheroidising annealing, which ensures structure homogenisation and 

simplifies the next process of bar drawing that is coiled into a coil. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A JEDNOTEK 

značka název veličiny jednotka 

A materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

Ac1 
teplota, při níž se při ohřevu přeměňuje perlit a začíná 
přeměňovat ferit v austenit 

°C 

Ac3 
teplota, při níž je při ohřevu ukončena přeměna feritu na 
austenit 

°C 

Ar1 
teplota, při níž se při ochlazování začíná přeměňovat 
austenit na perlit 

°C 

Ar3 
teplota, při níž se při ochlazování začíná z austenitu 
vylučovat ferit 

°C 

Ai regresní koeficient --- 

A0 regresní konstanta --- 

A1, A2, A3 materiálové konstanty závislé na jeho chemickém složení --- 

A5 tažnost % 

B materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

Bi regresní koeficient --- 

B0 regresní konstanta --- 

b materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

b1, b2, b3, b4, 
b5, b6, b7 

materiálové konstanty závislé na jeho chemickém složení --- 

C materiálová konstanta --- 

C materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení s-1 

Ce uhlíkový ekvivalent --- 

CR rychlost ochlazování K.s-1 

C0, C1, C2, 
C3, C4 

regresní koeficienty --- 

C1, C2 materiálové konstanty závislé na jeho chemickém složení --- 

c materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

ci obsah legujících prvků v oceli % 

c1, c2 materiálové konstanty závislé na jeho chemickém složení --- 

D materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

D, D0 počáteční velikost zrna µm 

Dα velikost feritického zrna µm 

e (ε) velikost deformace --- 
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značka název veličiny jednotka 

ekrDR 
velikost deformace nutná k zahájení dynamické 
rekrystalizace 

--- 

ekrSR velikost deformace nutná k zahájení statické rekrystalizace --- 

ep (εp) deformace odpovídající napěťovému píku --- 

ė ( ε& ) deformační rychlost s-1 

F materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

F osová síla N 

Fv válcovací síla N 

G materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

HV tvrdost podle Vickerse --- 

k materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

ke 
faktor vyjadřující vliv deformace na hodnotu středního 
přirozeného deformačního odporu 

--- 

kė 
faktor vyjadřující vliv deformační rychlosti na hodnotu 
středního přirozeného deformačního odporu 

--- 

kT 
faktor vyjadřující vliv teploty na hodnotu středního 
přirozeného deformačního odporu 

--- 

L délka zkušební tyče mm 

l materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

M kroutící moment N.mm 

m materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

m Avramiho konstanta --- 

m koeficient zpevnění vlivem deformační rychlosti --- 

Ms teplota počátku martenzitické transformace °C 

m1, m2, m3, m4 materiálové konstanty závislé na jeho chemickém složení --- 

N počet zkroucení (při torzní zkoušce) --- 

Nf počet otáček do lomu --- 

N  ́ rychlost kroucení min-1 

n materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

o rychlost kroucení min-1 

p materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

p koeficient zpevnění vlivem deformace --- 

Q aktivační energie při tváření za tepla kJ.mol-1 

QFv tvářecí faktor --- 

q materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 
 



Seznam použitých veličin a jednotek 

 

3 

značka název veličiny jednotka 

R molární plynová konstanta J.K-1.mol-1 

R reálný poloměr kroucené části zkušební tyče mm 

Re výrazná mez kluzu MPa 

Rm pevnost MPa 

Rp mez kluzu MPa 

Rp0,2 smluvní mez kluzu MPa 

r materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

S velikost stykové plochy mezi provalkem a válci mm2 

Se intenzita deformace --- 

Sef intenzita deformace do lomu --- 

Sė intenzita deformační rychlosti s-1 

Sėf intenzita deformační rychlosti do lomu s-1 

Si čas nosu rozpadového diagramu dané oceli s 

Sσ intenzita napětí MPa 

T teplota deformace °C / K 

TMS teplota vzniku martenzitu °C / K 

Ti teplota nosu rozpadového diagramu dané oceli °C / K 

Tnr teplota nulové rekrystalizace °C / K 

t čas s 

ttav teplota tavení materiálu °C 

t0,5 čas potřebný k 50 % uzdravení struktury rekrystalizací s 

U materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

W materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

XDRX podíl dynamicky rekrystalizované struktury % 

Xi 
podíl jednotlivých strukturních fází (ferit, perlit, bainit, 
martenzit) 

% 

Xγ podíl austenitické struktury % 

Z Zener-Hollomonův parametr s-1 

Z kontrakce % 

α materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení MPa-1 

β materiálová konstanta závislá na jeho chemickém složení --- 

∆ relativní odchylka vypočtených hodnot od naměřených % 

εc 
kritická deformace nutná k vyvolání dynamické 
rekrystalizace 

--- 
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značka název veličiny jednotka 

ε* 
velikost deformace odpovídající maximálnímu stupni 
změkčení 

--- 

Rγ&  smyková rychlost deformace na povrchu kroucené tyče s-1 

σ, σd deformační odpor (deformační napětí) MPa 

σmax (σp) maximální (píkové) napětí MPa 

σp přirozený deformační odpor MPa 

σps střední přirozený deformační odpor MPa 

0psσ  základní hodnota středního přirozeného deformačního 
odporu 

MPa 

σss napětí odpovídající ustálenému plastickému toku MPa 

 

 



Úvod 

 

5 

1. ÚVOD 

Ocelové tyče představují významnou část širokého portfolia za tepla válcovaných 

dlouhých výrobků. Vývoj technologie válcování ocelových tyčí se v poslední době 

soustřeďuje zejména na dosažení jejich přesných rozměrů a žádaných materiálových 

vlastností přímo po doválcování. Snahou je docílit takových vlastností těchto tyčí, které by 

umožnily jejich další zpracování bez zařazení jejich přípravného tepelného zpracování. 

Z tohoto důvodu je vhodné zabývat se vývojem a následnou implementací progresivních 

provozních zařízení a technologií, které jsou schopny plně využít potenciálu 

termomechanického zpracování ocelí. 

Moderní válcovací tratě vyrábějící ocelové tyče jsou v drtivé většině vybaveny hotovními 

bloky, které umožňují dosažení velice úzkých rozměrových tolerancí vývalků po celé jejich 

délce. Tyto hotovní bloky jsou vybaveny zařízeními, která kontinuálně měří finální průřez 

vývalku po celé jeho délce a v případě potřeby regulují válcovací mezeru tak, aby bylo 

dosaženo požadovaného průřezu tyče v co nejužších tolerancích [1, 2]. Využití speciálních 

chladicích skříní v kombinaci s moderními hotovními bloky umožňuje tzv. termomechanické 

zpracování tyčových ocelí. Přesným dodržováním předem definovaných parametrů tváření a 

ochlazování lze dosáhnout požadovaného mikrostrukturního stavu a mechanických vlastností 

vývalku [3]. Takto vyválcované tyče mohou být dochlazovány na chladicím loži a posléze 

děleny na požadované délky, nebo mohou být na speciálních zařízeních navinovány do svitků. 

Zpracovatelé za tepla válcovaných tyčí vesměs po svých dodavatelích vyžadují, aby byly 

tyto tyče navinuty do svitků. Důvodem je možnost jejich plynulejšího a hlavně efektivnějšího 

zpracování ve srovnání s tyčemi dodávanými ve svazcích. Pro výrobce za tepla válcovaných 

ocelových tyčí se tak nabízí využití zařízení, která jsou schopna navinovat za tepla válcované 

ocelové tyče do svitků. 

Třinecké železárny a.s. (TŽ a.s.), které jsou druhým největším hutním podnikem v České 

republice, jsou neustále modernizovány tak, aby byly konkurenceschopné nejen na domácím 

trhu, ale i na trhu světovém. Jejich hlavní výrobní program tvoří dlouhé válcované výrobky. 

Od roku 2004, kdy prošla kontijemná trať (KJT) v TŽ a.s., určená k válcování ocelových tyčí 

za tepla, rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, jsou ve výrobním sortimentu zařazeny i oceli 

splňující nejpřísnější požadavky a normy automobilového průmyslu. V roce 2008 byla navíc 

tato válcovací trať vybavena novou linkou se dvěmi navíječkami typu Garret. Tato zařízení 

nejnovější generace dovolují navinovat do svitků o hmotnosti až 2,5 tuny tyče kruhového 
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průřezu o průměru až 50 mm [4]. Kromě toho tato linka přináší nové možnosti řízeného 

ochlazování navinutých svitků. 

Jedním z válcovaných materiálů, který patří do výrobního programu TŽ a.s. a je v hojné 

míře využíván v automobilovém i strojírenském průmyslu, je ocel 42CrMo4 [5], jejíž 

deformační chování, strukturotvorné procesy a výsledné vlastnosti po termomechanickém 

zpracování jsou předmětem předložené práce. Ocel 42CrMo4 je na KJT válcována do 

přímých tyčí nebo do svitků. Mezi ochlazováním přímých tyčí a svitků je však podstatný 

rozdíl, který je dán hlavně rozdílnou rychlostí jejich přirozeného ochlazování. 

Z tohoto důvodu je vhodné zkoumat podmínky ochlazování ocelových tyčí navinovaných po 

jejich doválcování za tepla do svitků. 

K plnému využití Garretových navíječek na KJT je třeba provést řadu zkoušek a 

experimentů. Z ekonomických důvodů je vysoce efektivní provést část z nich na laboratorních 

zařízeních umožňujících simulovat reálné provozní podmínky. Mezi tato laboratorní zařízení 

se řadí zejména plastometry, dilatometry a v neposlední řadě i laboratorní válcovací trať 

Tandem, provozovaná na VŠB – Technické univerzitě Ostrava Ústavem modelování a řízení 

tvářecích procesů [6]. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Problematika válcování ocelových tyčí 

Předkládaná disertační práce se zaobírá optimalizací termomechanického zpracování 

nízkolegované oceli 42CrMo4 v podmínkách profilové válcovny v TŽ a.s. Konkrétně se jedná 

o kontijemnou trať, která prošla v minulých letech rozsáhlou modernizací. Mezi největší 

investice se řadí instalace hotovního bloku a především implementace nových Garretových 

navíječek do této trati. Za tepla válcované ocelové tyče tvoří v dnešní době podstatnou část 

širokého portfolia válcovaných výrobků, přičemž slouží jako vstupní polotovar pro tažírny a 

pro zápustkové kovárny. Z těchto důvodů je vhodné zabývat se vývojem zařízení a 

technologií určených k válcování a navinování ocelových tyčí za tepla. 

Do skupiny tyčových vývalků se řadí kruhová ocel až do průměru 180 mm, čtvercová 

ocel o průřezu od 6 x 6 mm až do 150 x 150 mm, plochá ocel a také oceli s víceúhelníkovým 

průřezem (např. šestihranná ocel). Podle metrové hmotnosti a podle velikosti příčného 

průřezu se tyto vývalky, samozřejmě i válcovací tratě, dělí na těžké, hrubé, střední a jemné. 

Vstupním polotovarem pro válcování ocelových tyčí jsou většinou plynule lité anebo 

válcované sochory. Rozměry jejich příčného průřezu jsou dány podle výrobního programu 

tratě, přičemž musí být dodržena podmínka minimálního stupně deformace, který je pro běžné 

oceli roven 5 až 8, pro ušlechtilé oceli 8 až 10 a pro vysokolegované oceli 10 až 14 [7, 8]. 

2.1.1 Vývoj technologie válcování ocelových tyčí 

Hrubé válcovací tratě, pro válcování tyčové oceli, se v dřívější době stavěly v otevřeném 

anebo případně přesazeném uspořádání. Jejich nevýhodou byla nízká výrobnost, asi do 

120 kt/rok. Tyto hrubé válcovací tratě byly většinou vybaveny duo nebo trio stolicemi o 

průměru pracovních válců 600 mm a hranění provalku bylo zajišťováno pomocí speciálních 

zařízení, jejichž úkolem bylo otočit provalek okolo podélné osy o 90° nebo případně 45°. 

Střední tratě byly osazeny válcovacími stolicemi s průměrem 400 až 550 mm a jejich 

uspořádání bylo otevřené, přesazené, polospojité a ty nejnovější již byly spojité. Z důvodu 

rozšíření výrobního programu přistoupily některé podniky, zabývající se za tepla válcovanými 

tyčemi, k instalaci kombinovaných tratí, jejichž příkladem může být středojemná trať [9]. 

Tento typ tratě byl stavěn ve spojitém uspořádání a trať byla rozdělena do čtyř pořadí. 

Rychlost válcování se pohybovala okolo 20 m.s-1 a výrobnost činila cca 1milión t/rok. 

V otevřeném, přesazeném a polospojitém uspořádání byly také stavěny jemné tratě. 

Dnešní moderní válcovací tratě, pro za tepla válcované tyče, jsou v drtivé většině spojité. 

Osová vzdálenost válcovacích stolic v jednom pořadí je kratší než délka provalku, takže 
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válcovaný materiál je současně ve všech stolicích daného pořadí. Tím pádem se zvyšují 

nároky na synchronizaci válcovacích rychlostí jednotlivých stolic. Tratě jsou vybaveny 

horizontálními i vertikálními stolicemi a průměr válců v hotovním pořadí se pohybuje od 240 

do 380 mm. Kromě toho jsou nejmodernější tratě pro válcování tyčí vybaveny hotovními 

bloky, díky nimž je možné dosáhnout velice přesných rozměrů vývalků s velice úzkými 

tolerancemi. Výrobnost těchto tratí se pohybuje okolo 600 kt/rok. Z důvodů vyšších nároků 

na přesnost rozměrů a dosažení nižších tolerancí se dnes již prakticky neuplatňují multi-žílové 

tratě pro válcování tyčí. Drtivá většina podniků zabývajících se výrobou za tepla válcovaných 

tyčí používá jednožílové válcovací tratě s uspořádáním válců H-V. 

V posledních letech se vývoj výroby za tepla válcovaných tyčí soustředil na dosažení 

požadovaných materiálových vlastností s možností jejich dalšího zpracování bez přípravného 

tepelného zpracování. Snahou je dosáhnout, v kombinaci s válcováním tyčí v širokém rozsahu 

průřezů, vysoké flexibility výroby. Stejně jako u válcování drátu, tak i při válcování tyčí, se 

začíná v poslední době uplatňovat systém termomechanického zpracování anebo jinak řečeno 

řízeného válcování. Tento systém vyžaduje použití válcovacích stolic, na kterých je možno 

provést, zejména v posledních průchodech, poměrně vysokou deformaci. Samozřejmostí je 

pak zajištění vysoké jakosti povrchu vývalku a dosažení požadovaných rozměrů průřezů 

válcovaných tyčí. Ke kontrole těchto parametrů se používají zejména laserová měřící zařízení 

a měřidla pracující na bázi vířivých proudů [10]. Dnešní moderní válcovací tratě, určené k 

válcování ocelových tyčí za tepla, využívají různé technologie k tomu, aby bylo dosaženo 

požadovaných rozměrů vývalků a současně požadovaných strukturních a mechanických 

vlastností vývalků. K tomu se kromě jiného využívají progresivní hotovní bloky, které pracují 

na různých principech. 

Mezi nejvýznamnější patří ASC (Automatic Shape Control) blok, vybavený systémy 

AGC (Automatic roll Gap Control) a HPC (Hydraulic Position Control). Tento blok se skládá 

ze dvou stolic, z nichž jedna je vertikální a druhá horizontální. Obě stolice jsou bezstojanové, 

válce jsou umístěny v tzv. „kazetách“ a jsou hydraulicky nastavitelné. Mezi stolicemi je 

umístěno zařízení k měření mezistolicového tahu, které zajišťuje válcování bez tahu. Měřící 

systém, instalovaný za každou z těchto stolic, kontroluje rozměr provalku, respektive vývalku, 

kontinuálně po celé jeho délce a podle naměřených odchylek od požadovaného rozměru 

nastavuje díky systémům AGC a HPC válcovací mezeru. Výhodou tohoto bloku je dosažení 

velice úzkých tolerancí rozměrů vývalků s možností využití teplotně řízeného válcování. 

Další výhodou je velice rychlá výměna kazet s válci, při přechodu válcování na jiný rozměr 

vývalku, kterou lze na dnešních moderních ASC blocích provést do 10 minut [11]. 
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V 70. letech 20. století byla představena tzv. tří-válcová technologie válcování tyčí a 

drátů, která byla a je dále vyvíjena. Charakteristikou této technologie je kombinace snižování 

a změny velikosti průchodů v jednom bloku, který je označován RSB (Reducing and Sizing 

Block). Ten je využíván jako hotovní pro válcování tyčí anebo jako předválcovací pro 

válcování drátu. Na nejnovějším 5-ti stolicovém RSB bloku firmy Kocks (viz obr. 1) se 

průměr finálního vývalku může pohybovat v rozmezí od 5 do 150 mm (k nim ekvivalentní 

průřez šestihranů). Kotoučové válce jsou uloženy v „kazetách“, které umožňují jejich 

rychlejší a snadnější výměnu, či přechod na jiný finální průřez vývalku (viz obr. 2). 

 

  
  Obr. 1:  Pěti-stolicový Reducing and Sizing 

Block firmy Kocks [1] 
Obr. 2:  Uložení kotoučových válců v RSB 

bloku Kocks [1] 

 

V jedné „kazetě“ jsou uloženy 3 kotoučové válce, které mezi sebou svírají úhel 120°. 

Příklad tvaru kalibrů, používaných pro válcování tyčí a drátů tří-válcovou technologií, 

dokumentuje obr. 3. Mezi hlavní výhody tří-válcové technologie válcování tyčí se řadí 

dosažení mnohem menšího šíření materiálu a docílení vyšší efektivity deformace. 

Další výhodou tříválcové technologie, oproti dvouválcové, je možnost získání větší 

povrchové jakosti válcovaných tyčí s menším opotřebením válců. 

 

 
 Obr. 3:  Typy kalibrů v kotoučových válcích [12] 
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Výhodou RSB bloků je možnost válcovat s větší variabilitou finálních rozměrů se 

zaručením vysoké přesnosti a dosažení nižších výrobních nákladů při válcování SBQ oceli. 

Díky použití systému CAPAS (Computer Aided Pass Adjustment System) je možno 

dosáhnout vynikajících tolerancí již při vyválcování první tyče po přestavení bloku (při změně 

finálního průměru tyče) [1, 11, 13]. 

Jednou z možností jak zefektivnit výrobu je uplatnění kombinovaných válcovacích tratí, 

na kterých lze válcovat drát a tyčovou ocel [14]. Dráty jsou, po vyválcování a řízeném 

ochlazování na Stelmor dopravníku, navinovány do svitků, tyčová ocel po vyválcování může 

chladnout na chladícím loži anebo může být také navinována do svitků. Tím dojde v daném 

provoze k podstatnému zvýšení rozsahu válcovaného sortimentu. Příkladem může být Swiss 

Steel Ltd. V tomto podniku se vyrábí ze šrotu vysoce kvalitní kruhová, nebo šestihranná 

tyčová ocel anebo drát. Na kvalitu šrotu jsou v tomto závodě kladeny vysoké požadavky. Šrot 

je taven v 80-ti tunových elektrických obloukových pecích (EOP). Procesy sekundární 

metalurgie jsou prováděny v pánvové peci (PP). Schéma technologického toku ve Swiss 

Steel Ltd. představuje obr. 4. Pro válcování tyčí a drátů se jako vstupní polotovar používají 

plynule lité sochory o čtvercovém průřezu 150 mm a délce 11 m, které jsou odlévány na 

zařízení pro plynulé odlévání ocelí (ZPO). Válcování probíhá na spojité jedno-žílové trati, 

která je vybavena pětistolicovým RSB blokem firmy Kocks. Výběhový úsek válcovací tratě je 

vybaven Stelmor dopravníkem pro řízené ochlazování drátů o průměru 5,5 – 22 mm, dvěmi 

Garretovými navíječkami pro navinování vyválcovaných tyčí o průměru 17,6 – 38 mm do 

svitků a chladícím ložem pro ochlazování přímých tyčí o průměru 15,7 – 64 mm [15]. 

 

 
 Obr. 4:  Schéma technologického toku výroby ve Swiss Steel Ltd [15] 

 

Nově se začíná používat technologie, která spojuje proces odlévání polotovarů 

s válcováním. Jedná se o tzv. ECR (Endless Casting Rollnig) proces [16]. Tento systém může 

být samozřejmě využit pro válcování předvalků, plechů, ale také nově tyčí a profilů. 
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Podstatou tohoto procesu je napojení válcovny na zařízení pro plynulé odlévání oceli 

s využitím tunelové pece, která slouží k dohřátí sochoru před válcováním. ECR proces je tedy 

vybaven zařízením pro plynulé odlévání sochorů, tunelovou pecí, středním a hotovním 

pořadím, chladícím ložem, zařízením pro tepelné zpracování, vybavením pro dělení vývalku, 

zařízením pro kontrolu povrchové jakosti a nakonec ukládacím a vázacím zařízením. 

Velikou výhodou tohoto výrobního procesu je ekonomická úspora. Dalším důležitým 

aspektem je zkrácení doby výroby, kdy finální výrobek může být hotov do čtyř hodin od 

počátku odlévání jeho polotovaru. Pro výrobu ocelových tyčí se používá modifikovaný 

systém ECR, který využívá víceproudé zařízení pro plynulé odlévání sochorů. Sochory jsou 

po dohřátí na požadovanou teplotu odporově svařeny na „tupo“ odtavením a poté je takto 

vzniklý nekonečný sochor připraven pro válcování. Tento modifikovaný systém dodávaný 

například firmou Danieli pod názvem EWR (Endless Welding Rolling) využívá americká 

společnost Sterling Steel Co [17]. 

Další možnosti jak zefektivnit výrobu válcovaného portfolia se nabízejí v odlévání 

sochorů, jejichž tvar se bude blížit průřezu hotového tvarového vývalku. Komplexní 

využití tzv. „nekonečného válcování“ povede ke snížení samotného počtu průchodů, proces 

válcování bude jednodušší, spotřeba energie bude výrazně nižší a tím pádem bude celá výroba 

finančně efektivnější [11,17]. 

2.1.2 Zařízení pro navinování tyčí 

Za tepla vyválcované tyče jsou dodávány odběratelům ve svazcích (pokud se jedná o 

přímé tyče) anebo ve svitcích. K navinovaní tyčí do svitků se ve velké míře používají 

Garretovy navíječky, které pracují na bázi vertikálního navinování tyčí na otočný buben a 

jejichž výrobou se zabývají např. SMS Meer, Danieli Morgardshammar a 

Siemens VAI [18-20]. Novým typem jsou pak navíječky, které pracují na bázi systému 

„Twist-free“ a navinují tyče na buben horizontálně. Jejich výrobou se zabývají např. Siemens 

VAI a nebo Danieli [2, 21]. 

Garretovy navíječky jsou, spolu se svým doplňkovým vybavením, speciálně určeny 

k navíjení tyčí s vyloučením povrchových defektů, vzniklých při jejich svinování a k získání 

nejlepší specifické váhy svitků. Navíjecí linkou typu Garret, zobrazenou na obr. 5, je 

například vybavena kontijemná válcovací trať v Třineckých železárnách a. s. Tyče jsou 

svinovány v rotujícím bubnu, který je vyroben z tvárné litiny, což zajišťuje minimální tření 

mezi navinovanou tyčí a bubnem. Systém vodního chlazení zajišťuje, že tvar bubnu se i za 

vysokých teplot nezmění. Přiváděcí trubice zavádí přední konec tyče dolů do spodní části 
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navíjejícího bubnu, aby bylo zabráněno jeho přeplnění. Během svinování tyče se pozice 

přiváděcí trubice může automaticky měnit tak, aby se zabránilo ohybu tyče mezi vodící 

trubicí a vrcholem svitku. Po ukončení svinování je svitek díky speciálnímu zařízení vysunut 

z navíječky a pomocí otočného ramena je hotový svitek umístěn na ochlazovací dopravník. 

Vysunovací zařízení může být navíc vybaveno lisem, který stlačí svitek během jeho vysunutí 

k otočnému ramenu. Takto navinutý svitek může mít hmotnost až 3 tuny. 

Maximální svinovací rychlost se pohybuje v závislosti na průměru tyče od 10 do 15 m.s-1. 

Na nejmodernějším zařízení tohoto typu lze navinovat do svitků tyče až o průměru 60 mm. 

Nevýhodou Garretových navíječek starší generace je, že rychlost otáčení navíjecího bubnu je 

závislá na rychlosti vstupující tyče a nelze ji plynule regulovat. Výsledkem je, že navinovaná 

tyč je na bubnu uložena v neuspořádaných sériích závitů. Z tohoto důvodu mohou mít svitky 

relativně nízkou hustotu a relativně velký objem [2, 20]. 

 

  
  a)  navinování svitku na buben navíječky b)  vytažení svitku z navíječky 

 Obr. 5:  Navíjecí linka typu Garret 

 

V nedávné době bylo vyvinuto nové zařízení pro navíjení za tepla válcovaných tyčí, které 

je schopno odstranit možné nevýhody technologie navíjení tyčí na Garretových navíječkách. 

Vyválcovaná tyč je horizontálně navinována, s možností přídavného tahu, na otáčející se 

vřeteno (viz. obr. 6 a obr. 7) systémem „Twist-free“. Rychlost otáčení vřetena je 

synchronizována s rychlostí vstupující tyče a je také závislá na zvětšování průměru svitku 

během svinování. Pohyblivé vodící válečky navíc zajišťují systematické rozložení závitů na 

svinovacím vřetenu. Díky navinování tyčí s přídavným tahem jsou závity na svitku perfektně 

zarovnány a je dosaženo větší hustoty navinovaných svitků. Rychlost svinování může být až 

35 m.s-1 a hmotnost svitků se může pohybovat od 1,5 do 5 tun s možností svinování tyčí o 

průměru od 8 do 52 mm. Twist-free systém svinování eliminuje potřebu off-line odvinování, 

napínání a převinování svitků, čímž je dosažena značná úspora času a financí. 
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Výhodou tohoto systému, oproti Garretovým navíječkám, je možnost svinování i 

kalených anebo popouštěných tyčí s žebírkovým profilem 

až do průměru 32 mm, které jsou svinovány při velmi 

nízkých teplotách (580 – 600 °C pro nízkouhlíkové 

oceli). Samozřejmostí této navíjecí linky je, stejně jako u 

Garretových navíječek, otočné rameno sloužící pro 

transport svitků z navíječky na ochlazovací dopravník a 

dále dvě vázací zařízení. Technologii svinování tyčí 

modifikovaným systémem „Twist-free“ využívá 

například italská společnost Ferriere Nord [22]. 

 

 
 Obr. 7:  Princip navinování tyčí kruhového a obdélníkového 

průřezu pomocí systému Twist-free [21] 

 

Vývoj svinovacích zařízení se ubírá směrem k větší možné váze svitků a k vyšší 

svinovací rychlosti. Koncepty jsou navrhovány pro tzv. bezporuchový provoz k zabránění 

vzniku povrchových vad tyčí vzniklých při svinování a k možnosti využití navíječek pro 

široké spektrum válcovaných jakostí ocelí. Snahou výrobců je samozřejmě dosažení nízkých 

nákladů na údržbu těchto zařízení, určených k navíjení tyčí do svitků. Drtivá většina těchto 

zařízení lze uzpůsobit na míru jednotlivým válcovacím tratím [17, 19, 21]. 

2.1.3 Ochlazování ocelových tyčí a svitků 

Po výběhu z poslední válcovací stolice vývalek většinou prochází chladícím úsekem, kde 

je snižována jeho teplota na požadovanou teplotu navíjení nebo na teplotu, která umožňuje 

dosažení požadované mikrostruktury po jeho následném ochlazování volně na vzduchu, 

například na chladícím loži. K tomuto řízenému ochlazování tyčí po jejich doválcování se 

používají v dnešní době tzv. vodní chladící boxy, jimiž je procházející vývalek ochlazován, 

pod tlakem tryskající vodou, na požadovanou teplotu rovnoměrně po celé své délce. 

Toto zařízení se používá nejen při řízeném ochlazování tyčí, ale i při jejich řízeném 

doválcování. V tomto případě je vodní chladící box instalován například před hotovním 

 
 Obr. 6:  Navíječka se systémem 

Twist-free [23] 
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pořadím anebo před hotovním blokem. Kombinací vhodné teploty válcování s vhodnou 

velikostí deformace je pak dosaženo požadovaných mikrostrukturních a tedy i mechanických 

vlastností vývalků. 

Pro finální ochlazování vývalků na teploty umožňující například jejich následné rovnání, 

dělení na požadované délky a vázání do svazků, se používají chladící rošty. Nevýhodou 

chladících roštů je potřeba dostatečného prostoru pro jejich výstavbu. Samozřejmě vývalky 

mohou být děleny na požadované délky ihned po doválcování, ale nevýhodou tohoto dělení 

vývalků za tepla jsou nečisté řezné plochy, zvýšená spotřeba pilových kotoučů a zvýšená 

možnost pokřivení vývalků složitých průřezů. 

Samotné chladící rošty jsou řetězové, nebo krokové a mohou být také doplněny systémem 

větráků, kterými je možno regulovat intenzitu ochlazování vývalků. Výhodou krokového 

zařízení je možnost, v kombinaci s větráky umístěnými pod ním, nastavit požadovanou 

rychlost ochlazování vývalků. Navíc se ochlazované vývalky, díky hřebenovému 

krokovacímu zařízení, nedotýkají navzájem a chladnou rovnoměrně [7, 23]. 

V dřívější době svitky tyčí chladly na hákovém dopravníku volně na vzduchu a nebyla 

možnost řídit rychlost jejich ochlazování. V dnešní době mohou být tyče, po navinutí za tepla 

do svitků a po jejich přesunu na ochlazovací dopravník, ochlazovány volně na vzduchu, nebo 

mohou prostupovat izolovanými tunely (zpomalené ochlazování) anebo mohou být svitky 

profukovány vzduchem pomocí ventilátorů (zrychlené ochlazování) [24]. 

Z výše uvedeného je vidět zřejmý rozdíl v ochlazování jednotlivých tyčí na chladícím 

roštu a ochlazování tyčí navinutých do svitků. V za tepla navinutém svitku je nakumulováno 

obrovské množství tepla na malém prostoru v porovnání s tyčí, která chladne na chladícím 

roštu. Jelikož je odvod tepla u svitků nerovnoměrnější a menší ve srovnání s tyčemi stejných 

jakostí chladnoucími na roštech, mohou vznikat výrazné odchylky v mikrostrukturních a 

mechanických vlastnostech svitků. Proto je třeba problematice ochlazování svitků věnovat 

zvýšenou pozornost. 

2.1.4 Kontijemná trať TŽ a.s. 

Spojitá válcovna tyčí v Třineckých železárnách a.s., neboli kontijemná trať (KJT) byla 

postavena v roce 1960 a v letech 2003 až 2004 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. 

Byla postavena kroková pec, osmistolicové předválcovací pořadí, pravé hotovní pořadí, 

ASC hotovní blok pro přesné válcování a byly instalovány dva vodní boxy pro řízené 

ochlazování provalku vstupujícího do ASC bloku, resp. pro řízené ochlazování vývalku 
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vystupujícího z ASC bloku. V roce 2008 pak byly na KJT instalovány Garretovy navíječky 

nejnovější generace, díky nimž byly zavedeny na KJT nové technologie ochlazování svitků. 

Tyto modernizace umožňují válcovat oceli specifikace SBQ (Special Bars Quality) a ty 

dodávat odběratelům v tyčích anebo navinuté do svitků. Tyče mají zaručeny přesnou 

geometrii, vysokou povrchovou a vnitřní jakost se zaručenými mikrostrukturními a 

mechanickými vlastnostmi. Do této skupiny patří oceli konstrukční, středně a vysoce 

legované, mikrolegované, ložiskové, pružinové, šroubárenské, atd. 

Rekonstrukce a modernizace výrobních zařízení byly provedeny v souladu s dlouhodobou 

strategií TŽ a.s. orientovat svou výrobu na dodávky pro automobilový průmysl. Díky těmto 

modernizacím se KJT stále řadí mezi moderní spojité tratě pro válcování tyčové oceli. 

Vstupním materiálem jsou plynule lité polotovary nebo válcované sochory o rozměru kvadrát 

150 mm a délky 12 m o hmotnosti cca 2 t. Výrobní kapacita této válcovací tratě je 550 kt/rok. 

Na KJT je možno praktikovat řízené válcování a ochlazování tyčí. 

Do výrobního sortimentu KJT, jejíž schéma je zobrazeno na obr. 8, se řadí: 

 přímé tyče 

 kruhová ocel o průměru 16 – 80 mm 

 šestihranná ocel o průřezu 16 – 48 mm 

 plochá ocel o průřezu od 25 x 5 do 50 x 10 mm 

 oblinová ocel 

 rovnoramenné úhelníky o průřezu od 30 x 30 x 3 do 50 x 50 x 6 mm 

 betonářská žebírková ocel o průměru 10 – 32 mm 

 tyče navinuté do svitků 

 kruhová ocel o průměru 16 – 50 mm 

 šestihranná ocel o průřezu 16 – 38 mm 

 

 
 Obr. 8:  Schéma kontijemné trati v TŽ a.s. 



Teoretická část 

 

16 

Kontislitky nebo válcované sochory jsou ohřívány v krokové peci. Pec je vytápěna 

směsným plynem a její výkon dosahuje hodnoty 160 t/hod. Za pecí je umístěn vysokotlaký 

ostřik okují, který pracuje s tlakem 20 MPa a průtokem vody 10 l.s-1. Těsně za ním je 

jednožílové čtyřstolicové přípravné pořadí, jehož stolice jsou postaveny 

v uspořádání H-V-H-V. Průměr válců v tomto pořadí je 620 mm. Výstupem z přípravného 

pořadí je provalek průměru 100 mm. Izolovaný termovalník slouží k minimalizaci tepelných 

ztrát provalku a je dlouhý 26 m. Za ním jsou umístěny nůžky pro ostřih předního a zadního 

konce provalku. 

Před 8-stolicovým předválcovacím pořadím je opět nainstalovaný ostřik okují. 

Předválcovací pořadí je dvoužílové a je tvořeno osmi horizontálními stolicemi, které jsou 

osazeny válci o průměru 450 až 345 mm. Za ním se dělí válcovací trať na dvě samostatné 

žíly. Na levé žíle jsou zpracovávány především betonářské a tvarové oceli konstrukčních 

jakostí. Pravá žíla slouží pro zpracování běžných ocelí a vysokojakostních materiálů SBQ, 

které jsou válcovány do přímých tyčí anebo do svitků. 

Osmi-stolicové hotovní pořadí pro levou žílu je tvořeno třemi vertikálními a pěti 

horizontálními stolicemi. Betonářská ocel může být válcována klasicky anebo s využitím 

metody slit-rolling. Za poslední stolicí hotovního pořadí jsou umístěny chladicí trubice typu 

Thermex. V nich jsou ochlazovány vývalky z betonářských ocelí, tak aby bylo dosaženo 

požadovaných mechanických vlastností vývalků. Tyče z betonářských ocelí poté chladnou na 

chladícím loži. 

Pravá žíla začíná nůžkami, které slouží pro ostřih předních a zadních konců provalků 

anebo v případě poruchy pro jejich sešrotování. Hotovní pořadí pro pravou žílu je tvořeno 

osmi stolicemi, z nichž tři stolice jsou vertikální a pět stolic je v horizontálním uspořádání. 

Stolice jsou osazeny válci o průměru 335 až 295 mm. V tomto hotovním pořadí lze rovněž 

válcovat betonářskou ocel metodou slit-rolling. Vodní box 1, umístěný za pravým hotovním 

pořadím, slouží k ochlazení provalku na předem definovanou teplotu před jeho finálním 

doválcováním v následujícím ASC bloku. ASC hotovní blok je složen ze dvou válcovacích 

stolic, které jsou v uspořádání V-H a které jsou osazeny válci o průměru 220 mm. Válce jsou 

z nástrojových ocelí anebo ze slinutých karbidů. Za oběma stolicemi jsou umístěny laserové 

měřící přístroje, které měří průběžně rozměr vývalku a zjistí-li odchylku od nastavené 

hodnoty, ihned ji regulují pomocí přesného hydraulického stavění válců. Tím je dosahováno 

vynikajících tolerancí pro všechny válcované průřezy. Za ASC blokem je umístěn vodní 

box 2, jehož hlavním úkolem je řízeně ochlazovat vývalky před jejich vstupem na chladící 

lože (vývalky o průměru až 80 mm) anebo před jejich vstupem do Garretových navíječek. 
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Současnou navíjecí linku typu Garret dodala na KJT americká firma Morgan Construction 

Company. Schéma kompletní linky Garretových navíječek zobrazuje obr. 9. Dělící nůžky 

jsou schopny stříhat vývalky o maximálním průměru 50 mm při rychlosti 15 m.s-1. Za nimi je 

umístěn vodní box 3, který umožňuje zchladit vývalek na požadovanou teplotu navíjení a tím 

pádem ovlivnit výsledné mikrostrukturní a potažmo mechanické vlastnosti vývalku. 

 

 
 Obr. 9:  Linka Garretových navíječek v TŽ a.s. 

 

Výhybka za vodním boxem 3 směruje vývalky střídavě ke dvěma navíječkám. Vývalek je 

vháněn do navíječek pomocí poháněče. Instalované Garretovy navíječky jsou schopny 

navinovat za tepla vyválcovanou kruhovou ocel o průměru 16 až 50 mm a šestihrannou ocel. 

Navíječky představují dvě válcové nádoby, ve kterých rotují navíjecí bubny. Rychlost otáčení 

bubnů je koordinována počítačem tak, aby byla ve srovnání s rychlostí válcování v ASC 

bloku v mírném předstihu. Navíječky jsou navíc vybaveny systémem „wobbling“, 

díky němuž se rychlost otáčení bubnu v průběhu navíjení tyče mění a je dosaženo 

kompaktnějších svitků. Navinutý svitek, o vnějším průměru 1350 mm a vnitřním průměru 

950 mm, je po vytažení z navíječky přesunut na přepravní paletu. Ta prochází, pomocí 

válečkového dopravníku, úsekem ventilátorů. Tento úsek je tvořen šesti ventilátory a je jimi 

možno realizovat zrychlené ochlazování svitku. Paleta se svitkem může také procházet 

izolovanými tunely, díky nimž je možné svitek zpomaleně ochlazovat. Další možností 

ochlazování svitku je jeho volné ochlazování na vzduchu v průběhu jeho pohybu po celém 

válečkovém dopravníku. Na speciálním zařízení, umístěném na konci válečkového 
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dopravníku, je svitek překlopen z vertikální polohy do horizontální a pomocí speciálního vozu 

je přesunut na hákový dopravník. Tento dopravník pak prochází stanovištěmi pro ostřih konců 

svitků, pro lisování a vázání svitků a pro jejich označení [4, 25, 26]. 

2.2 Deformační odpory ocelí tvářených za tepla 

Studiem deformačních odporů ocelí tvářených za tepla a především matematickým 

popisem křivek deformace – napětí se v minulosti zabývala řada prací, např. [27-31]. 

Z hlediska zavádění nových moderních technologií tváření ocelí za tepla je velice důležité 

zabývat se neustále problematikou určování deformačních odporů ocelí, při jejich tváření 

za tepla. Tyto moderní technologie umožňují efektivnější tváření ocelí progresivních jakostí, 

jako jsou například oceli typu SBQ. 

Deformační odpor je definován jako vnitřní napětí, které vzniká v tělese jako reakce na 

působení vnějších tvářecích sil a které se snaží vyvolat tvarovou změnu tvářeného materiálu. 

V reálných procesech tváření toto napětí vzniká na ploše mezi tvářeným tělesem a tvářecím 

nástrojem. Deformační odpor σd [MPa] může být vyjádřen jako[7]: 

Fvpd Q⋅= σσ  (1) 

kde σp [MPa] je přirozený deformační odpor a QFv [-] je tvářecí faktor, který charakterizuje 

vliv středního napětí, které působí na stykové ploše válcovaného kovu s válcem v pásmu 

deformace, na velikost válcovací síly. Studiem problematiky tvářecího faktoru při válcování a 

jeho predikcí se ve své práci podrobně zabýval RUSZ [32]. 

Přirozený deformační odpor σp [MPa] představuje napětí, které je potřebné pro vznik 

plastické deformace daného materiálu při jednoosém stavu napjatosti za daných 

termomechanických podmínek. Je tedy závislý na teplotě deformace, deformační rychlosti, 

velikosti deformace a na historii tváření. Matematické modely σp jsou určeny především 

k popisu a predikci napěťových křivek, které jsou konstruovány pro daný tvářený materiál 

v souřadnicích deformace – napětí. 

Střední přirozený deformační odpor σps [MPa], na rozdíl od přirozeného deformačního 

odporu, reprezentuje deformační chování daného materiálu během celého úběru 

o velikosti e1 [-] (viz obr. 10). Střední přirozený deformační odpor je definován jako [33]: 

( )∫=
1e

0

p
1

ps dee
e

1
σσ ·  (2) 
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 Obr. 10:  Rozdíl mezi přirozeným deformačním odporem σp a středním přirozeným 

deformačním odporem σps 

 

Ke zkoumání křivek deformace – napětí a ke studiu deformačních odporů tvářených 

materiálů se využívají především plastometrické zkoušky, které mohou být tlakové [34], 

krutové [35] a nebo tahové [36]. Pro zjišťování matematických modelů středních přirozených 

deformačních odporů materiálů tvářených za tepla lze využít sofistikovanou metodu 

laboratorního válcování vzorků se stupňovitou tloušťkou [37]. 

2.2.1 Matematický popis křivek deformace – napětí při tváření za tepla 

Křivky deformace – napětí ocelí tvářených za tepla jsou charakterizovány působením 

dynamických uzdravovacích procesů. Především průběh dynamické rekrystalizace při tváření 

ocelí za tepla ovlivňuje tvar odpovídajících napěťových křivek. Z tohoto důvodu je vhodné 

zabývat se modely přirozených deformačních odporů ocelí tvářených za tepla, které uvažují 

s průběhem dynamické rekrystalizace. 

2.2.1.1 Křivky deformace – napětí při tváření za tepla 

Při nízkých teplotách deformace, tj. pod 0,2 ttav, může probíhat pouze difuze interstiticky 

rozpuštěných prvků v základním kovu, neuplatňuje se substituční difuze atomů uložených 

v uzlových bodech krystalové mřížky a nemohou výrazně probíhat uzdravovací procesy. 

Při těchto podmínkách s rostoucí velikostí deformace intenzivně roste i velikost deformačního 

napětí až do mezní hodnoty, kdy nastane lom (viz obr. 11 křivka ovlivněná pouze 

zpevněním). Při teplotách vyšších než cca 0,4 ttav, tedy při tváření za tepla, se výrazně zvyšuje 

koncentrace vakancí. Může se uplatňovat šplh hranových dislokací a může dojít ke zrychlení 

příčného kluzu. Při těchto teplotách může plastická deformace způsobit výrazné odstranění 
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zpevnění materiálu pomocí dynamických uzdravovacích procesů, viz na obr. 11 křivky 

ovlivněné dynamickým zotavením a dynamickou rekrystalizací [7]. 

 

 
 Obr. 11:  Schéma křivek napětí – deformace plasticky deformovaných kovů [38] 

 

Napěťovou křivku, která je charakteristická pro průběh dynamických uzdravovacích 

procesů při plastické deformaci materiálu za tepla, lze rozdělit dle obr. 12 na tři oblasti: 

I - oblast pružné deformace, II - oblast neustáleného plastického toku a III - oblast ustáleného 

plastického toku. 

 

 
 Obr. 12:  Závislost napětí na deformaci při deformaci za tepla [3] 

 

Po překonání pružné deformace je matriál zpevňován až do dosažení maximálního 

napětí σmax, které je označováno také jako píkové napětí σp. Po dosažení maximálního napětí 

převládají v materiálu dynamické uzdravovací procesy a dochází k poklesu deformačního 
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napětí na minimum, které má konstantní hodnotu. Toto napětí, charakterizující ustálený 

plastický tok σss, je nezávislé na velikosti deformace (viz obr. 12). 

Křivku deformace – napětí ovlivňují, spolu s probíhajícím typem uzdravovacích procesů, 

teplota tváření a rychlost deformace. Tito termomechaničtí činitelé jsou souhrnně definováni 

Zener-Hollomonovým parametrem Z [s-1], který odpovídá teplotně kompenzované rychlosti 

deformace [39]: 










⋅
⋅=

TR

Q
eZ exp&  (3) 

Teplota deformace T je v rovnici (3) udávána v [K], R je molární plynová konstanta 

(8,314 J.K-1.mol-1) a ė [s-1] je deformační rychlost. Aktivační energie Q [kJ.mol-1] závisí na 

chemickém složení a na mikrostruktuře materiálu tvářeného za tepla. Tato velice důležitá 

materiálová konstanta se používá k predikci počátku dynamické rekrystalizace a může být 

využita k matematickému popisu napěťových křivek. Pro stanovení velikosti aktivační 

energie lze použít modifikovaný vztah autorů SELLARSE a TEGARTA [40]: 

( )[ ]n
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kde e&  je deformační rychlost [s-1], R je molární plynová konstanta rovna 8,314 J.mol-1.K-1, 

T je teplota deformace v [K], σmax [MPa] je maximální deformační napětí odpovídající píkové 

deformaci, C [s-1], α [MPa-1] a n jsou materiálové konstanty. Pro nízké hodnoty napětí a 

vysoké teploty deformace lze vztah (4) převést na tvar [40]: 
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Pro vysoké hodnoty napětí a nízké teploty deformace lze vztah (4) psát ve tvaru [40]: 

( )maxexpexp σβ ⋅⋅
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přičemž díky znalosti konstant β a n lze stanovit hodnotu konstanty α [40]: 

n

β
α =  (7) 

Úpravou rovnice (4) lze ke stanovení Zener-Hollomonova parametru, jak uvádí dostupná 

literatura, použít následující vztah [41]: 

( )[ ]mAZ maxsinh σα ⋅⋅=  (8) 
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Rovnice (8) zahrnuje maximální napětí σmax [MPa] a materiálové konstanty závislé na 

chemickém složení materiálu A, m [-] a α [MPa-1]. 

Řídí-li se deformační odpor (napětí) mechanickou stavovou rovnicí, tzn. že jeho hodnota 

závisí na okamžité velikosti teploty, velikosti deformace, deformační rychlosti a nezávisí na 

historii deformace, pak může být vztah mezi těmito parametry vyjádřen jednoduchými 

empirickými rovnicemi. Během tváření za tepla je mechanická stavová rovnice přesně 

dodržována. Během deformace při ustáleném stavu napětí je možno tedy Zener-Hollomonův 

parametr vyjádřit jako [42]: 

( )n

21 ccZ σ⋅⋅= sinh  (9) 

kde c1, c2 a n jsou konstanty a σ je deformační odpor (deformační napětí). Rovnici (9) lze 

rovněž psát ve tvaru [42]: 
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Při takových kombinacích teploty a rychlosti deformace, které pro daný materiál udávají 

shodnou velikost parametru Z, budou křivky deformace – napětí kvantitativně i tvarově 

shodné. Posune-li se napěťový pík směrem k vyšším deformacím, dojde k oddálení 

dynamické rekrystalizace. Navíc vzroste napětí a tím pádem bude větší i deformační odpor 

materiálu. Velikost deformace ep [-], která odpovídá napěťovému píku, je nepatrně větší než 

kritická deformace potřebná pro vyvolání dynamické rekrystalizace ekrDR. Využitím znalosti 

Zener-Hollomonova parametru je možno stanovit souřadnice píků napěťových křivek a tím 

pádem lze predikovat počátek dynamické rekrystalizace. Hodnoty souřadnic napěťového píku 

(ep a σmax) lze stanovit podle následujících vztahů [43]: 

W
p ZUe ⋅=  (11) 

n

C

Z1
sinhargmax ⋅=

α
σ  (12) 

kde U, W, n, α [MPa-1] a C [s-1] jsou materiálové konstanty. 

2.2.1.2 Působení dynamické rekrystalizace při tváření za tepla 

Dynamická rekrystalizace je nejčastější odpevňovací proces, který probíhá při válcování 

tyčí a drátů za tepla na spojitých válcovacích tratích. Pro proces spojitého válcování je 
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charakteristické postupné zkracování prodlev mezi úběry a růst rychlosti deformace během 

úběrů. Během prvních úběrů jsou vhodné podmínky pro průběh statické rekrystalizace, ale se 

zmenšujícím se průřezem provalku se začíná uplatňovat odpevňování tvářeného materiálu 

dynamickou rekrystalizací. 

Kritická deformace, kterou je nutno překonat pro vyvolání dynamické rekrystalizace, je 

podstatně větší než je tomu u rekrystalizace statické, ale zároveň menší než je deformace 

odpovídající napěťovému píku (viz obr. 12) [3]: 

pkrDRkrSR eee <<  (13) 

Velikost ekrDR se zvětšuje se stoupající deformační rychlostí a snižuje se s rostoucí teplotou 

deformace. Dynamická rekrystalizace způsobuje prudký pokles deformačního napětí 

v průběhu další plastické deformace a projevuje se výrazným snížením hustoty dislokací 

v místech, kde proběhla. Vliv dynamické rekrystalizace na křivku deformace – napětí 

schématicky znázorňuje obr. 13. Podle rychlosti deformace a velikosti teploty deformace 

mohou nastat dva typické případy průběhu napěťové křivky. Proběhne-li deformace při 

relativně nízkých teplotách a současně při vysokých deformačních rychlostech, bude mít 

napěťová křivka pouze jeden pík a výsledná mikrostruktura bude jemnozrnná. Oproti tomu při 

relativně vysokých teplotách a při nízkých deformačních rychlostech bude mít napěťová 

křivka několik píků (jedná se o tzv. cyklické chování). 

 

 
 Obr. 13:  Vliv dynamické rekrystalizace na křivky napětí-deformace [44] 

 

Dynamická rekrystalizace je rozhodujícím mechanismem změkčování u kovů a slitin 

vykazujících nízkou energii vrstevných chyb s nepropustným dislokačním síťovím pro 

procházející dislokace. Tímto procesem změkčování se vytvářejí nukleační zárodky nových 



Teoretická část 

 

24 

zrn stejné fáze, které pak rostou. Tento mechanismus má za následek odstranění zpevnění a 

dosažení lepších plastických vlastností. Zárodky nových zrn se tvoří koalescencí subzrn. 

Výhodnými místy pro vznik zárodků jsou místa s vyšší energií mřížky, což jsou většinou 

hranice původních zrn a tzv. deformační pásy. Jako zárodky rekrystalizace mohou posloužit i 

cizí částice jako jsou například hrubozrnné nerozpustné precipitáty [3, 7]. 

Velikost kritické deformace nutné k vyvolání dynamické rekrystalizace je možno vyjádřit 

následující rovnicí [45]: 

qp
krDR DZAe ⋅⋅=  (14) 

kde A, p a q jsou koeficienty platící pro danou ocel, Z [s-1] je Zener-Hollomonův parametr a 

D [µm] je počáteční velikost zrna. 

K popisu kinetiky dynamické rekrystalizace je často využívána namísto času velikost 

deformace. Podíl dynamicky rekrystalizované struktury XDRX pak může být vyjádřen 

následujícím vztahem [45]: 
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kde B je materiálová konstanta, εc [-] je kritická deformace nutná k vyvolání dynamické 

rekrystalizace a εp [-] je píková deformace stanovená podle [45]: 

cp C εε ⋅=  (16) 

koeficientem C [-] je charakterizován daný materiál. Autoři [46, 47] prezentují i jinou formu 

rovnice (16), která v jejich případě využívá pro stanovení podílu dynamicky rekrystalizované 

struktury velikost deformace odpovídající maximálnímu stupni změkčení ε* [-]: 
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DRX 1X
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exp
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εε
 (17) 

Rovnice (17) obsahuje i tzv. AVRAMIHO konstantu m [-], kterou je možno získat 

z následujícího vztahu [46]: 

( )c
AZbm /⋅=  (18) 

Závislost deformace na teplotě a deformační rychlosti může být vyjádřen tzv. bezrozměrným 

parametrem Z/A, přičemž Z [s-1] je Zener-Hollomonův parametr a A, b a c [-] jsou materiálové 

konstanty. 
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Podle autorů [45] velikost dynamicky rekrystalizovaného zrna není ovlivňovaná velikostí 

deformace a velikostí zrna před deformací, ale závisí na interakci teploty deformace a 

deformační rychlosti, která může být vyjádřena Zener-Hollomonovým parametrem. 

Velikost zrna po dynamické rekrystalizaci může být stanovena podle autorů [45, 48] 

následujícím vztahem: 

r
DRX ZBD ⋅=  (19) 

kde B a r [-] jsou koeficienty charakterizující příslušný materiál. 

Vliv teploty deformace a velikosti deformační rychlosti na podíly dynamicky 

rekrystalizované struktury představuje obr. 14. S rostoucí teplotou deformace a s klesající 

hodnotou deformační rychlosti, při stejné velikosti deformace, roste podíl dynamicky 

rekrystalizované struktury. 

 

  
  a)  vliv teploty deformace b)  vliv deformační rychlosti 

 Obr. 14:  Vliv termomechanických činitelů na podíl dynamicky rekrystalizované 
struktury [49] 

 

2.2.1.3 Matematické modely pro popis křivek deformace – napětí 

K popisu a predikci křivek deformace – napětí se používají především matematické 

modely přirozeného deformačního odporu σp [MPa]. Se stoupající teplotou tváření se hodnota 

přirozeného deformačního odporu snižuje, přičemž průběh snížení zásadně ovlivňuje 

metalurgický charakter oceli. Strukturní změny, deformací urychlené precipitační jevy a 

hlavně kinetika zpevňovacích a uzdravovacích procesů mohou způsobit nepravidelnosti 

v monotónním průběhu závislosti přirozeného deformačního odporu na teplotě. 

Závislost přirozeného deformačního odporu na deformační rychlosti ovlivňuje především 

kinetika zpevňovacích a uzdravovacích procesů. Se stoupající deformační rychlostí se 

zkracuje čas pro průběh změkčovacích procesů a tím pádem se přirozený deformační odpor 

zvyšuje. 
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Studiem křivek deformace – napětí a jejich matematickým popisem se v minulosti 

zabývala řada autorů, přičemž mezi nejznámější rovnice popisující přirozený deformační 

odpor se řadí ZJUZINŮV vztah [50]: 

( )Tmee 3
mm

p
21 ⋅−⋅⋅= exp&σ  (20) 

kde e je velikost deformace [-], e&  je deformační rychlost [s-1], m1, m2 a m3 jsou materiálové 

konstanty [-] a T je teplota deformace v [K]. Autoři HENSEL a SPITTEL navrhli k popisu 

přirozeného deformačního odporu následují vztah [51]: 

( )51 m
4

m
p eme ⋅−⋅= expσ  (21) 

Rovnice (21) představuje závislost přirozeného deformačního odporu na velikosti deformace 

e [-], na materiálových konstantách m1 - m4 [-] a na reálném kladném čísle m5, což vnáší do 

tohoto modelu značné nepřesnosti. Bohužel vztahy (20) a (21) jsou schopny popisovat 

napěťovou křivku pouze v oblasti zpevňování. 

K popisu napěťové křivky se zahrnutím působení dynamického odpevňování představili 

autoři HENSEL a SPITTEL rovnici založenou na poznatcích ZJUZINA [52]: 

( ) ( )TEeeCeA DB
p ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= expexp &σ  (22) 

Rovnice (22) obsahuje empirické konstanty A – E, velikost deformace e [-], deformační 

rychlost e&  [s-1] a teplotu deformace T v [K]. 

Popisem napěťových křivek s uvažováním působení dynamických odpevňovacích 

procesů se zabývali také autoři [53 a 54], kteří provedli úpravu rovnice (8) na následující tvar: 

( )( ) n11 AZ
1 /

/sinh −=
α

σ  (23) 

Další úpravou rovnice (23) byl odvozen model pro predikci přirozeného deformačního 

odporu, který je založen na hyperbolickém zákoně [53-55]: 
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Díky Zener-Hollomonovu parametru Z [s-1] model (24) zahrnuje teplotu T [K] a rychlost 

deformace e&  [s-1], přičemž konstanty Q [kJ.mol-1], A [s-1], α [MPa] a n se dle [53] určují 

zvlášť pro každou velikost deformace. Výhodou modelu (24) je, že zahrnuje dynamické 

odpevňovací procesy probíhající při tváření ocelí za tepla. 
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Jiný přístup, pro stanovení přirozeného deformačního odporu, představili autoři v [56]. 

Jejich matematický model zahrnuje vliv zpevňování i změkčování feritu ve dvoufázové 

oblasti [56]: 
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⋅
⋅= exp  (25) 

Tento model přirozeného deformačního odporu obsahuje aktivační energii Q [kJ.mol-1], 

teplotu deformace T [K], molární plynovou konstantu R [8,314 J.K-1.mol-1], deformační 

rychlost e&  [s-1], velikost deformace ε [-] a příslušné koeficienty b1 – b7. 

Na základě literárního rozboru a vlastních experimentálních zkušeností autoři 

SCHINDLER, KLIBER a BOŘUTA navrhli pro popis přirozeného deformačního odporu 

třístupňový model, který při popisu křivky deformace – napětí bere v potaz nejen část křivky 

představující zpevňování, ale i tu část křivky napětí – deformace, která je charakterizována 

odpevňováním materiálu dynamickou rekrystalizací [57]: 

( )TGe
e

e
BeA T

F
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p

B
p ··exp···exp· −
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&σ  (26) 

Rovnice (26) obsahuje velikost skutečné (logaritmické) deformace e [-], velikost deformace 

odpovídající napěťovému píku ep [-], deformační rychlost e&  [s-1], teplotu deformace T v [K] a 

materiálové konstanty A – G. Velikost ep lze vypočítat pomocí rovnice (11). Bohužel uvedený 

model (26) má omezenou platnost, protože je schopen popisovat příslušné napěťové křivky 

pouze do počátku ustáleného plastického stavu σss, který je na dané napěťové křivce 

charakterizován inflexním bodem. 

2.2.2 Modely popisující střední přirozený deformační odpor 

Pro účely automatizovaného systému řízení válcovacích tratí jsou vhodnější jednodušší 

modely, které přímo poskytují hodnoty středního přirozeného deformačního 

odporu σps [MPa]. Pro tento účel je numerická integrace modelu přirozeného deformačního 

odporu zdržující. Implementací vhodného modelu středního deformačního odporu do řídících 

systémů válcovacích tratí je možno predikovat válcovací síly Fv v průběhu válcování na 

jednotlivých válcovacích stolicích [3]: 

SQF Fvpsv ⋅⋅= σ  (27) 

Velikost válcovací síly Fv [N] závisí také na velikosti stykové plochy mezi provalkem a válci 

S [mm2] a na tvářecím faktoru QFv [-]. 
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Problematikou predikce σps při tváření ocelí za tepla se zabývali autoři HAJDUK a 

KONVIČNÝ, kteří ve své práci uvedli pro výpočet σps následující vztah [33]: 

eeTpsps kkk
0 &

⋅⋅⋅= σσ  (28) 

Rovnice (28) obsahuje faktory ( eeT k,k,k
&
), které vyjadřují vliv teploty, velikosti deformace a 

deformační rychlosti na hodnotu středního přirozeného deformačního odporu [33]: 

( )TmAk 11T ⋅−⋅= exp  (29) 

2m
2e eAk ⋅=  (30) 

3m
3e eAk &

&
⋅=  (31) 

kde A1, A2, A3, m1, m2 a m3 [-] jsou konstanty závislé na chemickém složení materiálu. 

Kromě toho rovnice (28) obsahuje tzv. základní hodnotu středního přirozeného deformačního 

odporu 
0psσ  [MPa], která je určována při teplotě 1000 °C, při velikosti deformace 0,1 a při 

deformační rychlosti 10 s-1. Bohužel vztah (28) není schopen popsat průběh napěťové křivky 

v oblasti působení dynamické rekrystalizace. 

Model uvedený v [43] dostatečně popisuje napěťovou křivku v oblasti zpevnění 

materiálu, ale také neuvažuje s uzdravením materiálu dynamickou rekrystalizací při deformaci 

za tepla: 

nm
ps ee

TR

Q
A &⋅⋅









⋅
⋅= expσ  (32) 

Model (32) zahrnuje teplotu deformace T [K], velikost deformace e [-], deformační rychlost 

e&  [s-1] a materiálové konstanty A, m a n. 

Obdobný přístup k predikci středního přirozeného deformačního odporu ocelí tvářených 

za tepla představili autoři MISAKA a YOSHIMOTO, kteří odvodili pro popis středního 

přirozeného deformačního odporu rovnici, která kromě teploty deformace T [°C], velikosti 

deformace e [-] a deformační rychlosti e&  [s-1] závisí na obsahu uhlíku v dané oceli [16]: 

( ) 130210
ps ee89A ,,,exp &⋅⋅⋅=σ  (33) 

Parametr A, uvedený v rovnici (33), vyjadřuje vliv teploty a obsahu uhlíku C v [hm. %] na 

výslednou hodnotu středního přirozeného deformačního odporu σps [MPa] dané oceli podle 

MISAKY a YOSHIMOTA: 

[ ] [ ] [ ] [ ]
273T

C1120C29682851
C5940C7511260A

2
2

+

⋅−⋅+
+⋅+⋅−= .,,  (34) 



Teoretická část 

 

29 

SILICIANO spolu se svými kolegy modifikovali rovnici (33) tím, že do ní 

zakomponovali obsah manganu Mn [hm. %] ve zkoumané oceli [58]: 

[ ]( ) ( ) 130210
ps ee89AMn1370780 ,,,exp,, &⋅⋅⋅⋅⋅⋅=σ  (35) 

KIRIHATA a spol. upravili rovnice (33) a (35) do následujícího tvaru, který bere v potaz 

i vliv legujících a mikrolegujících prvků na výslednou hodnotu středního přirozeného 

deformačního odporu [59]: 

( ) 130210
ps ee89AB ,,,exp &⋅⋅⋅⋅=σ  (36) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]Ni010V1750Mo1440Cr1280Nb50Mn09808350B 3080
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+= ,,,,,,, ,,  (37) 

kde B je parametr vyjadřující vliv legujících a mikrolegujících prvků, uvedených v [hm. %], 

na výslednou hodnotu středního přirozeného deformačního odporu. 

Pro predikci středního přirozeného deformačního odporu, s uvažováním průběhu 

dynamických uzdravovacích procesů, odvodili SCHINDLER a kol. model, který je závislý na 

velikosti deformace e [-], na deformační rychlosti e&  [s-1] a na teplotě deformace T [°C] [60]: 

( ) ( )TGeeDeA FB
ps ··exp···exp· −−= &σ  (38) 

Materiál je v rovnici (38) charakterizován příslušnými konstantami A – G. Výhodou modelu 

(38) je, že obsahuje jak zpevňovací tak i odpevňovací člen, což umožňuje stanovit střední 

přirozený deformační odpor oceli tvářené za tepla v širokém rozsahu deformací se zahrnutím 

možnosti působení dynamické rekrystalizace. 

2.3 Termomechanické zpracování oceli 

Chceme-li dosáhnout předem definované mikrostruktury materiálu a tedy i mechanických 

a fyzikálních vlastností, je vhodné použít technologii termomechanického zpracování, 

v odborné literatuře známého též jako řízené tváření [61]. Termomechanické zpracování 

představuje spojení řízeného vývoje mikrostruktury materiálu společně s geometrickými 

změnami tvářeného materiálu a je používáno na KJT v TŽ a. s. při válcování tyčí jakosti SBQ. 

Dosažení vhodných strukturních stavů nám umožní získat vyšší pevnostní vlastnosti materiálu 

a rovněž vhodné křehko-lomové a únavové charakteristiky. Tím pádem se docílí snížení 

výrobních nákladů pro daný materiál z důvodu možnosti úplného vynechání anebo výrazného 

zkrácení následného tepelného zpracování. Tento způsob je odlišný od tradičního způsobu 

tváření materiálu, jelikož se jím řídí všechny výrobní podmínky, jako jsou například válcovací 

teplota, průběh deformace v závislosti na čase, způsob ochlazování vývalků atd. 

Termomechanické zpracování umožňuje docílit požadovaných vlastností válcovaného 
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materiálu, který obsahuje méně legujících prvků ve srovnání s materiálem konvenčně 

válcovaným. Tím může být dosaženo i jisté ekonomické úspory. Rozhodující význam 

z hlediska strukturního stavu má velikost zrn a subzrn, podíl jednotlivých strukturních složek, 

množství precipitátů, hustota dislokací a stavba tuhého roztoku. 

Důležitým parametrem pro využití této technologie tváření je samotné vybavení válcovací 

tratě, k němuž nezbytně patří: 

 ochlazovací a vyrovnávací sekce anebo také chladící boxy vhodné pro dosažení 

požadované teploty provalku po celém jeho průřezu a v celé jeho délce před daným 

průchodem; 

 válcovací stolice, případně hotovní bloky, které jsou schopny zvládnout finální deformaci 

o velikosti minimálně 15 – 20 % i při nízkých doválcovacích teplotách (až 750 °C) [62]. 

2.3.1 Klasifikace termomechanického zpracování 

Termomechanickým zpracováním se zjemňuje sekundární zrno, které se transformuje 

z deformovaného austenitu. Ve většině případů se vývoj struktury řídí brzděním 

rekrystalizace austenitu, například kombinací účinku mikrolegujících prvků v tuhém roztoku, 

nebo interakcí řízené precipitace. Těchto poznatků využívají následující tři druhy řízeného 

válcování: 

 Konvenční řízené válcování neboli Conventional Controlled Rolling (CCR) je založeno na 

doválcování materiálu v oblasti teplot 800 – 900 °C, tedy pod teplotou nulové 

rekrystalizace. Statická i dynamická rekrystalizace je předbíhána napěťovo-indukovanou 

precipitací a zpevňování materiálu je akumulováno od průchodu k průchodu. 

Velikost středního přirozeného deformačního odporu vzrůstá se snižující se teplotou. 

Vysokých deformačních zatížení je dosahováno i zvýšením hustoty dislokací. Výsledný 

materiál má jemnozrnnou feritickou mikrostrukturu (5 až 8 µm), která vznikne 

rekrystalizací austenitu mezi jednotlivými úběry, protože je k dispozici vysoký specifický 

povrch plochých austenitických zrn před rekrystalizací. Bohužel u spojitých tratí 

válcujících dráty a tyče je pauza mezi průchody příliš krátká ke startu precipitace. 

 Při rekrystalizací řízeném válcování neboli Recrystallization Controlled Rolling (RCR) je 

důležité splnit dvě podmínky. Za prvé rekrystalizace nesmí být příliš pomalá, 

tzn. požadované časy nesmí být dlouhé. Toho je možné dosáhnout například legováním 

oceli vanadem, který způsobuje zjemnění zrna díky snižování mobility hranic zrn 

v průběhu rekrystalizace. Druhou podmínkou je zabránit růstu zrna po každé proběhlé 

rekrystalizaci, který má negativní vliv na zjemňující efekt rekrystalizace při nižších 
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teplotách. Po dodržení těchto podmínek jsou pak jemná austenitická zrna transformována 

do relativně malých feritických zrn, zejména při použití zrychleného ochlazování 

materiálu. Řízená rekrystalizace austenitu probíhá při teplotách nad 900 °C. 

Výsledné feritické zrno vykazuje velikost od 7 do 10 µm. 

 Dynamickou rekrystalizací řízené válcování neboli Dynamic Recrystallization Controlled 

Rolling (DRCR) se uplatňuje při válcování drátů a tyčí na spojitých tratích. Krátký čas 

mezi jednotlivými průchody a nízká doválcovací teplota neposkytují možnost průběhu 

statické rekrystalizace. Proto je potřeba využít dynamickou rekrystalizaci, která zahrnuje 

nukleaci a růst nových zrn během deformace. Pro její vznik se musí vyvinout kritická 

deformace, což je obvykle skutečná deformace větší než 1. Díky tomu je možná kompletní 

rekrystalizace přes průřez materiálu. Tímto způsobem lze dosáhnout výsledného 

feritického zrna o velikosti 1 až 2 µm [61, 63-65]. 

Rozdíl mezi výše popsanými třemi typy řízeného tváření charakterizuje tab. 1, ve které 

jsou shrnuty vztahy mezi rekrystalizací a precipitací, doplněné o úlohu napěťovo-indukované 

precipitace. 

 

Tab. 1:  Vztah mezi rekrystalizací a precipitací pro tři typy tvářecích procesů [61] 

typ procesu 
teplotní oblast 
v porovnání k 

Tnr 

úloha napěťovo-
indukované 
precipitace 

vztah mezi precipitací a 
rekrystalizací 

CCR pod musí být 
precipitace před statickou nebo 

dynamickou rekrystalizací 

RCR nad nesmí být 
statická rekrystalizace před 

precipitací 

DRCR pod nesmí být 
žádná statická rekrystalizace, 
dynamická rekrystalizace před 

precipitací 

 

Z hlediska vztahu deformace k průběhu fázové transformace lze, podle dostupné 

literatury, termomechanické zpracování neboli řízené tváření rozdělit na [16, 3]: 

 Ausforming - deformace nestabilního austenitu probíhá v oblasti mezi perlitickým a 

bainitickým nosem. Tímto způsobem tváření je možno docílit vysoké pevnosti oceli bez 

nepříznivého ovlivnění houževnatosti a tažnosti. Variantou ausformingu je proces TRIP 

(transformačně-indukovaná-plasticita). K dosažení tohoto procesu je nutné přizpůsobit 

chemické složení a výrobu ocelí tak, aby se deformačně zpevněný austenit 

netransformoval na martenzit během ochlazování. 
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 Isoforming – po austenitizaci je materiál ochlazen až na teplotu perlitického nosu 

v diagramu IRA. Tváření probíhá během celé přeměny až do jejího konce a pak následuje 

ochlazení na vzduchu. Výsledkem je mikrostruktura tvořená perlitem, bainitem a nebo 

martenzitem. Hlavní předností je zvýšení houževnatosti v důsledku zjemnění feritického 

zrna a sferoidizace karbidických složek. 

 Nízkoteplotní tváření - austenitizace, ochlazení do oblasti vysoké stálosti metastabilního 

austenitu, následuje válcování s vysokým stupněm deformace (ε nad 0,6) a zakalení na 

martenzit. Hlavní předností takto zpracovaných materiálů je jejich zvýšená pevnost při 

dostačující plasticitě. 

 Vysokoteplotní tváření - austenitizace, válcování těsně nad teplotou Ar3 a pak kalení a 

popouštění daného materiálu při nižších teplotách. Tento proces zvyšuje plasticitu a 

odolnost proti únavě. 

 Deformační stárnutí - jde o následné zpracování oceli konvenčně zušlechtěné, nebo 

zpracované nízkoteplotním termomechanickým válcováním. Deformace se pohybuje 

okolo ε = 0,02 při teplotě 150 až 200 °C. Tímto způsobem se zvyšuje pevnost materiálu, 

ale současně se snižuje jeho plasticita a vrubová houževnatost. 

V TŽ a. s. (zejména na kontijemné a kontidrátové trati) se z hlediska teploty tváření 

rozlišují tři hlavní typy termomechanického zpracování: konvenční tváření, normalizační 

tváření a termomechanické tváření. Pomocí fázového diagramu Fe-Fe3C (viz obr. 15) lze 

zjednodušeně zobrazit vztah těchto tří typů termomechanického zpracování k teplotě 

tváření [66]. 

 

 
 Obr. 15:  Typy tváření ve vztahu k diagramu Fe-Fe3C [66] 
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Během konvenčního vysokoteplotního tváření (válcování) probíhá finální deformace 

v oblasti stabilního austenitu. Vysoká doválcovací teplota má za následek snížení 

deformačního odporu materiálu. Bohužel je ale současně dosahováno poměrně hrubého 

austenitického zrna. Finální uzdravení mikrostruktury se uskutečňuje statickou rekrystalizací 

a probíhá až po skončení tváření. Požadovaných vlastností materiálu je dosahováno úpravou 

chemického složení materiálu anebo díky jeho následnému tepelnému zpracování. 

Normalizační tváření se vyznačuje tím, že finální deformace nastává v teplotní oblasti 

normalizace. Díky doválcování materiálu ve spodní oblasti austenitu, tj. 30 až 50 °C nad 

teplotou Ar3, získá materiál zvýšené mechanické vlastnosti. Úplná rekrystalizace austenitu 

proběhne před přeměnou austenitu na ferit. Transformační procesy jsou ovlivněny zjemněním 

austenitického zrna. Výsledkem je jemnozrnná mikrostruktura s pravidelným rozložením 

feritu a perlitu, což je způsobeno zvýšenou rychlostí nukleace, která je potřebná pro 

transformaci z austenitické fáze. To má za následek zvýšení teploty Ar1. Feritická zrna 

nukleují nejen na hranicích austenitických zrn, ale také uvnitř austenitických zrn. 

Při termomechanickém tváření se finální deformace uskutečňuje ve dvoufázové oblasti, 

v některých případech i těsně nad ní. Až do transformace austenitu vzniká vlivem dynamické 

rekrystalizace jemnozrnná austenitická mikrostruktura. Po ukončení válcování musí být 

provalek ochlazen natolik, aby už další rekrystalizace neprobíhala. Počet nukleačních zárodků 

se během posledních průchodů zvyšuje, čímž je splněn základní předpoklad pro optimální 

transformaci struktury. Nukleace feritu během transformace tvářeného austenitu probíhá v 

protažených austenitických zrnech během válcování, na nejvíce poruchových hranicích zrn 

tvářeného materiálu a v deformačních pásech vzniklých uvnitř austenitických zrn během 

tváření [64, 67]. Tyto rozdílné podmínky nukleace feritu z austenitického zrna jsou 

představeny na obr. 16. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 Obr. 16:  Nukleace feritických zrn v průběhu tváření [68] 
a) nukleace feritu z nedeformovaného rovnoosého zrna 
b) nukleace feritu z deformovaného protaženého zrna 

c) zvýšená nukleační rychlost na hranicích austenitických zrn 
d) nukleace feritu na deformačních pásech uvnitř původních austenitických zrn 
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2.3.2 Vývoj struktury během termomechanického zpracování 

Deformací lze získat různý tvar a velikost austenitických zrn. Jemné austenitické zrno 

může být získáno díky rekrystalizaci materiálu anebo vhodným řízením procesu deformace, 

tzn. vhodným nastavením velikosti deformace, teploty deformace a způsobu ochlazování 

v závislosti na čase. V některých případech může být výhodnější substruktura zrna se 

zvýšenou hustotou poruch a jindy zase uzdravená struktura. Schéma popisující závislost 

výsledných mikrostrukturních vlastností ocelí na velikosti austenitického zrna a způsobu jeho 

zpracování je uvedeno na obr. 17. 

 

 
 Obr. 17:  Závislost výsledných mikrostrukturních vlastností ocelí na velikosti 

austenitického zrna a na způsobu jeho zpracování [69] 

 

Schéma na obr. 17 zjednodušeně zobrazuje jak rozdílně může velikost a tvar 

austenitického zrna ovlivnit koncentraci nečistot na hranicích zrn, tvorbu karbidů na hranicích 

původních austenitických zrn, morfologii a rozptyl karbidů uvnitř matrice při různých 

způsobech termomechanického zpracování. Předpokládá se, že deformací lze zmenšit 

vyloučení nežádoucích znečisťujících prvků na hranicích zrn, protože jim je nabídnuto více 

vhodnějších segregačních míst, jako jsou dislokační substruktury, zvětšené oblasti hranic zrn 

anebo vakance uvnitř austenitických zrn. Vliv rekrystalizace na koncentraci nečistot na 

hranicích austenitických zrn závisí na rychlosti hranic zrn během rekrystalizace a na difuzivitě 

nežádoucích prvků [69]. 

Znalost vývoje struktury při termomechanickém tváření je velice důležitá, protože od 

výsledné mikrostruktury se odvíjí výsledné mechanické vlastnosti materiálu. Ferit nukleuje na 
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hranicích zrn. Protáhlé hranice zrn tedy poskytují více nukleačních míst než zrna rovnoosá. 

Deformovaná austenitická zrna mohou být navíc rozdělena deformačními pásy, které mají 

stejnou úlohu jako hranice zrn a poskytují tedy místa k nukleaci feritu. 

Deformovaná austenitická zrna mohou být rozdělena těmito deformačními pásy do několika 

bloků. Schématické znázornění rozdílu mezi nukleací feritických zrn z rovnoosých a 

deformovaných zrn, obsahujících deformační pásy, představuje obr. 16. 

Konvenční válcování má za následek vznik zárodků feritických zrn pouze na hranicích 

původních austenitických zrn. Tím je omezeno dosažení jemného austenitického zrna. 

Naproti tomu v materiálech termomechanicky zpracovaných (válcovaných) mohou být 

austenitická zrna rozdělena deformačními pásy do několika bloků. Díky tomu může být 

dosaženo výsledné jemné feritické mikrostruktury. Podstatou termomechanického zpracování, 

neboli řízeného tváření, je tedy deformace austenitické struktury v oblasti teplot, kde je 

potlačena rekrystalizace. Díky tomu mohou uvnitř deformovaných austenitických zrn 

vzniknout deformační pásy a tím pádem dojde ke zvýšení počtu nukleačních míst pro vznik 

feritické struktury [70]. 

2.3.3 Činitelé ovlivňující výsledné vlastnosti termomechanicky zpracovaných 
ocelí 

Úkolem termomechanického zpracování je zjemnit sekundární zrno, které se transformuje 

z deformovaného austenitu, což umožňuje dosažení vyšších mechanických vlastností ve 

srovnání s konvenčním tvářením. 

2.3.3.1 Vliv mikrolegujících prvků 

Mikrolegující prvky, jako jsou niob, vanad a titan, se do ocelí přidávají za účelem zvýšení 

pevnosti ocelí. V tab. 2 je zobrazeno schéma působení mikrolegujích prvků v tuhém roztoku 

a v precipitátech [3]. 

 

Tab. 2:  Schéma působení mikrolegujících prvků [3] 

mikrolegující prvek  
v tuhém roztoku v precipitátech 

snížení difuzní schopnosti blokování hranic zrn 
vliv 

snížení teploty přeměny γ / α 
brzdění 

rekrystalizace brzdění pohybu 
dislokací 

zjemnění zrna zjemnění zrna 
precipitační zpevnění 

strukturní 
jevy dislokační zpevnění 

zjemnění zrna 
tvorba textury 

ovlivnění tvaru sulfidů 
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Hlavním úkolem mikrolegujících prvků je brzdit rekrystalizaci a tím pádem napomáhat 

dosažení jemnějšího výsledného zrna. Tyto požadavky přesně splňuje niob, který navíc 

zvyšuje pevnost dané oceli tvorbou precipitátů (karbonitridů Nb(CN)). Podobně jako niob 

i vanad zvyšuje pevnostní vlastnosti především precipitací. Jeho schopnost brzdit 

rekrystalizaci a zjemnit výsledné zrno je však ve srovnání s niobem menší. 

Mikrolegování oceli titanem má za následek zvýšení mezifázového precipitačního zpevnění. 

Jeho výhodou je, že odstraňuje dusík z tuhého roztoku. Bohužel nitridy titanu v tavenině 

negativně ovlivňují pevnost a houževnatost ocelí [16, 71, 72]. 

2.3.3.2 Vliv doválcovací teploty a kumulovaného zpevnění 

Vhodným zvolením teplotních podmínek a velikosti deformace při doválcování lze 

účinně ovlivnit průběh uzdravovacích procesů, především vyvoláním dynamické či statické 

rekrystalizace. Na obr. 18 jsou schématicky znázorněny tři základní teplotní oblasti při 

termomechanickém zpravování [3]. 

 

 
 Obr. 18:  Základní teplotní oblasti při termomechanickém zpracování [3] 

 

Výchozí velikost zrna je funkcí teploty a metalurgického charakteru oceli. 

Deformací oceli v I. oblasti a následnou rekrystalizací lze zjemnit austenitické zrno. 

Zárodky pro přeměnu austenitu na ferit se tvoří pouze na hranicích austenitických zrn. 

Po transformaci vzniká poměrně hrubé feritické zrno. Největší vliv na snížení velikosti 

austenitického zrna při deformaci v I. oblasti mají deformace do velikosti e = 0,4 – 0,5. 
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Při vyšších hodnotách deformace je její vliv na snížení velikosti zrn malý. Cílem válcování 

v I. oblasti je dosažení rovnoměrného a jemného zrna, protože hrubozrnná struktura by při 

válcování v II. oblasti mohla způsobit vznik nerovnoměrně velikých zrn [3, 73]. 

Kumulace deformace v posledních průchodech válcování má pozitivní účinek na 

zmenšení velikosti austenitického zrna. Ovšem aby bylo dosaženo tohoto maximálního 

účinku, mělo by být ihned po finální deformaci zařazeno zrychlené ochlazování, 

které zabrání statické rekrystalizaci austenitu. Výsledkem je pak finální jemnozrnná 

mikrostruktura [64, 71]. 

Doválcování se provádí nejčastěji těsně nad (II. oblast viz obr. 18) anebo pod 

teplotou Ar3 (III. oblast viz obr. 18). Vlivem precipitace karbidů a nitridů a snížením teploty 

deformace dochází ke zbrzdění rekrystalizace. Austenitická zrna se prodlužují a uvnitř nich 

vznikají pásy s větší hustotou dislokací a větší vnitřní energií. Zárodky feritu se tvoří nejen na 

hranicích austenitických zrn, ale i v deformačních pásech (viz např. obr. 16d). Ferit se 

v tomto případě tvoří z podstatně většího množství zárodků, takže výsledná velikost zrna je 

výrazně menší. Po válcování ve III. oblasti (tzv. dvoufázové) již nemůže feritické zrno, 

deformované po přeměně z austenitu, rekrystalizovat a při probíhajícím zotavení vznikají 

subzrna. Ve dvoufázové oblasti je navíc potlačen růst zrn. Výsledkem tváření ve III. oblasti je 

proto smíšená struktura, která obsahuje feritická zrna s menší hustotou dislokací a subzrna 

s větší hustotou dislokací [3, 64, 74]. 

2.3.3.3 Vliv řízeného ochlazování 

Pojem termomechanické zpracování zahrnuje i řízené ochlazování ocelí po jejich 

doválcování. Aby bylo možno docílit požadované mikrostruktury, je třeba kromě velikosti 

finální deformace a výšky doválcovací teploty správně stanovit rychlost ochlazování 

vyválcovaného materiálu, protože i ta může mít klíčovou roli ve vývoji jeho mikrostruktury. 

Řízeným ochlazováním po válcování lze dosáhnout zjemnění feritického zrna, zjemnění 

perlitu nebo bainitu, zvýšení doválcovacích teplot a zlepšení svařitelnosti snížením 

uhlíkového ekvivalentu Ce [3]. 

Zrychlené ochlazování se využívá například k dosažení vyšší pevnosti, houževnatosti a 

svařitelnosti za tepla tvářených ocelí. Samotný způsob ochlazování ovlivňuje také výsledné 

vlastnosti vývalků, které jsou po vyválcování navinovány do svitků. Použitím zrychleného 

ochlazování, po doválcování a před navinováním vývalků, stoupá účinnost precipitačního 

vytvrzování a snižuje se velikost feritického zrna, což vede k jemnější mikrostruktuře. 
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Navíc teplotou svinování je možno také ovlivnit výslednou mikrostrukturu. Nižší teplota 

svinování vede k získání jemnějšího feritického zrna. 

Zrychleným ochlazováním tedy může být dosaženo podobných pevnostních vlastností 

jaké vykazují materiály konvenčně ochlazované, které obsahují ale podstatně více 

mikrolegujích prvků. K popisu vlivu rychlosti ochlazování na výslednou mikrostrukturu dané 

oceli slouží transformační diagramy [16, 71]. 

2.4 Strukturní fáze vzniklé při ochlazování ocelí 

Správné využití termomechanického zpracování umožňuje dosažení vhodných 

mikrostrukturních vlastností, které klíčově ovlivňují výsledné mechanické vlastnosti ocelí. 

Mikrostrukturní vlastnosti ocelí jsou ovlivňovány kromě parametrů doválcování i rychlostí 

ochlazování. Z tohoto důvodu je vhodné zabývat se přeměnou austenitu na výsledné fáze 

(ferit, perlit, bainit, martenzit) při ochlazování. 

Během deformace v teplotní oblasti austenitu nastává řízený vývoj velikosti a tvaru 

austenitických zrn, včetně hrubnutí zrn během ohřevu, jejich zjemnění rekrystalizací a jejich 

ploštění následkem deformace bez působení rekrystalizace. Samozřejmě závisí na 

deformačních podmínkách, průběhu uzdravovacích procesů, atd. Statická, dynamická či 

metadynamická rekrystalizace může vést ke vzniku nových rovnoosých zrn, která jsou ve 

většině případů jemnější než původní. Hranice austenitických zrn jsou potenciálními 

nukleačními místy pro difuzí řízený proces transformace austenitu na ferit. 

2.4.1 Ferit 

Ferit se začíná vylučovat na hranicích austenitických zrn. Atomy uhlíku difundují 

z oblastí tvořícího se feritu ke středu austenitického zrna, které se postupně obohacuje 

uhlíkem a zachovává tak svou stabilitu při klesající teplotě. Koncentrace uhlíku v matečním 

austenitu se v průběhu přeměny plynule mění. Jedná se o tzv. nestacionární reakci [75]. 

V deformovaném austenitu jsou nejpreferovanějšími místy pro vznik feritu hranice 

austenitických zrn. Výsledná feritická zrna, vzniklá z deformované austenitické matrice, jsou 

podstatně jemnější než v případě jejich vzniku z rekrystalizovaného austenitu. 

Nárůst deformační energie v okolí hranic austenitických zrn v důsledku lokalizace deformace 

má za následek podstatné zvýšení rychlosti feritické nukleace. Deformace urychluje feritickou 

nukleaci, protože zvýší tvorbu subzrn. Deformované austenitické hranice zrn mohou 

vykazovat „římsy“ anebo „stupně“ zobrazené na obr. 19 [68, 76]. 
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  a)  „římsa“ na hranici austenitických zrn b)  nukleace feritu na „římse“ 

 Obr. 19:  Schématické znázornění feritické nukleace [68] 

 

Aktivační energie pro vznik „římsy“ je menší než pro vznik rovinných hranic zrn. 

Zvýšení počtu říms vytvořených deformací na hranicích zrn vede ke značnému vzestupu 

nukleační rychlosti. Se vzrůstající deformací roste hustota vzniklých říms. Růst feritických 

zrn je značně potlačen deformací kvůli působení (setkání) dalších feritických zrn, obzvláště ve 

směru kolmém k hranici austenitického zrna. Toto je doplňující důvod, proč jsou feritická 

zrna tvořená z deformovaného austenitu četnější a menší ve srovnání s feritickými zrny 

tvořenými z nedeformovaného austenitu. Velikost feritických zrn je závislá na rychlosti jejich 

nukleace a na rychlosti jejich růstu. Zvětšení oblasti hranice austenitického zrna vede 

k jemnější homogenní struktuře [68]. 

2.4.2 Perlit 

Perlit vzniká z původní austenitické fáze společným růstem feritu a cementitu. 

Atomy uhlíku difundují mřížkou austenitu na zárodky cementitu a vyvolávají jejich růst. 

Cementit podnítí krystalizaci feritu v přilehlých oblastech austenitu ochuzených uhlíkem. 

Jelikož ferit rozpouští jen velmi malé množství uhlíku, difundují atomy uhlíku do sousedních 

oblastí austenitu a dojde k jeho přesycení. V této přesycené oblasti austenitu se opět vylučuje 

cementit. Následně tento děj pokračuje střídavě tvorbou cementitu a feritu a tím dojde 

k vytvoření lamelárního perlitu. V perlitické struktuře lze rozlišovat kolonie tvořené skupinou 

sousedících lamel o stejné orientaci mřížky a tzv. nodule, což jsou skupiny kolonií, které 

představují souvislou oblast jejich růstu v austenitu (viz obr. 20). Nodule perlitu se tvoří a 

rostou na hranicích původních austenitických zrn. Velikost austenitického zrna tedy podstatně 

ovlivňuje nukleační rychlost a průměr vzniklých nodulí [68, 77]. 

Důležitou veličinou je tzv. hustota perlitu, neboli mezilamelární vzdálenost, tj. tloušťka 

dvojice lamel (ferit a cementit), která závisí na velikosti přechlazení, při kterém perlit vzniká. 

S klesající transformační teplotou se mezilamelární vzdálenost zmenšuje. Za izotermických 

podmínek vzniká z homogenního austenitu perlit s konstantní mezilamelární vzdáleností. 
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S klesající teplotou se hustota perlitu zvyšuje a v oblasti nosu diagramu IRA vzniká jemný 

perlit. Perlit, na rozdíl od původního austenitu, obsahuje mezifázové povrchy, které vykazují 

určitou povrchovou energii. Základní podmínkou perlitické přeměny je negativní hodnota 

rozdílu chemických volných entalpií feriticko-cementitické směsi a původního austenitu. 

 

 
 Obr. 20:  Schéma morfologie perlitu [68] 

 

Nukleaci perlitu může zahájit jak cementit, tak ferit. Pravděpodobnost nukleace cementitu 

nebo feritu, jako vedoucí fáze přeměny, je tím větší, čím více je přechlazený austenit přesycen 

vzhledem k jedné z obou nových fází. Transformace perlitu z austenitu je stacionární povahy, 

tzn. že lineární rychlost růstu perlitu není závislá na čase. S rostoucím přechlazením austenitu 

se zmenšuje jak množství cementitu, tak i tloušťka perlitických lamel. Současně se zvyšují 

pevnostní charakteristiky struktury. Většina legujících prvků transformaci přechlazeného 

austenitu na perlit brzdí [75, 78]. 

Plastická deformace austenitu vede ke značnému urychlení austeniticko-perlitické 

transformace, což je způsobeno zejména zvýšením nukleační rychlosti. Plastická deformace 

za tepla má za následek změnu rozměrů kolonií. Větší kolonie obsahují dlouhé pravidelně 

zformované destičky cementitu, zatímco kolonie menší než 30 µm obsahují krátké zakřivené 

destičky. Deformovaný austenit zvyšuje nukleaci perlitu, což umožňuje vyprodukovat 

jemnější kolonie perlitu, které zvýší houževnatost oceli. Malé mezilamelární řádkování perlitu 

vede k růstu meze kluzu a pevnosti. Deformace austenitu urychluje nukleaci perlitu a tím se 

zvyšují transformační teploty pro jednotlivé ochlazovací rychlosti, které mají za následek 

větší mezilamelární rozestupy. Proto je třeba, za účelem získání jemného perlitu, 

termomechanicky zpracovaný austenit ochlazovat intenzivněji [68]. 
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2.4.3 Bainit 

Bainitická transformace je kombinací semikoherentní transformace austenitu na 

Widmannstättenův ferit s precipitací karbidů. V austenitu podchlazeném do teplotní oblasti, 

ve které již nefunguje autodifuse železa, rostou v podeutektoidních ocelích desky feritu. 

Přebytečný uhlík je vytlačován deskami feritu a precipituje ve formě karbidů, které se mohou, 

v závislosti na podmínkách reakce, tvořit i uvnitř feritických desek. S teplotou vzniku bainitu 

se mění mechanismus jeho tvorby i jeho morfologie. 

Některé literatury rozlišují pouze horní a spodní bainit [75, 78]. Teplotní hranice vzniku 

obou těchto typů bainitu závisí na obsahu uhlíku v oceli. Horní bainit tvoří svazky hrubších 

jehlic bainitického feritu a na povrchu těchto jehlic jsou vyloučeny podélně uspořádané 

částice cementitu. Jemné karbidy mohou být vyloučeny i uvnitř desek feritu. Spodní bainit 

vzniká při nižších teplotách. V případě vzniku spodního bainitu je bainitický ferit více 

přesycen uhlíkem a k precipitaci karbidů dochází převážně uvnitř desek. Tím pádem je 

struktura spodního bainitu tvořena svazky tenkých desek bainitického feritu, které obsahují 

velké množství jemných karbidů. Při bainitické transformaci se nepřemění 100 % austenitu, 

jako tomu je u martenzitické transformace, ale ve struktuře zůstane i určitý podíl zbytkového 

austenitu [78]. 

Vzhledem k tomu, že v technické praxi neprobíhá ochlazování izotermicky, ale většinou 

ochlazování probíhá při konstantní ochlazovací rychlosti, je takto vzniklý bainit komplexnější 

a je složité rozlišovat ho pouze na horní a dolní. Proto lze podle morfologie klasifikovat bainit 

(viz obr. 21) do tří následujících skupin [79, 80]: 

B1 –  dolní bainit s jehlicovitým feritem a s precipitací karbidů uvnitř feritických desek; 

B2 –  horní bainit s jehlicovitým feritem a s vyloučeným karbidickým precipitátem na 

rozhraní feritických desek. Na rozhraní feritických desek může být vyloučen v tomto 

případě i zbytkový austenit s martenzitem a tento typ bainitu se nazývá bezkarbidický. 

Morfologie B2 je typická pro nízkouhlíkové oceli (do 0,2 % C) a tyto oceli vykazují 

dobrou otěruvzdornost; 

B3 –  granulární bainit s jehlicovitým feritem s diskrétně vyloučenými ostrůvky martenzitu se 

zbytkovým austenitem. 

Teploty počátku a konce bainitické transformace jsou ovlivněny obsahem uhlíku v dané 

oceli. Tvrdost a pevnost vzrůstají s klesající teplotou transformace, protože se zmenšuje 

tloušťka částic bainitického feritu a vzrůstá hodnota dislokací i koncentrace uhlíku v tuhém 

roztoku. Disperzní zpevnění karbidy má za následek vysokou pevnost bainitu, která ovšem 
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nedosahuje pevnosti martenzitu. Bainit vykazuje, ve srovnání s martenzitickou strukturou, 

podstatně vyšší houževnatost [78]. 

 

 
 Obr. 21:  Schématické znázornění morfologie bainitu [79] 

a) B1 – dolní bainit s karbidy uvnitř feritických desek 
b) B2 – horní bainit s karbidy na hranicích feritických desek 

c) B2 – bezkarbidický bainit se zbytkovým austenitem na hranicích feritických zrn 
d) B3 – granulární bainit s ostrůvky zbytkového austenitu a martenzitu na hranicích 

feritických desek 

 

Deformace austenitu nad teplotou 700 °C, tedy při běžných procesech válcování, nebude 

ovlivňovat rychlost bainitické transformace. Je to způsobeno tím, že během střihové 

transformace bainit zdědí defekty austenitické mřížky, takže se nezmění během transformace 

austenitu na bainit volná energie těchto defektů. Hlavní roli v akceleraci bainitické 

transformace hrají odpovídající napětí a čas transformace [68]. 

2.4.4 Martenzit 

Při dosažení kritické rychlosti ochlazování se austenit přemění bezdifusním způsobem na 

nízkoteplotní tuhý roztok uhlíku v železe alfa, který se nazývá martenzit. Charakter tohoto 

procesu je podobný plastické deformaci, a proto bývá nazýván střihovou přeměnou. 

Martenzit má tetragonální prostorově centrovanou mřížku, jejíž parametry a tetragonalita se 

zvětšují s rostoucím obsahem uhlíku. S rostoucím obsahem uhlíku vzrůstá pevnost, mez kluzu 

i tvrdost martenzitu, protože se zvyšuje obsah intersticiálně rozpuštěných atomů uhlíku 

v martenzitu, které mají za následek ztížený pohyb dislokací [81]. 

Jestliže austenit dosáhne při ochlazování teploty počátku martenzitické transformace Ms, 

začne se v něm ihned tvořit martenzit. Po ukončení martenzitické transformace zůstává 
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v ocelích zbytkový austenit, jehož množství roste s rostoucím obsahem uhlíku v oceli. 

Například ve vysokouhlíkových ocelích může být po zakalení až 50 % zbytkového austenitu. 

Oproti tomu v nízkouhlíkových ocelích je zbytkového austenitu takové množství, které se 

obtížně identifikuje. 

Podle vnitřní struktury je možno rozlišovat dva druhy martenzitu (viz obr. 22). 

Laťkovitou (jehlicovitou) morfologii má dislokační martenzit, který nemá vnitřní dvojčata a 

který je tvořen hustou spletí dislokací. Laťkový martenzit je charakteristický pro 

nízkouhlíkové oceli. Deskový (dvojčatový) martenzit je tvořen deskami, které jsou rozděleny 

vnitřními dvojčaty. Deskový martenzit se vyskytuje v ocelích se středním a vysokým 

obsahem uhlíku. Desky martenzitu se po metalografickém výbrusu jeví jako jehlice. 

Austenitické zrno je rozděleno prvně vzniklými deskami martenzitu na několik částí. 

Další rostoucí desky martenzitu nemohou překonat původně vzniklé desky a jsou proto 

jemnější. Kolem rostoucích desek martenzitu vzrůstá v austenitické matrici napětí, okolní 

austenit je deformován a roste v něm hustota dislokací. Dojde k zastavení růstu 

martenzitických desek z důvodu porušení koherence rozhraní austenit – martenzit [78, 82]. 

 

  
  a)  Deskový martenzit 

1 – desky martenzitu, 2 – zbytkový austenit 
b)  Laťkový martenzit 

  Obr. 22:  Typy martenzitické struktury [78] 

 

Martenzit se vyznačuje vysokou tvrdostí a pevností, ale také křehkostí. Laťkový martenzit 

je, ve srovnání s deskovým martenzitem, houževnatější. Deskový martenzit vykazuje vyšší 

pevnost oproti laťkovému martenzitu. Křehkost martenzitu je vyvolána mikrotrhlinami, které 

jsou způsobeny nárazy rychle rostoucích desek martenzitu na hranice zrn nebo na okolní 

martenzitické desky. 

Deformace austenitu, ve spojitosti s jeho plynulým ochlazováním, může mít za následek 

tvorbu martenzitu při nižších i vyšších teplotách. Důvodem je koncentrace nedokonalostí 
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(vad) v metastabilním austenitu. Homogenní distribuce dislokací po malé deformaci austenitu 

může značně snížit teplotu Ms. Veliké místní střihové pásy v austenitu a zvláště střihové pásy 

po větší deformaci budou napomáhat nukleaci a tím pádem vzroste teplota Ms. 

Rozptyl rozložení martenzitických krystalů je po termomechanickém zpracování menší než 

po kalení, takže struktura je více jednotná [68]. 

2.5 Transformační diagramy 

Vliv teploty a času na průběh přeměny austenitu znázorňují transformační diagramy. 

Jejich platnost je vymezena chemickým složením a podmínkami austenitizace dané oceli. 

Jedná se o strukturní diagramy, které se od rovnovážných diagramů liší zásadně tím, že platí 

vždy jen pro jednu konkrétní ocel. V transformačních diagramech jsou uvedeny křivky 

znázorňující počátek a konec jednotlivých přeměn austenitu. Rozlišují se dva základní typy 

transformačních diagramů: diagram izotermického rozpadu austenitu (IRA) a diagram 

anizotermického rozpadu austenitu (ARA). Tyto digramy slouží jako velice důležitý podklad 

pro tepelné a termomechanické zpracování ocelí. Díky nim lze optimalizovat postupy 

tepelného zpracování a dokonaleji využít vlastnosti ocelí. 

Oba typy transformačních diagramů se konstruují v souřadnicích teplota – čas, eventuelně 

v souřadnicích teplota – logaritmus času. Většinou se, s ohledem na činitele ovlivňující 

polohu a tvar křivek těchto diagramů, uvádí chemické složení zkoumané oceli, austenitizační 

teplota, doba výdrže na teplotě austenitizace a velikost zrna austenitu [78]. 

2.5.1 Diagramy izotermického rozpadu austenitu 

Diagramy IRA udávají dobu 

přeměny austenitu za 

izotermických podmínek, tzn. 

při konstantní teplotě. Využívají 

se při izotermických pochodech 

tepelného zpracování, jako jsou 

např. izotermické žíhání a 

izotermické zušlechťování. 

Příklad konstrukce IRA 

diagramu pro eutektoidní ocel je 

uveden na obr. 23. 
 

 Obr. 23:  IRA diagram eutektoidní oceli [83] 
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V anglické literatuře je možno se setkat s IRA diagramy pod označením TTT (Time 

Temperature Transformation). Poloha a tvar křivek IRA diagramů je ovlivňována chemickým 

složením austenitu, velikostí austenitického zrna a teplotou austenitizace. Zvýšený obsah 

legujících prvků v oceli má za následek tvorbu dvou „nosů“ na křivkách (perlitický a 

bainitický nos). Vyšší obsahy karbidotvorných prvků mohou způsobit dokonce oddělení 

oblastí perlitické a bainitické transformace [78, 79]. 

2.5.2 Diagramy anizotermického rozpadu austenitu 

Diagramy ARA udávají počátky a konce přeměn austenitu při jeho plynulém ochlazování 

různými rychlostmi. Ve srovnání s IRA diagramy jsou ARA diagramy složitější, protože 

výsledná struktura oceli může být tvořena směsí produktů přeměn, které vznikají při různých 

teplotách. Přítomnost legujících prvků posouvá křivky ARA diagramů k nižším teplotám a 

časům. Vyšší teplota austenitizace a větší velikost austenitického zrna mají za následek 

posunutí křivek diagramů k delším časům a k nižším teplotám [78, 79]. 

Většina postupů tepelného zpracování se provádí při plynulém ochlazování, a proto mají 

v praxi větší význam ARA diagramy. V ARA diagramech jsou navíc zaznamenány body 

přeměny Ac1 a Ac3, které jsou stanovovány při velmi pomalých rychlostech ohřevu (zpravidla 

okolo 3 °C/min) [83]. Příklad ARA diagramu, zkonstruovaného pro Cr-Mo ocel s vysokou 

odolností proti otěru, je uveden na obr. 24. 

 

 
 Obr. 24:  ARA diagram Cr-Mo oceli s číselným označením 1.2327 

(teplota austenitizace 820 °C) [84] 
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ARA diagramy jsou obvykle sestrojovány pomocí dilatometrické analýzy [85] anebo 

mohou být sestrojeny pomocí speciálních výpočtových počítačových programů, jakými jsou 

například CCT-Offline či TTSteel [25, 86]. 

V anglické literatuře je možno se setkat s ARA diagramy pod označením 

CCT (Continuous Cooling Transformation) anebo DCCT (Deformation Continuous Cooling 

Transformations). V případě konstrukce DCCT diagramů na dilatometru je po austenitizaci 

navíc podroben zkoušený vzorek plastické deformaci a až poté je ochlazován požadovanou 

rychlostí na teplotu okolí. 

2.6 Tepelné zpracování nízkolegovaných Cr-Mo ocelí 

Nízkolegované chrom-molybdenové oceli, mezi které se řadí i ocel 42CrMo4, jsou 

většinou po tváření za tepla ještě tepelně zpracovávány. Důvodem je dosažení takových 

vlastností těchto ocelí, které umožní jejich další opracování anebo získání vyšších užitných 

vlastností. Mezi používané druhy tepelného zpracování těchto ocelí se řadí zejména žíhání na 

měkko, normalizační žíhání, isotermické žíhání a zejména zušlechťování. 

2.6.1 Žíhání 

Žíháním ocelí nazýváme jejich tepelné zpracování, při kterém se dané součásti ohřívají na 

určitou teplotu a po výdrži na této teplotě následuje ochlazení takovou rychlostí, která zaručí 

finální strukturu blízkou struktuře rovnovážné. Finální struktura po žíhání by měla zaručovat 

dobrou obrobitelnost, tvařitelnost (tvarovatelnost) a minimální úroveň vnitřních pnutí. 

Prakticky se rozlišují dva základní druhy žíhání – žíhání bez překrystalizace a žíhání 

s překrystalizací. Při žíhání bez překrystalizace teplota součásti nepřekročí teplotu počátku 

tvorby austenitu, tj. teplotu Ac1. Pod teplotou Ac1 se v ocelích mění hlavně rozpustnost uhlíku 

a dusíku v tuhém roztoku a podle typu výchozí struktury vznikají anebo se rozpouštějí 

karbidické fáze. Žíhání s překrystalizací se provádí u polymorfních ocelí ohřevem minimálně 

nad teplotou Ac1. Překrystalizační způsoby žíhání umožňují odstranit veškeré strukturní 

nepravidelnosti a volbou ochlazovacích podmínek v oblasti perlitické přeměny lze získat 

požadované struktury. Hrubší, tvárnější a měkčí struktury vznikají rozpadem austenitu při 

malém přechlazení, tj. při malé rychlosti ochlazování. Jemnější struktury, které jsou pevnější 

a tvrdší, se tvoří při větším přechlazení austenitu, tj. při větší rychlosti ochlazování. 

Normalizační žíhání lze považovat za základní druh žíhání s překrystalizací. Skládá se 

z ohřevu materiálu na 20 až 50 °C nad teplotou Ac3 s jeho následujícím ochlazením volně na 

vzduchu. Účelem je získání rovnoměrné jemnozrnné struktury, která zaručuje větší 
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houževnatost oceli. Délka normalizačního žíhání se většinou pohybuje, v závislosti na 

velikosti součásti, od 1 do 2 hodin. 

Izotermické žíhání představuje ohřev materiálu na teplotu o 30 až 50 °C vyšší než Ac3, 

výdrž na této teplotě, ochlazení na teplotu perlitické přeměny, výdrž na této teplotě až do 

ukončení přeměny austenitu na perlit a následující ochlazování. Ochlazování na teplotu 

izotermického rozpadu by mělo být co nejrychlejší, aby se skutečný průběh žíhání příliš 

nelišil od izotermických podmínek. Čím je teplota izotermické přeměny vyšší, tím delší je 

doba potřebná k jejímu ukončení a tím nižší je výsledná tvrdost výrobku. Izotermické žíhání 

se používá hlavně ke zlepšení obrobitelnosti a následného získání lepší jakosti obrobeného 

povrchu výrobku. 

Žíhání na měkko se provádí za účelem sbalení lamel perlitického cementitu do globulí. 

Výsledkem jsou globule cementitu uložené ve feritické matrici. Tímto žíháním lze dosáhnout 

snížení tvrdosti středně a vysokouhlíkových ocelí před třískovitým obráběním anebo zvýšení 

homogenizace struktury například před kalením. Žíhání na měkko se nazývá též sferoidizační 

žíhání. Někteří autoři jej řadí do skupiny žíhání bez překrystalizace. Uskutečňuje se při 

teplotách těsně nad Ac1 (2 až 4 hodiny) s velmi pomalým ochlazováním v oblasti perlitické 

přeměny (10 °C / hod) až do 600 °C a libovolné další ochlazování. Sferoidizace cementitu lze 

dosáhnout také dlouhodobým žíháním těsně pod teplotou A1 anebo střídavým zvyšováním a 

snižováním teploty kolem A1, zakončeným pomalým ochlazováním. Je-li výchozí strukturou 

martenzit nebo bainit, vylučují se a shlukují se karbidy při teplotě Ac1 poměrně rychle. 

Pokud je výchozí struktura tvořena lamelárním perlitem, probíhá sbalování lamel poměrně 

pomalu. Čím jsou lamely perlitu hrubší, tím je jejich sbalování pomalejší. S rostoucím 

obsahem uhlíku v oceli se prodlužuje rozpouštění karbidů. Čím pomalejší je ochlazování přes 

kritické teploty, tím hrubší jsou karbidy a nižší výsledná tvrdost [5, 75, 78, 79, 83]. 

2.6.2 Zušlechťování 

Nízkolegované chrom-molybdenové oceli jsou vhodné především k zušlechťování. 

Tento proces tepelného zpracování, který se skládá z kalení a popouštění, umožňuje docílit 

vhodné mikrostruktury a mechanických vlastností materiálu. Zlepšení mechanických 

vlastností ocelí jejich zušlechtěním je způsobeno zjemněním zrna a hlavně rovnoměrným 

rozdělením jemných a stejnoměrných karbidů. Zušlechtěním na horní mez pevnosti získají 

chrom-molybdenové oceli vyšší odolnost proti opotřebení. 

Kalení představuje ohřev dané oceli na teplotu nad Ac3, výdrž na zvolené teplotě a rychlé 

ochlazení na pokojovou teplotu. Rychlým ochlazením z kalící teploty se austenit přemění na 
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zákalné fáze (martenzit, bainit). Chrom-molybdenové oceli se kalí v méně razantních 

prostředích, protože jsou náchylné ke vzniku trhlin v místech s vrubovým účinkem a 

v místech povrchových vad. Většinou se jako kalící prostředí volí voda anebo olej. 

Po kalení následuje popouštění, což je ohřev materiálu na teplotu těsně pod Ac1, výdrž na 

této teplotě a následující ochlazení vhodnou rychlostí. Účelem popouštění konstrukčních 

chrom-molybdenových ocelí je snížení jejich tvrdosti za současného zvýšení plastických 

vlastností. Se stoupající teplotou popouštění se pevnostní vlastnosti snižují a plastické 

vlastnosti se zvyšují. Současně se zvyšuje i vrubová houževnatost. Výhodou chrom-

molybdenových ocelí je jejich odolnost proti popouštěcí křehkosti, která způsobuje po 

popouštění na teploty okolo 500 °C snížení vrubové houževnatosti [75, 83, 87, 88]. 

2.7 Charakteristika oceli 42CrMo4 

Ocel 42CrMo4 patří dle ČSN do třídy ocelí 15 a je to nízkolegovaná ušlechtilá 

chrom – molybdenová ocel určená k zušlechtění. Legované oceli určené ke zušlechtění se řadí 

podle ČSN do tříd 13 – 16. Všechny jsou středně až vysokouhlíkové. Ve třídě 13 jsou oceli 

legované manganem a křemíkem. Jsou to nejlevnější legované oceli k zušlechtění, ale 

vykazují nízké hodnoty plastických vlastností. Do třídy 14 patří oceli, jejichž nosným 

legujícím prvkem je chrom. Ty vykazují velmi dobrou prokalitelnost, ale s nižším stupněm 

plasticity, a mají také zvýšený sklon k vysokoteplotní popouštěcí křehkosti. 

Nevýhody předešlých tříd ocelí odstraňují oceli třídy 15, které mají dobrou houževnatost a 

používají se na velmi namáhané strojní součásti. Tyto oceli jsou obrobitelné ve stavu žíhaném 

na měkko. Nikl je nosným legujícím prvkem v ocelích třídy 16. Tyto oceli tvoří nejjakostnější 

skupinu nízko a středně legovaných ocelí a vyznačují se vysokou houževnatostí při nízkých 

teplotách [5, 83, 89]. 

Nízkolegované chrom-molybdenové oceli se používají k výrobě součástí technických 

zařízení v petrochemickém průmyslu, sloužících pro dopravu plynných uhlovodíků a 

koncentrovaných kyselin. Využívají se také k válcování bezešvých trub, k výrobě tlakových 

láhví, spojovacích součástí, ozubených kol, hřídelí převodovek, atd [90, 91]. 

Ocel 42CrMo4 (číselné označení 1.7225), označovaná podle AISI 4140, 

podle DIN 17200 a podle ČSN 15142, po zakalení dosahuje tvrdosti přibližně 58 HRC. 

Její chemické složení zobrazuje tab. 3. Výhodou této oceli je, že není náchylná k popouštěcí 

křehkosti. Bohužel je náchylná ke vzniku kalících trhlin v místech s vrubovým účinkem nebo 

povrchových vad, a proto se kalí do méně razantního kalicího prostředí. V kaleném stavu 
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dobře odolává opotřebení. Pevnost oceli, stejně jako povrchová tvrdost a otěruvzdornost, 

může být zvýšena tepelným anebo termomechanickým zpracováním. 

 

Tab. 3:  Chemické složení oceli 42CrMo4 (v hm. %) [87, 92] 

 C Mn Si P S Cr Mo 
min. 0,38 0,6 --- --- --- 0,9 0,15 
max. 0,45 0,9 0,4 0,025 0,035 1,2 0,3 

 

Přehled minimálních hodnot mechanických vlastností této nízkolegované oceli, pro různé 

průměry vývalků, zobrazuje tab. 4. Tato ocel patří k nejčastěji používané oceli 

k zušlechťování [87]. Ocel 42CrMo4 je určená pro dynamicky namáhané konstrukční díly. 

Díky své vyšší prokalitelnosti je vhodná pro specifické vysoce namáhané součásti ve 

strojírenství (spojovací součásti, valivá ložiska, čepy) a používá se také při výrobě vozidel 

(ozubená kola, osy, svorníky, vřetena, hřídele převodovek atd.) [88, 93-97]. 

 

Tab. 4:  Mechanické vlastnosti tepelně zpracované oceli 42CrMo4 [87, 94] 

průměr vývalku Rp0,2 min. Rm min. A5 min. Z min. houževnatost 
[mm] [MPa] [Mpa] [%] [%] [J] 
do 16 885 1080-1280 10 40 34 
16-40 765 980-1180 11 45 41 
40-100 635 880-1080 12 50 41 
100-160 560 780-930 13 55 41 
160-250 510 740-890 14 55 41 

 

Ve srovnání se standardními ocelemi zaručujícími zlepšenou obrobitelnost má ocel 

42CrMo4 několik výhod. Dosahuje zlepšené obrobitelnosti se sníženými náklady na obrábění, 

až o 30 % delší životnosti nástrojů pro danou řeznou rychlost a až o 20 % vyšší řezné 

rychlosti pro danou životnost nástrojů. 

Pro kompletní charakteristiku zkoumané oceli je nutné popsat vliv jednotlivých legujících 

prvků na její vlastnosti: 

 Chrom (Cr) patří k feritotvorným prvkům. Jednou z jeho základních vlastností je, že 

zpevňuje materiál a zvyšuje deformační odpory při tváření za tepla, především 

zbržďováním kinetiky uzdravovacích procesů a dynamickými precipitačními procesy. 

Dále zvyšuje aktivační energii, snižuje rekrystalizační schopnosti materiálu a také snižuje 

tvařitelnost především u dvoufázových ocelí. Chrom se nejčastěji používá jako legující 

prvek v ocelích z důvodu zvýšení mechanických vlastností, zejména pevnosti a tvrdosti při 
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zachování vyhovující houževnatosti. Používá se, stejně jako mangan a molybden, ke 

zvýšení prokalitelnosti. Dále se využívá k vytvoření tvrdých a vůči opotřebení odolných 

karbidů, případně karbidů stabilních i za vysokých teplot. Jeho nevýhodou je, že mohou 

vznikat nízkotající oxidy Cr2O3, které negativně ovlivňují strukturní stav oceli a snižují 

její tvařitelnost za tepla. 

 Molybden (Mo) v oceli silně zvyšuje její prokalitelnost, ale hlavním důvodem využití 

tohoto legujícího prvku je snížení sklonu nízkolegovaných konstrukčních ocelí 

k vysokoteplotní popouštěcí křehkosti. Řadí se, stejně jako chrom, k feritotvorným a 

karbidotvorným prvkům. Díky své silné feritotvornosti a rozšiřování oblasti dvoufázových 

struktur zásadně snižuje plasticitu oceli. Jeho karbidy se velice často vyskytují 

v žárupevných a nástrojových ocelích. Stabilizací karbidů Mo a Cr lze v oceli zabránit 

vodíkové korozi. Molybden zužuje interval tvářecích teplot, brzdí rekrystalizaci a zvyšuje 

deformační odpory. 

 Mangan (Mn) sice není úplně legujícím prvkem, ale je prvkem důležitým. Je všeobecně 

známo, že rozšiřuje oblast austenitu a že se dobře rozpouští ve feritu. V ušlechtilém stavu 

příznivě ovlivňuje pevnost a posouvá transformace přechlazeného austenitu k nižším 

teplotám. Kromě toho prudce zvyšuje prokalitelnost oceli a rozpouští se v cementitu. 

Pomáhá odstraňovat křehkost za tepla a jeho minimální obsah v oceli, nutný pro navázání 

veškeré síry na MnS, je 0,3 %. Bohužel snižuje tepelnou vodivost a zvyšuje citlivost 

k přehřátí oceli [3, 5, 89, 98]. 

2.7.1 Tvařitelnost 

U vývalků z nízkolegovaných ocelí na bázi Cr-Mo je možné setkat se po válcování za 

tepla s vnitřními trhlinami, které jsou detekovány při ultrazvukové kontrole. V minulosti se již 

několik autorů zabývalo hledáním příčin vzniku vnitřních trhlin ve vývalcích z chrom-

molybdenových ocelí [90, 99, 100]. 

Přítomnost licích vad v kontislitcích (surových materiálech), například nekovových 

vměstků nebo křehkých fází vytvořených při segregaci legujících prvků, je kritická a velmi 

často vede k předčasným poruchám vyrobených součástí [101]. Nevhodné chemické složení 

(zvláště vysoký obsah molybdenu) patří mezi potenciální důvody vytváření pórů a dutin ve 

vývalcích. Nevhodný obsah mikrolegujících prvků může zhoršit tvařitelnost za tepla anebo 

může způsobit vnitřní trhliny. Vnitřní trhliny v Cr-Mo ocelích mohou být způsobeny několika 

parametry, mezi které se řadí enormní přehřátí oceli v mezipánvi, nízká rychlost odlévání, 

výskyt centrálních segregací v kontislitku, nestejnoměrná intenzita sekundárního ochlazování 
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během odlévání, nevhodně zvolený interval tvářecích teplot anebo nestejnoměrné tření mezi 

provalkem a válci [90]. 

Kolektiv autorů [99] zkoumal tvařitelnost oceli 42CrMo4 v rozmezí teplot 960 až 

1200 °C. Vzorky, připravené pro daný experiment, byly odebrány z jádrové části plynule 

odlévaného kontislitku. Metalografické analýzy potvrdily předpokládaný výskyt vnitřních vad 

v kontislitku (řediny a staženiny), které vznikly pravděpodobně následkem objemového 

smršťování tuhnoucí taveniny. Tvorba uvedených vad je charakterizována podtlakem a 

krystalickým povrchem s ostrými až zaoblenými hroty čistých nezoxidovaných dendritů. 

Příklad ředin a dendritů, pozorovaných autory [99] ve středu kontislitku po celé délce 

odebraného materiálu, dokumentuje obr. 25. Pomalá rychlost ochlazování kontislitku měla za 

následek vznik mikrostruktury tvořené převážně perlitem a ostrůvky martenzitu. Kromě toho, 

na hranicích původního austenitického zrna, byl pozorován výskyt sekundárního acikulárního 

feritu, který mohl zapříčinit vznik trhlin. 

 

 
 Obr. 25:  Řediny a nezoxidované dendrity v kontislitku z oceli 42CrMo4 [99] 

 

Komplexním fyzikálním a matematickým modelováním bylo zjištěno, že uzavření 

vnitřních dutin při válcování předlitků z oceli 42CrMo4 lze zajistit správným nastavením 

kalibrace (zajištěním dostatečného proniku deformace do středu provalku). 

Výsledky provedených experimentů navíc prokázaly, že tahová napětí uvnitř provalku nebyla 

dostačující k tvorbě nových trhlin [99]. 

2.7.2 Dynamická rekrystalizace 

Studiem dynamické rekrystalizace oceli 42CrMo4, resp. oceli 42CrMo se zabývali autoři 

[48, 102, 103]. Autoři [48] ve svém článku stanovili aktivační energii zkoumané oceli zvlášť 

pro každou deformační rychlost, což není úplně obvyklým jevem (viz tab. 5). Autory [48] 
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stanovené hodnoty aktivační energie oceli 42CrMo4 jsou podstatně nižší než by bylo možno 

očekávat, přestože byly stanoveny na základě klasického výpočtu Zener-Hollomonova 

parametru. 

 

Tab. 5:  Aktivační energie oceli 42CrMo4 podle autorů [48] 

deformační rychlost [s-1] 1 0,5 0,05 
aktivační energie [kJ.mol-1] 217,14 197,83 201,61 

 

Podíl dynamicky uzdravené struktury oceli 42CrMo4 byl autory [48] stanoven podle 

následujícího vztahu, který je modifikací rovnice (17): 
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Závislost podílu dynamicky rekrystalizované struktury oceli 42CrMo4, vypočteného dle 

rovnice (39), na teplotě deformace a deformační rychlosti je představena na obr. 26. 

 

 
 Obr. 26:  Závislost podílu dynamicky rekrystalizované struktury oceli 42CrMo4 na teplotě 

deformace a deformační rychlosti [48] 
a)  900 °C     b)  1000 °C     c)  1100 °C 

 

Grafy na obr. 26 dokumentují očekávaný jev, že s klesající velikostí deformační 

rychlosti, pro danou velikost deformace, roste podíl dynamicky rekrystalizované struktury. 

Ovšem grafy na obr. 26 také ukazují, že při teplotě deformace 900 °C a při odpovídajících 

deformačních rychlostech a velikostech deformace, jsou podíly dynamicky rekrystalizované 

struktury vyšší než v případě deformačních teplot 1000 a 1100 °C. Tento jev odporuje 

známým předpokladům, protože se očekává že se zvyšující se teplotou deformace by měl růst 

podíl dynamicky rekrystalizované struktury. 

V článku [102] jeho autoři představili velikost aktivační energie oceli 42CrMo, která byla 

stanovena na základě vyhodnocení torzní a tlakové zkoušky (viz tab. 6). Obě zkoušky byly 
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provedeny při teplotách 900 – 1100 °C a při deformačních rychlostech 0,05 – 5 s-1. 

Hodnoty aktivační energie, stanovené autory [102], mají velikost která je předpokládána pro 

tváření ocelí za tepla. Rozdíl mezi hodnotami aktivační energie, stanovenými na základě 

výsledků torzní a tlakové zkoušky, je prakticky zanedbatelný a potvrzuje použití obou typů 

těchto zkoušek pro studium deformačního chování ocelí. 

 

Tab. 6:  Aktivační energie oceli 42CrMo podle [102] 

zkušební metoda aktivační energie 
[kJ.mol-1] 

torzní zkouška 318 
tlaková zkouška 315 

 

Graf na obr. 27 zobrazuje závislost vypočteného podílu dynamicky rekrystalizované 

struktury oceli 42CrMo na teplotě deformace při konstantní deformační rychlosti 0,5 s-1. 

Podíl dynamicky rekrystalizované struktury byl stanoven na základě výsledků torzní zkoušky 

pomocí rovnice (17). Graf na obr. 27 potvrzuje předpoklad, že se stoupající teplotou 

deformace vzrůstá, při dané velikosti deformace, podíl dynamicky rekrystalizované struktury. 

 

 
 Obr. 27:  Závislost podílu dynamicky rekrystalizované struktury oceli 42CrMo na teplotě 

deformace při konstantní deformační rychlosti 0,5 s-1 [102] 
 

2.7.3 Vývoj austenitického zrna při tváření za tepla 

Jak již bylo popsáno výše, mikrostruktura klíčově ovlivňuje výsledné mechanické 

vlastnosti materiálů tvářených za tepla. Vývojem mikrostruktury oceli 42CrMo během 

deformace za tepla se zabývali autoři [104], kteří ve svém experimentu využili plastometr 
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Gleeble 1500. Příklady vlivu deformační rychlosti, teploty deformace a velikosti deformace 

na velikost austenitického zrna dokumentují obr. 28 - 30. 

Vyšší deformační rychlost měla za následek dosažení jemnějšího austenitického zrna 

(viz. obr. 28). Průměrná velikost austenitického zrna, při teplotě deformace 1050 °C, při 60 % 

deformaci a deformační rychlosti 0,01 s-1, byla 133,93 µm, respektive 20,77 µm pro 

deformační rychlost 50 s-1. Při větší deformační rychlosti mohla být v původních zrnech 

vygenerována větší substruktura, která vytvořila více nukleačních míst na jednotku 

zrna [104]. 

 

  
  a)  ė = 0,01 s-1 b)  ė = 50 s-1 

 
Obr. 28:  Mikrostruktura oceli 42CrMo [104] 
(60 % deformace, teplota deformace 1050 °C) 

 

Se stoupající teplotou tváření vzrůstala průměrná velikost austenitického zrna 

(viz. obr. 29). Při vyšších teplotách tváření během deformace zrna rostou a jsou rovnoosá. 

Vyšší tvářecí teploty také umožňují dosažení většího stupně dynamické rekrystalizace. 

 

  
  T = 850 °C T = 1150 °C 

 
Obr. 29:  Mikrostruktura oceli 42CrMo (deformační rychlost 0,1 s-1) [104] 
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Při relativně nižších teplotách tváření (např. 850 °C) jsou zrna protažená ve směru tváření. 

Na hranicích protažených zrn se vyskytovala malá zrna, která jsou typická pro 

„náhrdelníkový“ typ dynamické rekrystalizace (viz. obr. 29 vlevo), která indikují že 

dynamická rekrystalizace neproběhla úplně. 

Příklad vlivu velikosti deformace na velikost austenitických zrn při teplotě deformace 

1050 °C a deformační rychlosti 0,1 s-1 je zobrazen na obr. 30. Zvyšující se velikost deformace 

měla za následek dosažení jemnějších austenitických zrn. Se zvyšujícím se stupněm 

deformace roste rychlost tvorby dislokací, hustota dislokací a deformační energie uložená 

v deformované struktuře. Při vyšším stupni deformace probíhá nukleace zrn rekrystalizací 

snadněji a výsledná zrna jsou jemnější. Přitom platí, že pro vyvolání dynamické rekrystalizace 

je nutné překonat tzv. kritickou velikost deformace. 

 

  
  10 % deformace 60 % deformace 

 
Obr. 30:  Mikrostruktura oceli 42CrMo [104] 

(teplota deformace 1050 °C, deformační rychlost 0,1 s-1) 

 

Průměrná velikost austenitického zrna oceli 42CrMo tvářené za tepla vzrůstala s teplotou 

tváření a klesala s velikostí deformace a deformační rychlosti. To znamená. že pokles 

Zener-Hollomonova parametru vedl k dostatečnému průběhu dynamické rekrystalizace [104]. 

2.7.4 Rozpadové diagramy 

Již v úvodu kapitoly 2.7 bylo napsáno, že je ocel 42CrMo4 vhodná například k výrobě 

vysoce výkonných součástí automobilů, jako jsou například ozubená kola či klikové hřídele. 

Tyto výrobky jsou z důvodu jejich vysokého obsahu uhlíku dále tepelně zpracovávány a 

mohou být povrchově vytvrzovány zrychleným ochlazováním z tvářecí teploty. 

Znalost mikrostrukturní a teplotní závislosti na materiálových parametrech je klíčem 

k úspěšné predikci vlastností materiálu po jeho tepelném zpracování. Za tímto účelem jsou 
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sestavovány zejména rozpadové diagramy. Studiem rozpadových neboli transformačních 

diagramů Cr-Mo ocelí se zabývali autoři [91], kteří k jejich stanovení využili dilatometrickou 

analýzu. Autoři [91] zvolili teplotu austenitizace 1200 °C a výdrž na teplotě po dobu 600 s. 

Rozpadové diagramy byly určovány ve třech režimech, tj. s 0, 30 a 60 % deformací, 

při deformační rychlosti 1 s-1. Poté následovalo ochlazování vzorků rychlostmi od 80 do 

0,02 °C.s-1. Stanovené rozpadové diagramy jsou představeny na obr. 31. 

 

  
 Obr. 31:  Rozpadové diagramy oceli 42CrMo4 pro 0, 30 a 60 % deformaci [91] 

 

Srovnání rozpadových diagramů, zobrazených na obr. 31, ukazuje pouze nepatrné změny 

ve velikosti oblastí jednotlivých strukturních fází. Se stoupající velikostí deformace vzrůstá 

teplota počátku martenzitické přeměny Ms, klesají teploty počátku feritické a perlitické 

transformace a jsou posouvány ke kratším časům. 
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3. CÍLE PRÁCE 

Disertační práce je zaměřena na studium deformačního chování nízkolegované oceli 

42CrMo4 a na studium problematiky řízeného doválcování a především ochlazování tyčí ze 

zkoumané oceli, které jsou na kontijemné trati v TŽ a.s. po doválcování navinovány za tepla 

do svitků v Garretových navíječkách. Pozornost je věnována hlavně strukturotvorným 

procesům, které probíhají při různých způsobech ochlazování zkoumané oceli a které 

ovlivňují její výsledné vlastnosti. 

Protože je disertační práce zaměřena na širokou oblast termomechanického zpracování 

oceli 42CrMo4, lze cíle disertační páce shrnout do několika následujících bodů: 

 Literární rozbor vývoje technologií a zařízení pro válcování tyčí a jejich následného 

zpracování. Literární rozbor problematiky tváření oceli 42CrMo4, jejího následného 

zpracování a využití. 

 Studium deformačního chování oceli 42CrMo4: 

 Stanovení aktivační energie zkoumané oceli, popis kinetiky dynamické 

rekrystalizace zkoumané oceli pomocí predikce napěťového píku. 

 Predikce deformačních odporů oceli 42CrMo4 tvářené za tepla. 

 Vyhodnocení tvařitenosti oceli 42CrMo4. 

 Studium strukturotvorných procesů v oceli 42CrMo4: 

 Stanovení rozpadových (CCT a DCCT) diagramů při ochlazování zkoumané oceli. 

 Vyhodnocení získaných mikrostruktur po dilatometrickém zkoušení. 

 Posouzení vlivu parametrů termomechanického zpracování na výsledné mikrostrukturní a 

mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4 využitím laboratorního válcování. 

 Měření teplotního pole svitků ze zkoumané oceli, při jejich ochlazování na lince 

Garretových navíječek, pomocí termovizní kamery FLIR T360. 

 Ověření možných způsobů doválcování a především ochlazování zkoumané oceli 

v reálných provozních podmínkách na kontijemné trati v TŽ a.s. ve spojitosti s následným 

sferoidizačním žíháním. 

Získané poznatky by měly být využity k optimalizaci stávajících parametrů řízeného 

doválcování a ochlazování tyčí z oceli 42CrMo4, které jsou za tepla navinovány do svitků. 

Cílem je docílit takového mikrostrukturního stavu tyčí navinovaných do svitků, který by 

umožnil zkrácení stávajícího režimu jejich následného sferoidizačního žíhání při současném 

dosažení vlastností svitků požadovaných jejich odběrateli (homogenní jemnozrnná 

mikrostruktura tvořená globulárním perlitem). 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Studium deformačního chování oceli 42CrMo4 

Z důvodu uceleného studia deformačního chování oceli 42CrMo4 za tepla byla provedena 

sada spojitých torzních zkoušek do lomu na plastometru SETARAM, který je instalovaný 

v Materiálovém a matalurgickém výzkumu s.r.o. [105]. 

Cílem bylo vyhodnotit, na základě výsledků získaných provedením krutových zkoušek, 

aktivační energii oceli 42CrMo4 tvářené za tepla a její hodnotu následně využít ke studiu 

kinetiky dynamické rekrystalizace. Dalším úkolem bylo zabývat se matematickým popisem 

získaných napěťových křivek a predikcí deformačních odporů zkoumané oceli tvářené za 

tepla. Díky komplexnosti provedených krutových zkoušek bylo dalším záměrem posoudit 

tvařitelnost zkoumané oceli při daných termomechanických parametrech tváření. 

4.1.1 Torzní plastometr SETARAM 

Hlavní výhodou torzní (krutové) zkoušky je možnost dosažení vysokých deformací, 

přičemž je vyloučen negativní vliv vnějšího tření. Mezi další výhody krutové zkoušky patří 

možnost získání spousty informací z jediného testu, které mohou být poté využity ke studiu 

deformačního chování zkoumaného materiálu. Možnost regulace termomechanických 

parametrů v průběhu zkoušky navíc umožňuje simulaci reálných procesů tváření. 

Nevýhodou této zkoušky je nerovnoměrnost deformace v příčném průřezu zkušební tyče, 

která má za následek různou intenzitu deformace po průřezu vzorku. Tento jev také způsobuje 

komplikace při vyhodnocování výsledných napěťových křivek a znesnadňuje případnou 

metalografickou analýzu zkoušeného vzorku. Bohužel je na tomto laboratorním zařízení 

dosahováno poměrně nízkých deformačních rychlostí, jejichž hodnota se blíží max. 10 s-1, 

což je ve srovnání s reálnými tvářecími procesy nízká hodnota [57, 106]. 

Torzní plastometr SETARAM (viz obr. 32) je univerzální zařízení, na kterém lze 

provádět nejen čistě krutové zkoušky, ale i zkoušky s přídavným tahem, čistým tahem a 

nejnověji i tlakové zkoušky. Tento univerzální plastometr umožňuje provádět dva základní 

typy krutových zkoušek. Spojitá torzní zkouška může být realizována až do úplného 

vyčerpání tvařitelnosti materiálu (až do jeho lomu), anebo lze zkoušku zastavit po provedení 

předem stanoveného počtu zkrutů. Spojitou krutovou zkouškou, při konstantní teplotě 

deformace a rychlosti kroucení, lze získat základní informace o deformačním chování 

zkoušeného materiálu. Z počtu zkroucení do lomu se určuje tvařitelnost zkoumaného 

materiálu a z kroutícího momentu se přepočtem získává napěťová křivka, díky níž je možno 

posuzovat kinetiku dynamické rekrystalizace a studovat deformační odpory zkoumané oceli. 
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Druhým typem krutové zkoušky je tzv. zkouška přerušovaná, která se skládá z několika 

postupně za sebou jdoucích úběrů. U každého z těchto úběrů lze měnit jednotlivé parametry 

zkoušení, jako je teplota, rychlost kroucení, doba deformace a časová pauza (prodleva) mezi 

jednotlivými úběry. V průběhu zkoušení mohou být měněny všechny tyto parametry, anebo 

jen některé z nich. Tím pádem lze jejich nastavením značně ovlivnit průběh experimentu. 

Tímto typem krutové zkoušky je možno simulovat, v laboratorních podmínkách, reálné 

procesy válcování, což je jednou z výhod tohoto torzního plastometru. Zadavatelé dosahují 

značné finanční úspory, protože náklady na provedení experimentů v reálných provozních 

podmínkách, ve srovnání s laboratorními podmínkami, jsou značně vyšší a jsou s nimi 

spojena větší rizika [106, 107]. 

 

 
 Obr. 32:  Torzní plastometr SETARAM [105] 

 

Pro torzní zkoušku se v současnosti používají dva základní typy válcových zkušebních 

tyčí, které se v podstatě od sebe liší rozměrem deformované části (průměr 6 mm a délka 10 

nebo 50 mm). Tvar a rozměry zkušební tyče použité v tomto experimentu 

představuje obr. 33. Jeden konec zkušební tyče je uchycen do pevné čelisti a druhý do otočné. 

Z pevné čelisti je snímán kroutící moment. Otočná čelist se může navíc v průběhu zkoušky 

posunovat v podélném směru [108]. 

Oba typy torzních zkoušek lze realizovat v širokém rozsahu zkušebních teplot, tj. od 300 

až do 1600 °C. Rychlost deformace se může pohybovat v rozpětí čtyř řádů, tj. od 10-4 až do 

10 s-1, čemuž u používaných zkušebních tyčí odpovídají rychlosti kroucení od 1 do 
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2100 min-1. Zkušební tyče mohou být po ukončení experimentu ochlazovány volně na 

vzduchu anebo mohou být, z důvodu fixace struktury tvářeného materiálu, zakaleny ve vodě. 

 

 
 Obr. 33:  Tvar a rozměry použitých zkušebních tyčí [108] 

 

Zkušební tyč je v průběhu zkoušky obklopena indukční spirálou, která zajišťuje její ohřev 

a dodržení požadované teploty tváření v průběhu zkoušky. Z důvodu chlazení protéká 

měděnou indukční spirálou voda. Zkušební tyč je navíc v průběhu zkoušky uložena 

v křemenné trubici, která obsahuje ochrannou argonovou atmosféru, díky níž je omezena 

tvorba okují na zkušební tyči. Ke snímání teploty zkušební tyče se používají dva typy 

pyrometrů, které garantují dodržení přesných teplot zkoušení. Rychlost ochlazování může 

dosahovat až 20 °C.s-1. Plastometr SETARAM je řízen počítačem pomocí unikátního 

software, který je neustále vyvíjen a optimalizován. V průběhu jednotlivých zkoušek je 

snímána teplota zkoušeného materiálu, počet zkroucení (deformace), rychlost kroucení, 

kroutící moment a axiální síla. Tyto měřené charakteristiky jsou zaznamenávány v závislosti 

na čase, přičemž lze navolit požadovanou vzorkovací frekvenci [57, 106]. 

4.1.2 Spojité zkoušky krutem do lomu 

Pro torzní zkoušky oceli 42CrMo4 na plastometru SETARAM byly připraveny zkušební 

tyče o průměru deformované části 6 mm a délce 50 mm (viz obr. 33). Chemické složení 

použité oceli 42CrMo4 představuje tab. 7. 

 

Tab. 7:  Chemické složení oceli 42CrMo4 v hm. % 

C Mn Si P S Cu Cr Ni Al Mo 
0,431 0,77 0,276 0,016 0,026 0,03 1,14 0,06 0,027 0,175 

 

Ucelená sada spojitých torzních zkoušek do lomu byla provedena při teplotách deformace 

800, 900, 1000 a 1100 °C. Zkušební tyče byly nejdříve ohřáty na teplotu 1200 °C, následovala 

5 minutová výdrž na této teplotě a pak následovalo ochlazování vzorků na požadovanou 
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teplotu deformace. Rychlosti kroucení byly nastaveny na 8, 40, 200 a 1000 min-1. 

Při teplotě 1100 °C byly navíc provedeny torzní zkoušky do lomu při rychlostech kroucení 

80 a 400 min-1. Deformované vzorky byly následně ochlazovány volně na vzduchu. 

Nastaveným rychlostem kroucení odpovídají příslušné smykové rychlosti deformace na 

povrchu zkušební tyče Rγ& . Smyková rychlost deformace na povrchu vzorku se používá 

k definování parametrů deformace zkušební tyče a vypočítá se podle následujícího 

vztahu [25]: 

L60

oR2
R

⋅

⋅⋅⋅
=

π
γ&  (40) 

Parametry nastavení torzních zkoušek, tj. teplotu deformace Td, rychlost kroucení N  ́ a 

smykovou rychlost deformace na povrchu zkušební tyče Rγ&  dokumentuje tab. 8. 

 

Tab. 8:  Parametry nastavení a výsledky ucelené sady torzních zkoušek oceli 42CrMo4 

Td N´ Rγ&  σσσσp Sep Sėp Nf  Sef Sėf 
[°C] [min-1] [s-1] [MPa] [-] [s-1] [počet] [-] [s-1] 
1100 1000 6,28 117,9 0,34 2,33 59,4 3,13 1,55 
1100 400 2,51 94,4 0,35 0,94 36,9 2,59 0,46 
1100 200 1,26 67,8 0,26 0,50 34,7 2,51 0,43 
1100 80 0,50 81,9 0,22 0,20 47,6 2,87 0,08 
1100 40 0,25 65,7 0,20 0,10 40,5 2,69 0,08 
1100 8 0,05 54,1 0,16 0,02 33,5 2,48 0,02 
1000 1000 6,28 154,1 0,40 2,32 48,6 2,90 1,97 
1000 200 1,26 116,6 0,32 0,48 40,6 2,69 0,41 
1000 40 0,25 83,9 0,24 0,10 37,5 2,60 0,09 
1000 8 0,05 78,9 0,22 0,02 34,3 2,50 0,02 
900 1000 6,28 200,0 0,52 2,32 15,2 1,62 2,11 
900 200 1,26 160,3 0,29 0,48 16,0 1,67 0,43 
900 40 0,25 138,7 0,36 0,10 14,2 1,55 0,09 
900 8 0,05 125,4 0,30 0,02 33,6 2,48 0,02 
800 1000 6,28 234,4 0,42 2,33 11,0 1,30 1,99 
800 200 1,26 214,7 0,39 0,47 15,5 1,64 0,41 
800 40 0,25 182,0 0,49 0,10 20,2 1,92 0,08 
800 8 0,05 167,0 0,45 0,02 38,0 2,62 0,02 

 

V tab.8 jsou navíc uvedeny i naměřené výsledky torzních zkoušek oceli 42CrMo4. 

Konkrétně je zde uvedeno píkové napětí σp, odpovídající intenzita píkové deformace Sep, 

intenzita píkové deformační rychlosti Sėp, počet otáček do lomu Nf, intenzita deformace do 

lomu Sef a intenzita deformační rychlosti do lomu Sėf. 
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4.1.3 Vyhodnocení zkoušek krutem a diskuse výsledků 

Datové soubory, získané torzní zkouškou na plastometru SETARAM, lze zpracovat 

pomocí speciálního, pod VisualBasicem vyvinutého, programu SIGMACON. Toto komplexní 

zpracování experimentálních dat umožňuje získat potřebné údaje o tvařitelnosti, deformačních 

odporech a kinetice dynamické rekrystalizace zkoumané oceli [109]. 

Program SIGMACON pracuje s několika základními vzorci, které byly vyvinuty k 

získání přesných výsledků torzních zkoušek. Při vyhodnocování deformace do lomu hraje 

zásadní roli fakt, že vyšší počet zkroucení N má za následek pomalejší nárůst intenzity 

deformace Se [110]: 
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Z uvedeného vztahu je zřejmé, že intenzita deformace není lineárně závislá na počtu 

zkroucení. Rovnice (41) počítá s délkou kroucené části zkušební tyče L [mm] a respektuje 

nerovnoměrnost deformace po příčném průřezu zkušební tyče. Intenzita deformace se 

vypočítává při tzv. reprezentativním poloměru kroucené části zkušební tyče, který je roven 

2/3 R, přičemž R je reálný poloměr kroucené části zkušební tyče. Ze vztahu (41) je navíc 

patrné, že při konstantní rychlosti kroucení o [min-1] postupně s časem klesá intenzita 

deformační rychlosti Sė [s
-1]. Protože během celé deformace nelze za všech podmínek udržet 

stále stejnou rychlost kroucení, počítá se intenzita deformační rychlosti jako první derivace 

intenzity deformace podle času t [109]: 

dt

dS
S e

e =
&

 (42) 

Tento fakt vysvětluje, proč hodnota intenzity píkové deformační rychlosti Sėp, uvedená 

v tab. 8, není pro jednotlivé smykové deformační rychlosti Rγ&  konstantní. 

Pro výpočet intenzity napětí Sσ [MPa], neboli přirozeného deformačního odporu 

σp [MPa], lze využít následující vztah, který obsahuje koeficienty zpevnění vlivem deformace 

p a vlivem deformační rychlosti m [110]: 
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Rovnice (43) rovněž počítá s osovou sílou F [N] a s kroutícím momentem M [N.mm], které 

jsou zaznamenávány v průběhu krutové zkoušky. 
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Jednotlivé koeficienty zpevnění p a m lze vypočítat, s využitím parciálních derivací, podle 

následujících vztahů [110]: 

N

M
p

ln

ln

∂

∂
=  (44) 

'ln

ln

N

M
m

∂

∂
=  (45) 

kde N´ [min-1] je rychlost kroucení. Hodnotu středního přirozeného deformačního odporu 

σps [MPa] lze získat díky vztahu (2), který prakticky představuje integraci závislosti 

okamžitých hodnot σp na Se, jež byly zjištěny podle rovnic (41) a (43). Podrobný popis práce 

s programem SIGMACON, při vyhodnocování výsledků torzních zkoušek, je uveden 

v publikaci [57]. 

Využitím programu SIGMACON byla provedena analýza dat, která byla získána 

provedením ucelené sady spojitých torzních zkoušek do lomu. Pro zvolené teploty deformace 

a deformační rychlosti byly zjištěny, v závislosti na velikosti deformace, hodnoty přirozených 

deformačních odporů (σp) a středních přirozených deformačních odporů (σps). 

Pro odpovídající teploty a rychlosti kroucení byly sestrojeny tzv. napěťové křivky zkoumané 

oceli (viz obr. 34 a 35). V grafech na obr. 34 jsou zobrazeny napěťové křivky sestrojené při 

konstantních teplotách a při různých rychlostech kroucení. Grafy, zobrazené na obr. 35, 

představují napěťové křivky zkoumané oceli pro konstantní rychlosti kroucení a různé teploty 

deformace. 

Uvedené grafy na obr. 34 a 35 potvrzují předpoklad, že s klesající teplotou deformace se 

zvyšuje deformační napětí, tzn. přirozený deformační odpor zkoumané oceli. 

Podle teoretických předpokladů bylo očekáváno, že s klesající deformační rychlostí 

(tj. s klesající rychlostí kroucení) a při konstantní teplotě deformace se sníží deformační 

napětí. Tento fakt byl pozorován takřka ve všech případech zjištěných napěťových křivek. 

Výjimku představuje graf na obr. 34a, který je ovlivněný mimořádným rozptylem výsledků 

při rychlostech kroucení 80 a 200 min-1. Obě tyto napěťové křivky byly proto vyloučeny 

z následných analýz. 

Vyšší teplota deformace a menší rychlost kroucení (menší deformační rychlost) měly za 

následek posun napěťového píku k menším hodnotám napětí a k menším velikostem 

odpovídající deformace. Tento účinek měl pak za následek rychlejší nástup dynamické 

rekrystalizace. Bohužel vizuální lokalizace napěťových píků byla v některých případech 

velice obtížná, zejména při deformační teplotě 800 °C a při vyšších rychlostech kroucení. 
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  a)  teplota deformace 1100 °C  b)  teplota deformace 1000 °C 
  

  
  c)  teplota deformace 900 °C  d)  teplota deformace 800 °C 
  Obr. 34:  Napěťové křivky oceli 42CrMo4 zjištěné torzní zkouškou (vliv rychlosti kroucení) 

 

  
  a)  rychlost kroucení 8 min-1 b)  rychlost kroucení 40 min-1 
  

  
  c)  rychlost kroucení 200 min-1 d)  rychlost kroucení 1000 min-1 
  Obr. 35:  Napěťové křivky oceli 42CrMo4 zjištěné torzní zkouškou (vliv teploty deformace) 
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Studiem napěťových křivek zkoumané oceli se zabývali autoři [48, 102] a především 

autoři [53, 111-113]. Na obr. 36 jsou znázorněny napěťové křivky oceli 42CrMo4, které byly 

získány tlakovou zkouškou za tepla [48]. Grafy na obr. 36 vyjadřují závislost napětí 

(deformačního odporu) na velikosti deformace pro různé kombinace teplot a rychlostí 

deformace. Autoři [48] uvádějí ve své práci graf (viz obr. 36), který vykazuje nesoulad 

v očekávaném průběhu napěťových křivek. Při teplotě deformace 900 °C tito autoři prezentují 

napěťovou křivku, která neodpovídá teoretickým předpokladům. Křivka při deformační 

rychlosti 0,05 s-1 vykazuje vyšší hodnoty napětí než při deformační rychlosti 0,5 s-1. 

 

 
 Obr. 36:  Napěťové křivky oceli 42CrMo4 zjištěné tlakovou zkouškou [48] 

 

Tlakovou zkoušku využili pro studium napěťových křivek oceli 42CrMo za tepla také 

autoři [111]. Příklady jimi zjištěných napěťových křivek jsou představeny v grafech 

na obr. 37. 

 

  
 a)  konstantní deformační rychlost 0,01 s-1 b)  konstantní teplota deformace 1050 °C 

 Obr. 37:  Napěťové křivky oceli 42CrMo zjištěné tlakovou zkouškou [111] 
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Grafy na obr. 36 a 37 potvrzují, že zmenšení deformační rychlosti a zvýšení teploty 

deformace vede k posunu napěťového píku (prakticky celé napěťové křivky) k nižším 

hodnotám napětí a k nižším deformacím. Dochází tedy ke snížení deformačního odporu oceli 

a navíc k rychlejšímu nástupu dynamické rekrystalizace. 

Nabízí se porovnání napěťových křivek, které jsem získal provedením torzních zkoušek 

za tepla s křivkami autorů [48 a 111], kteří je získali provedením tlakových zkoušek. 

Celkově se dá konstatovat, že napěťové křivky autorů [48] vykazují při odpovídajících 

teplotách a rychlostech deformace ve srovnání s mými napěťovými křivkami nižší hodnoty 

napětí. Bohužel autoři [111] provedli svůj experiment při jiných teplotách deformace a při 

jiných deformačních rychlostech než tomu bylo v mém případě. Z tohoto důvodu by bylo 

případné srovnání zjištěných napěťových křivek značně nepřesné. Srovnání napěťových 

křivek, zobrazených v grafech na obr. 34b a na obr. 37b, které byly sestrojeny při takřka 

shodných parametrech deformace (teplota deformace 1000 °C, resp. 1050 °C a deformační 

rychlosti 0,1 s-1), dává tušit že bylo dosaženo torzní a tlakovou zkouškou prakticky shodných 

napěťových křivek. 

4.1.3.1 Aktivační energie při tváření za tepla 

Z výsledků spojitých krutových zkoušek do lomu byla stanovena aktivační energie oceli 

42CrMo4 a byly vyhodnoceny charakteristiky dynamické rekrystalizace, jejíž počátek je 

definován souřadnicemi napěťového píku. 

Vyčíslení hodnoty aktivační energie zkoumané oceli bylo provedeno na základě rovnice 

SELLARSE a TEGARTA (4), kterou zde pro názornost uvádím ještě jednou: 

( )[ ]n

TR

Q
Ce maxsinhexp σα ⋅⋅






⋅
−⋅=&  (46) 

Problémem při řešení vztahu (4), resp. (46), je potřeba použití nelineární regrese dvou 

nezávisle proměnných. Dalším možným problémem je skutečnost, že naměřená data při 

tváření za tepla mohou bohužel dosahovat značného rozptylu. Tento rozptyl pak může 

negativně ovlivnit výsledky (neodpovídají reálným podmínkám). Tyto problémy lze vyřešit 

použitím software ENERGY 4.0, který je vyvinutý v programovacím jazyku Delphi. 

Výhodou tohoto programu je, že umožňuje nejen stanovit velikost aktivační energie, ale i 

určit hodnoty dalších materiálových konstant, které jsou potřebné pro popis počátku 

dynamické rekrystalizace [40, 114]. Tento program využívá faktu, že rovnice (46) může být 

v závislosti na hodnotách napětí, resp. na hodnotách deformačních teplot, modifikována do 

dvou tvarů, jak je popsáno v kap. 2.2.1.1. 
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Software ENERGY 4.0 pracuje ve dvou fázích. Experimentální data jsou nejdříve 

postupně zpracována za použití částečných lineárních regresí, přičemž v této fázi dochází 

k eliminaci rozptylu vstupních dat a k rozpoznání případné fázové transformace (manuální 

režim). Takto upravené konstanty jsou následně v druhé fázi zpřesněny pomocí metody 

nejmenších čtverců během nelineární regrese (automatický režim), která zahrnuje dvě 

navzájem nezávislé proměnné (teplota a deformační rychlost) [114]. 

Výsledné hodnoty aktivační energie a materiálových konstant vhodných k popisu kinetiky 

dynamické rekrystalizace oceli 42CrMo4, které byly určeny v programu ENERGY 4.0 

v manuálním i automatickém režimu, dokumentují tab. 9 a 10. 

 

Tab. 9:  Výsledné hodnoty materiálových konstant oceli 42CrMo4 určené programem 
ENERGY 4.0 v manuálním režimu 

Q n (1100 °C) αααα (900 °C) C U W 
[kJ/mol] [-] [MPa-1] [s-1] [-] [-] 
375,44 6,53 0,00945 1,61·1014 0,00573 0,095 

 

Tab. 10:  Výsledné hodnoty materiálových konstant oceli 42CrMo4 určené programem 
ENERGY 4.0 v automatickém režimu 

Q n (1100 °C) αααα (900 °C) C U W 
[kJ/mol] [-] [MPa-1] [s-1] [-] [-] 
344,33 4,1992 0,0156 4,48·1011 0,00753 0,114 

 

Manuálním režimem vyhodnocování v programu ENERGY 4.0 byly, ve srovnání 

s automatickým režimem vyhodnocování, stanoveny větší hodnoty materiálových konstant Q, 

n a C. Opačně tomu bylo u materiálových konstant α, U a W. 

Nabízí se srovnání hodnoty aktivační energie zkoumané oceli stanovené programem 

ENERGY 4.0 v automatickém režimu s analogickými hodnotami uvedenými v dostupné 

literatuře [48, 53, 102]. Hodnota aktivační energie zkoumané oceli, která byla stanovena 

regresní analýzou a kterou jsem publikoval v článku [115], byla podstatně vyšší než hodnota 

aktivační energie, která byla určena autory [48]. Navíc autoři [48] určili hodnotu aktivační 

energie zvlášť pro každou deformační rychlost (viz tab. 5, kap. 2.7.2), zatímco v případě 

regresní analýzy v programu ENERGY 4.0 tomu tak nebylo. 

V tab. 11 je zobrazeno srovnání hodnoty aktivační energie oceli 42CrMo4, kterou jsem 

stanovil pomocí regresní analýzy v programu ENERGY 4.0 v automatickém režimu a 

publikoval v článku [115], s hodnotami stanovenými autory [53, 102]. 
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Tab. 11:  Srovnání zjištěných hodnot aktivační energie oceli 42CrMo4 

autor zkušební 
metoda 

Q 
[kJ.mol-1] 

[53] tlaková zkouška 438,865 
tlaková zkouška 315 

[102] 
torzní zkouška 318 

[115] torzní zkouška 344,33 

 

Autoři [53] prezentují výslednou hodnotu aktivační energie, získanou analýzou dat po 

tlakové zkoušce, jako průměrnou hodnotu aktivačních energií, které odpovídají provedeným 

deformačním rychlostem. Ve srovnání s hodnou aktivační energie zkoumané oceli, kterou 

jsem stanovil regresní analýzou v programu ENERGY 4.0, je „průměrná“ hodnota aktivační 

energie, která byla určena autory [53], značně vyšší. 

Autoři [102] stanovili hodnoty aktivační energie zkoumané oceli na základě výsledků, 

které získali torzní a tlakovou zkouškou. Autoři [102] stanovili, ve srovnání se mnou, 

nepatrně menší hodnoty aktivační energie oceli 42CrMo4. Vzhledem k možnému rozptylu 

dat, které jsem získal torzní zkouškou za tepla a následně použil k regresní analýze, lze tvrdit, 

že hodnoty aktivační energie stanovené mnou a autory [102] jsou v poměrně dobré shodě. 

4.1.3.2 Kinetika dynamické rekrystalizace 

Pro vyhodnocení kinetiky dynamické rekrystalizace zkoumané oceli byly stanoveny 

souřadnice napěťových píků odpovídajících napěťových křivek. Jak už bylo uvedeno 

v kapitole 4.1.3.1, program ENERGY 4.0 umožňuje stanovit kromě aktivační energie i další 

materiálové konstanty, které se dále používají při stanovení souřadnic napěťového píku. 

Tyto souřadnice odpovídají daným termomechanickým parametrům deformace a jsou 

stanoveny podle rovnic (11) a (12), které jsou uvedeny v kapitole 2.2.1.1. 

Souřadnice napěťových píků byly stanoveny za využití programu ENERGY 4.0 

s použitím odpovídajících materiálových konstant (viz tab. 9 a 10). Hodnoty píkových 

deformací nebyly dostatečně přesně stanoveny programem ENERGY 4.0 pouze v manuálním 

režimu, a proto byly k následné predikci počátku dynamické rekrystalizace využity pouze 

výsledky získané finální regresní analýzou v automatickém režimu programu ENERGY 4.0. 

Díky znalosti parametrů maximálního napětí σmax a píkové deformace ep lze predikovat 

pro dané velikosti teploty a rychlosti deformace počátek dynamické rekrystalizace 

oceli 42CrMo4. Srovnání naměřených a vypočtených hodnot (programem ENERGY 4.0 

v automatickém režimu) maximálního napětí a píkové deformace v závislosti na velikosti 

Zener-Hollomonova parametru představují grafy na obr. 38 a 39. 
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 Obr. 38:  Srovnání naměřených a vypočtených hodnot maximálního napětí σmax 

 

 
 Obr. 39:  Srovnání naměřených a vypočtených hodnot píkové deformace ep 

 

Graf na obr. 38 dokumentuje dosažení velice dobré shody mezi naměřenými a 

vypočtenými hodnotami maximálního napětí, což potvrzuje správnost provedení regresní 

analýzy v programu ENERGY 4.0. Rozdíly mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami 

píkové deformace (viz graf na obr. 39) byly způsobeny rozptylem naměřených dat, který ale 

výrazně neovlivnil výsledné hodnoty materiálových konstant. 

Z výsledků provedené regresní analýzy (automatický režim v programu ENERGY 4.0) 

byly vytvořeny 3D grafy (viz obr. 40 a 41), na nichž je pro zkoumanou ocel znázorněna 
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závislost maximálního napětí σmax a deformace odpovídající napěťovému píku ep na teplotě a 

rychlosti deformace. 

 

 
 Obr. 40:  Závislost maximálního napětí na teplotě a rychlosti deformace 

 

 
 Obr. 41:  Závislost píkové deformace na teplotě a rychlosti deformace 

 

Jelikož píková deformace ep [-] takřka odpovídá deformaci nutné k vyvolání dynamické 

rekrystalizace, je možno podle grafů na obr. 40 a 41 predikovat pro dané kombinace teplot a 

deformačních rychlostí počátek dynamické rekrystalizace při tváření oceli 42CrMo4 za tepla. 

Kombinace vysokých teplot deformace (např. 1200 °C) a naopak nízkých rychlostí deformace 

(např. 0,02 s-1) má za následek dosažení nízkých hodnot maximálního napětí a píkové 

deformace. Při těchto podmínkách bude tedy potřeba k vyvolání dynamické rekrystalizace 

zkoumané oceli nižších deformací. Naopak při nízkých teplotách deformace (např. 800 °C) a 

při vysokých rychlostech deformace (např. 2,3 s-1) bude potřeba k vyvolání dynamické 
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rekrystalizace zkoumané oceli relativně vyšších deformací, což bude mít za následek dosažení 

vysokých hodnot píkového napětí σmax, které mohou mít velikost až 160 MPa. 

4.1.3.3 Predikce deformačních odporů při tváření za tepla 

Získané výsledky krutových zkoušek byly dále využity ke studiu deformačních odporů 

oceli 42CrMo4. Cílem bylo, na základě známých modelů, matematicky popsat přirozený 

deformační odpor (σp) a střední přirozený deformační odpor (σps) dané oceli při tváření 

za tepla. 

Pro predikci přirozeného deformačního odporu byl využit model (26), viz kapitola 2.2.1.3 

a k matematickému popisu středního přirozeného deformačního odporu byl použit 

model (38), představený v kapitole 2.2.2. Výhodou obou modelů (26) a (38) je možnost 

popisu a tedy i predikce σp, resp. σps v širokém rozsahu deformací nejen s uvažováním vlivu 

zpevnění, ale i se zahrnutím možnosti působení dynamické rekrystalizace. 

Výsledky získané analýzou dat v programu SIGMACON byly podrobeny statistickému 

vyhodnocování v programu UNISTAT 5.6. Za jeho pomoci byly vícenásobnou nelineární 

regresí stanoveny pro zkoumanou ocel a příslušné modely (26) a (38) potřebné materiálové 

konstanty A…G [116]. Modely deformačních odporů oceli 42CrMo4 tvářené za tepla pak 

vykazovaly následující tvar: 
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Pro výsledné modely deformačních odporů zkoumané oceli tvářené za tepla (47) a (48) 

byly určeny koeficienty determinace R2 a odmocniny střední čtvercové chyby RMSEP. 

Přesnost regresních analýz, provedených za účelem stanovení materiálových konstant A…G 

příslušných modelů deformačních odporů, dokumentuje tab. 12. Výsledné hodnoty 

koeficientů determinace vykazují poměrně vysokou přesnost provedené regresní analýzy. 

 

Tab. 12:  Vyhodnocení regresní analýzy modely deformačních odporů oceli 42CrMo4 

 σσσσp σσσσps 
R2 0,9757 0,9767 

RMSEP 7,13761 6,5522 
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S uvažováním vymezené platnosti jednotlivých modelů (47) a (48) byly stanoveny 

relativní odchylky ∆ [%] vypočtených hodnot od naměřených, které byly definovány jako: 
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V grafech na obr. 42 jsou zobrazeny relativní odchylky vypočtených a experimentálně 

zjištěných hodnot přirozených deformačních odporů, resp. středních přirozených 

deformačních odporů, v závislosti na teplotě deformace, velikosti deformace a deformační 

rychlosti. 

 

  
  

 
 Obr. 42:  Relativní odchylky vypočtených hodnot od naměřených pro modely deformačních 

odporů zkoumané oceli (47) a (48) 

 

Velikosti relativních odchylek stanovených, jak pro model přirozeného deformačního 

odporu (47), tak i pro model středního přirozeného deformačního odporu (48), se pohybují 

v rozmezí ± 15 %. Pro zvolené široké spektrum parametrů deformace lze tento rozptyl 

považovat za poměrně dobrý výsledek. Největší rozptyl relativních odchylek vypočtených a 

experimentálně zjištěných hodnot přirozených deformačních odporů byl při deformační 

teplotě 900 °C a velikosti skutečné deformace 0,2. V grafech na obr. 42 je vidět mírná 
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závislost relativních odchylek zjišťovaných deformačních odporů na teplotě deformace a 

na deformační rychlosti. Nicméně, z pohledu případného řízení válcovací tratě, není nutné 

vyžadovat absolutní přesnost uvedených modelů deformačních odporů, protože řídící systémy 

válcovacích tratí jsou schopny zaznamenat a následně korigovat případné rozdíly mezi 

stanovenými a skutečnými hodnotami válcovacích sil. 

Bohužel, jak již bylo popsáno dříve, uvedené modely (47) a (48) platí pouze do dosažení 

ustáleného plastického toku σss a nejsou tedy schopny predikovat přesně deformační odpor 

oceli pro deformace vyšší než ty, které odpovídají σss. Z tohoto důvodu nebyly schopny 

použité modely (47) a (48) v aplikovaném rozsahu deformací, především při vysokých 

teplotách deformace (1100 a 1000 °C) a při nízkých deformačních rychlostech (0,02 a 0,1 s-1), 

přesně popisovat naměřené hodnoty σp, resp. σps, jak dokumentuje graf na obr. 43. 

 

 
 Obr. 43:  Naměřené a vypočtené hodnoty σp a σps – teplota deformace 1100 °C, 

rychlost kroucení 8 min-1 (deformační rychlost 0,02 s-1) 

 

Při vysokých teplotách deformace a při deformačních rychlostech rovných anebo vyšších 

než 0,5 s-1, tj. při rychlostech kroucení rovných anebo vyšších než 200 min-1, s uvažováním 

možného rozptylu naměřených dat, byly použité modely (47) a (48) schopny poměrně přesně 

predikovat naměřené hodnoty σp a σps v celém rozsahu aplikovaných deformací, jak 

dokumetuje graf na obr. 44. 
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 Obr. 44:  Naměřené a vypočtené hodnoty σp a σps – teplota deformace 1000 °C, 

rychlost kroucení 200 min-1 (deformační rychlost 0,5 s-1) 

 

Při nízkých teplotách deformace (800 a 900 °C) a při všech aplikovaných deformačních 

rychlostech vykazovaly naměřené a vypočtené hodnoty σp a σps poměrně dobrou shodu, jak 

dokumentuje graf na obr. 45. 

 

 
 Obr. 45:  Naměřené a vypočtené hodnoty σp a σps – teplota deformace 800 °C, rychlost 

kroucení 200 min-1 (deformační rychlost 0,5 s-1) 

 

Při nízkých teplotách deformace (800 a 900 °C) byly použité modely schopny poměrně 

přesně popsat napěťové křivky zkoumané oceli v celém rozsahu aplikovaných deformací. 
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Tento fakt si lze vysvětlit tím, že při nízkých teplotách deformace, ve srovnání s vysokými 

teplotami deformace (1000 a 1100 °C), nevykazovaly napěťové křivky inflexní bod, který 

charakterizuje počátek ustáleného plastického toku. 

V teoretické části této práce (viz kap. 2.2.1.3) je uveden model deformačních odporů, 

který ve svých experimentech použili autoři [53, 54, 113]. Autoři [113] se zabývali popisem 

napěťových křivek oceli 42CrMo, k čemuž použili rovnici (24), kterou dále modifikovali na 

následující tvar: 
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Zener-Hollomonův parametr Z´ [s-1] byl, z důvodu kompenzace deformační rychlosti při 

tlakové zkoušce, vyjádřen Y. C. LINEM jako [113]: 
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Materiálové konstanty v modelu (53) A [s-1], α [MPa], n [-] a Q [kJ.mol-1] dle autorů [113], 

závisejí nejen na chemickém složení zkoumané oceli, ale také vyjadřují vliv deformace e [-] 

na danou napěťovou křivku: 
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Hodnoty jednotlivých koeficientů (B0 – B5, D0 – D5, E0 – E5, F0 – F5), použitých v rovnicích 

(53) až (56), jsou uvedeny v publikaci [113]. 

Jelikož byly autory [113] stanoveny koeficienty k rovnicím (51) až (56) pro ocel 42CrMo, 

nabízí se srovnání jejich modelu s mými výsledky krutových zkoušek a s mnou použitým 

modelem přirozeného deformačního odporu (47). Graf na obr. 46 prezentuje srovnání 

naměřených hodnot, získaných krutovou zkouškou mnou zkoumané oceli při teplotě 

deformace 1100 °C a při rychlosti kroucení 8 min-1, s výsledky přirozených deformačních 

odporů, které byly stanoveny dle rovnic (47) a (51). Vypočtené hodnoty přirozeného 

deformačního odporu podle použitých rovnic (viz graf na obr. 46) jsou takřka shodné až do 

velikosti deformace 0,4. Domnívám se, že při této deformaci hodnoty σp odpovídají 
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počátku σss a tím pádem zde končí platnost použitého modelu (47). Model (51), navržený 

autory [113], je schopen dále popisovat naměřenou napěťovou křivku až do velikosti 

deformace 0,8. Při deformacích vyšších než 0,8 model (51) také ztrácí svou platnost. 

 

 
 Obr. 46:  Srovnání naměřených a vypočtených hodnot σp dle modelů (47) a (51) 

(teplota deformace 1100 °C, rychlost kroucení 8 min-1 (deformační rychlost 0,02 s-1)) 

 

Graf na obr. 47 dokumentuje srovnání naměřených hodnot, získaných krutovou zkouškou 

mnou zkoumané oceli při teplotě deformace 800 °C a při rychlosti kroucení 200 min-1, 

s výsledky přirozených deformačních odporů, které byly stanoveny dle rovnic (47) a (51). 

 

 
 Obr. 47:  Srovnání naměřených a vypočtených hodnot σp dle modelů (47) a (51) 

(teplota deformace 800 °C, rychlost kroucení 200 min-1 (deformační rychlost 0,5 s-1)) 
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V případě grafu na obr. 47 model (51) autorů [113] neodpovídá naměřeným ani 

vypočteným hodnotám deformačních odporů dle rovnice (47). Opět jako v předchozím 

případě je platnost modelu (51) omezena velikostí deformace 0,8. Po dosažení této velikosti 

deformace hodnoty výsledných přirozených deformačních odporů, získaných dle rovnice (51), 

vzrůstají. 

Celkově se dá konstatovat, že při nízkých deformačních rychlostech (do 0,1 s-1) bylo 

dosaženo poměrně dobré shody výsledných hodnot σp, které byly stanoveny na základě rovnic 

(47) a (51). Při vyšších deformačních rychlostech již byl pozorován značný rozdíl mezi 

výslednými hodnotami σp, které byly stanoveny na základě rovnic (47) a (51). Tento fakt 

platil pro všechny teploty deformace. 

Model (36) autorů [59], který je uveden v předložené práci v kapitole 2.2.2, umožňuje 

stanovit střední přirozený deformační odpor pro široké spektrum ocelí. Využitím tohoto faktu 

byly srovnány hodnoty středních přirozených deformačních odporů, které byly vypočteny 

podle mnou použitého modelu (48) a podle modelu (36) autorů [59]. Graf na obr. 48 

zobrazuje srovnání výsledných hodnot středních přirozených deformačních odporů, které byly 

vypočteny podle rovnic (36) a (48) a které byly získány krutovou zkouškou oceli 42CrMo4. 

 

 
 Obr. 48:  Srovnání naměřených a vypočtených hodnot σps dle modelů (36) a (48) 

(teplota deformace 1100 °C, rychlost kroucení 1000 min-1 (deformační rychlost 2,3 s-1)) 

 

Při deformačních rychlostech rovných 0,9 a 2,3 s-1 bylo dosaženo, při všech použitých 

teplotách deformace, poměrně dobré shody mezi výslednými hodnotami σps, které byly 

stanoveny pomocí rovnic (36) a (48), což dokumentuje graf na obr. 48. 
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Při deformačních rychlostech nižších než 0,9 s-1 byl pozorován již značný rozdíl mezi 

hodnotami σps (viz obr. 49), které byly vypočteny dle rovnic (36) a (48). Kromě toho 

výsledné hodnoty σps, které byly vypočteny dle (36), neodpovídaly hodnotám získaných 

krutovou zkouškou zkoumané oceli. Tento efekt byl pozorován pro všechny použité teploty 

deformace. 

 

 
 Obr. 49:  Srovnání naměřených a vypočtených hodnot σps dle modelů (36) a (48) 

(teplota deformace 900 °C, rychlost kroucení 40 min-1 (deformační rychlost 0,1 s-1)) 

 

Z tohoto se dá usoudit, že model (36) autorů [59] se dá použít pro predikci středních 

přirozených deformačních odporů oceli 42CrMo4 pouze při aplikovaných deformačních 

rychlostech vyšších nebo rovných 0,9 s-1. 

Přesnost modelu (48), určeného k predikci σps, klesá se zmenšující se velikostí 

deformace. Vzniklé nepřesnosti a odchylky vypočtených od naměřených hodnot 

deformačních odporů mohly být způsobeny tím, že použité modely (26) a (38) nejsou vhodné 

pro predikci deformačních odporů při deformačních rychlostech nižších než 100 s-1, které jsou 

dosahovány na plastometrech. Pro komplexní a přesnější analýzu středních přirozených 

deformačních odporů oceli 42CrMo4 při uvažovaných parametrech deformace by bylo 

vhodnější použít laboratorní válcování dle metody popsané v [117, 118]. 
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4.1.3.4 Tvařitelnost za tepla 

Výhodou provedení ucelené sady spojitých torzních zkoušek do lomu, jak již bylo dříve 

popsáno, je získání spousty informací o deformačním chování zkoumaného materiálu. 

V tomto případě byla na základě dosažených výsledků hodnocena tvařitelnost oceli 42CrMo4 

při jejím tváření za tepla. Zkoumaným parametrem byla velikost deformace do lomu, která 

udává velikost deformace při níž dojde při daných termomechanických podmínkách 

k úplnému vyčerpání plasticity zkoumaného materiálu. Tím pádem dojde při spojité torzní 

zkoušce k lomu zkušební tyče. Z výsledků těchto testů pak lze definovat velikost deformace, 

kterou lze na daný materiál aplikovat při jeho tváření za tepla, aniž by došlo k jeho porušení. 

Naměřené hodnoty velikosti deformace do lomu jsou představeny v tab. 8. Jejich závislost na 

teplotě a rychlosti deformace zobrazuje tab. 13, ze které vychází i trojrozměrný graf 

tvařitelnosti oceli 42CrMo4 při tváření za tepla, uvedený na obr. 50. 

 

Tab. 13:  Výsledné hodnoty deformace do lomu v závislosti na termomechanických 
parametrech tváření 

deformační rychlost [s-1] 
deformace do lomu [-] 

0,02 0,1 0,2 0,5 0,9 2,3 
800 2,62 1,92 --- 1,64 --- 1,30 
900 2,48 1,55 --- 1,67 --- 1,62 
1000 2,50 2,60 --- 2,69 --- 2,90 

teplota [°C] 

1100 2,48 2,69 2,87 2,51 2,59 3,13 

 

 
 Obr. 50:  3D mapa tvařitelnosti oceli 42CrMo4 
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Z tab. 13 a grafu na obr. 50 vyplývá, že při teplotě deformace 800 °C roste velikost 

deformace do lomu s klesající velikostí deformační rychlosti, tzn. s klesající rychlostí 

kroucení. Při teplotě 1000 °C naopak velikost deformace do lomu roste se vzrůstající 

deformační rychlostí. Se zvyšující se teplotou deformace velikost deformace do lomu 

při daných deformačních rychlostech až na výjimky stoupá. Nejnižší hodnoty deformace do 

lomu bylo dosaženo při deformační rychlosti 2,3 s-1 (při rychlosti kroucení 1000 min-1) a při 

teplotě 800 °C. Oproti tomu kombinací vysoké deformační rychlosti (2,3 s-1) a vysoké teploty 

deformace (1100 °C) bylo dosaženo nejvyšších hodnot deformace do lomu. To znamená, že 

při těchto termomechanických podmínkách deformace vykazuje ocel 42CrMo4 

nejvyšší tvařitelnost. 

4.2 Studium strukturotvorných procesů při ochlazování oceli 42CrMo4 

K tomu, aby bylo možné zabývat se plnohodnotně problematikou strukturotvorných 

procesů při ochlazování oceli 42CrMo4, je vhodné znát její rozpadové diagramy a teploty 

fázových přeměn. Ke stanovení rozpadových diagramů lze využít dilatometrickou analýzu 

a nebo v dnešní době velmi rozšířené matematické modelování ve speciálních programech, 

které pracují na základě metody konečných prvků. Kromě toho lze provedením anizotermické 

přerušované zkoušky na torzním plastometru SETARAM zkoumat teploty fázových přeměn 

při ochlazování ocelí. 

4.2.1 Aplikace dilatometru DIL 805A/D 

Dilatometrická analýza je založena na sledování změn rozměrů vzorku (většinou délky), 

k nimž dochází následkem přeskupení atomů v krystalové mřížce při změně teploty. 

Dilatometrická analýza se používá především k určení průběhu fázových přeměn materiálů 

v tuhém stavu při jejich ohřevu anebo ochlazování. Touto metodou lze v kombinaci 

s metalografickou analýzou konstruovat diagramy fázových přeměn zkoumaných materiálů. 

Kromě toho je možno také určit např. součinitele délkové roztažnosti a Curieho teplotu 

(indikuje změnu magnetických vlastností) [119]. 

Dilatometrická analýza se provádí na dilatometrech, které se skládají ze dvou základních 

součástí. První z nich tvoří pecní část, ve které je realizován ohřev (indukční nebo odporový) 

zkušebních vzorků. Používají se především válcovité vzorky o průměru 2 až 5 mm a délce 20 

až 60 mm, které jsou uloženy v křemenných trubičkách. Změny délky vzorku se přenášejí 

nejčastěji pomocí křemenných tyčinek z pecní části do měřící části dilatometru, která tvoří 

jeho druhou část. Metody zaznamenávání jsou různé, přičemž často se používají indukční 
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snímače, které převádějí délkové změny vzorku na změnu indukčnosti. Předností tohoto 

způsobu je velmi dobrá citlivost a přesnost snímání dilatace. 

Výsledkem dilatometrické analýzy mohou být dva druhy záznamu: skutečná dilatační 

křivka nebo diferenční dilatační křivka. Skutečná dilatační křivka představuje závislost 

dilatace vzorku na teplotě, zatímco diferenční dilatační křivka představuje závislost rozdílu 

dilatace vzorku a etalonu na teplotě. Při obou způsobech je použito etalonu, který nemá ve 

sledované teplotní oblasti fázové přeměny a jehož délková roztažnost na teplotě byla přesně 

změřena. K měření teploty zkoušeného vzorku se používá většinou termočlánek [119]. 

Dilatometr DIL 805A/D firmy Bähr Thermoanalyse GmbH se používá pro stanovení 

parametrů deformace a pro tvorbu rozpadových diagramů [120]. Jeho hlavní předností je, že 

může pracovat s vysokými rychlostmi ohřevu a ochlazování zkušebních vzorků. 

Zkušební vzorky mohou být ohřívány rychlostí až 4000 K.s-1 a ochlazovány rychlostí až 

2500 K.s-1. Další jeho velkou výhodou je, že může pracovat ve dvou režimech: buď jsou 

sledovány pouze délkové změny během ohřevu a ochlazování (805A) anebo je možno navíc 

na zkoušeném vzorku vytvořit zbytkovou deformaci (805D). Kompletní charakteristika tohoto 

zařízení je zobrazena v tab. 14. 

 

Tab. 14:  Charakteristika dilatometru DIL 805A/D [120] 

 DIL 805A 
(kalení) 

DIL 805D 
(deformace) 

rychlost ohřevu max. 4000 K.s-1 max. 100 K.s-1 

rychlost ochlazování max. 2500 K.s-1 max. 100 K.s-1 

deformační síla --- max. 25 kN 

deformační rychlost --- 0,001 – 12,5 s-1 

skutečná deformace --- 0,05 – 1,2 

počet jednotlivých 
deformací 

--- libovolný 

minimální pauza mezi 
jednotlivými deformacemi 

--- 40 ms 

 

Celá elektronika zařízení je obsluhována digitálně a spolu s vlastním systémovým 

procesorem je ovládán HF generátor, hydraulika, zaznamenávání naměřených dat, přívod 

plynu, vakuovací jednotka a bezpečnostní zařízení. Profesionální 32-bitový software 

WinTA 9.0 je schopen pracovat pod systémy Windows NT, 2000, XP. 
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Přístroj může pracovat s dutými anebo plnými vzorky, které jsou indukčně ohřívány 

v pracovní komoře dilatometru (viz obr. 51) na požadovanou teplotu a po dané výdrži vzorků 

na této teplotě jsou následně ochlazovány (spojitě, izotermicky). Podle potřeby lze použít 

ochrannou atmosféru inertního plynu anebo vakuum. Fázové transformace, probíhající během 

procesu spojitého ochlazování vzorků anebo během izotermického ochlazování, jsou 

indikovány změnou délky zkoušeného vzorku. Přístroj pracuje s citlivostí měření relativní 

změny délky vzorku 0,05 µm / 0,05 °C [120, 121]. 

 

 
 Obr. 51:  Pracovní komora dilatometru DIL 805A/D [120] 

 

Výstupem zkoušky na dilatometru DIL 805A/D jsou naměřené hodnoty času, teploty a 

změny délky vzorku. Pomocí speciálního software je sestrojena dilatační křivka, která 

představuje závislost změny délky na teplotě. Z této křivky je možno zjistit body počátku a 

konce fázové přeměny. Provedením ucelené sady dilatometrických zkoušek v kombinaci 

s metalografickými analýzami lze sestrojit graf závislosti teploty na logaritmu času a tím 

pádem i samotný rozpadový diagram [122]. Měřená data mohou být exportována jako tabulky 

v ASCII kódu do souboru Excel, grafy mohou být zobrazeny ve formátech BMP, JPG, TIF, 

EMF, atd. 

4.2.2 Matematické modelování pomocí software QTSteel 3.1 

Tento program, vyvinutý firmou ITA spol. s.r.o [123], je určen k výpočtům podílů 

sekundárních strukturních složek vzniklých rozpadem ochlazovaného austenitu a finálních 

mechanických vlastností tepelně zpracovávaných uhlíkových, legovaných a nástrojových 

ocelí. 
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Na základě zadání vstupních dat (chemické složení oceli, teplota a čas austenitizace, 

velikost deformace, typ tělesa a jeho počáteční teplota, podmínky ochlazování, případně ještě 

teplota a čas popouštění) software QTSteel vypočítá a zobrazí ochlazovací křivky vybraného 

tělesa v jeho různých pozicích (na či pod povrchem tělesa). Kromě toho navíc stanoví 

rozpadové ARA diagramy pro danou ocel. Na základě interakce ochlazovací křivky 

s rozpadovým diagramem stanoví software výslednou mikrostrukturu a mechanické vlastnosti 

zkoumané oceli. Program QTSteel je navíc doplněn o MKP modul, který slouží k výpočtům 

ochlazovacích křivek standardních 2D těles, jako jsou například tyče kruhového nebo 

obdélníkového průřezu, válec, prstenec a trubka. Úloha přestupu a vedení tepla pro rovinné 

nebo rotačně symetrické těleso je řešena jako symetrická. Samotný výpočet tedy probíhá 

pouze na části průřezu tělesa, která je vymezena osami symetrie. Řešená oblast je automaticky 

pokryta sítí konečných prvků s rovnoměrnou počáteční teplotou. Přestup tepla vybranými 

částmi povrchu tělesa je popsán okrajovou podmínkou třetího druhu, kdy je tepelný tok 

definován pomocí teplot povrchu tělesa a ochlazovacího média a součinitelem přestupu tepla. 

Souřadnice kritických bodů křivek rozpadových diagramů jsou stanoveny vícenásobnou 

regresí (zvlášť pro časy a zvlášť pro teploty nosů transformačních křivek). Regresní analýzy 

jsou založeny na následujících rovnicích [124]: 

( )ii0i cAAT ⋅+= Σ  (57) 

( )( )ii0i cBBS ⋅+= Σexp  (58) 

kde Ti, Si jsou teplota a čas nosu dané oceli; A0, B0 jsou regresní konstanty; Ai, Bi jsou regresní 

koeficienty a ci je obsah legujících prvků. Regresí byl určen tvar transformačních křivek 

(nesymetrické paraboly), kde hodnoty nosů jsou vyjádřeny souřadnicemi T(i), S(i) a větvící se 

konce paraboly jsou dány souřadnicemi T0(i) a S0(i). Teplotní souřadnice T0(i) pro počátek 

feritu a perlitu odpovídají teplotám Ac3 a Ac1. Interakce obecné ochlazovací křivky s 

rozpadovým diagramem je řešena jejím rozložením na řadu úseků s konstantními rychlostmi 

ochlazování, pro které se pak vypočítávají příspěvky Xi (feritu, perlitu a bainitu) k rozpadu 

austenitu pomocí AVRAMIHO rovnice (viz obr. 52) [124]: 

( ) ( ) ( )( )( ) γXtTk1tTX Tn
i ⋅⋅−−= exp,  (59) 

Hodnoty k (T) a n (T) jsou teploty závislé během ochlazování na rychlosti ochlazování. 

Pro výpočet podílu martenzitu Xm, kdy transformace není časová, ale pouze teplotní, program 

QTSteel 3.1 využívá KOISTINEN-MARBURGŮV vztah [124]: 

( ) ( )( )( ) γXTTMSb1TX n

m ⋅−⋅−−= exp  (60) 
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Rovnice (60) zahrnuje teplotu vzniku martenzitu TMS [°C]. Součet těchto jednotlivých podílů 

pak udává celkový obraz rozpadu austenitu na sekundární strukturní složky feritu, perlitu, 

bainitu a martenzitu. 

 

 
 Obr. 52:  Schéma výpočtu strukturních podílů programem QTSteel 3.1 [122] 

 

Predikce mechanických vlastností je založena na stejném principu, který byl použit pro 

určení kritických bodů rozpadového diagramu. Tvrdost HV je pak stanovena z: 

( ) ( ) ( ) ( )Mac4CBac3CPec2CFec1C0CHV iiiiiiii %%%% ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+= ΣΣΣΣ  (61) 

kde C0, C1, C2, C3, C4 představují regresní koeficienty; ci jsou obsahy jednotlivých prvků 

v oceli; Fe, Pe, Ba, Ma jsou procentuální podíly obsahu feritu, perlitu, bainitu a martenzitu ve 

struktuře. Výpočet pevnosti Rm je založen na její přímé vazbě na tvrdost HV: 

( )HVfRm =  (62) 

Výpočet meze kluzu Re je založen na obecné rovnici: 

( )( )MaBaPeFeCRDfRe ,,,,, Σα=  (63) 

kde Dα je velikost feritického zrna a CR je rychlost ochlazování [K.s-1] [124, 125]. 
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4.2.3 Stanovení rozpadových diagramů 

Rozpadové diagramy zkoumané oceli byly stanovovány pro různé rychlosti ochlazování 

ve dvou modifikacích: CCT (Continuous Cooling Transformation) a DCCT (Deformation 

Continuous Cooling Transformation). K jejich stanovení byla využita dilatometrická analýza 

na dilatometru DIL 805A/D, který je instalovaný v Institutu metalurgie železa 

v Gliwicích [126] a matematická simulace v programu QTSteel 3.1. Pro dané ochlazovací 

křivky odpovídající příslušným rychlostem ochlazování byla určena tvrdost zkoumané oceli. 

4.2.3.1 Popis provedených experimentů 

Ze zkoumané oceli byly pro dilatometrické analýzy připraveny dvě série válcovitých 

vzorků o průměru 5 mm a délce 50 mm. Chemické složení válcovitých vzorků z oceli 

42CrMo4 představuje tab. 15. První série připravených vzorků byla využita pro režim 

stanovení CCT (Continuous Cooling Transformation) diagramu zkoumané oceli. Vzorky byly 

ohřívány ve vakuu (min. 10-4 mbar) rychlostí 4,7 °C.s-1 na teplotu 850 °C. Výdrž na této 

teplotě byla 1200 s. Poté byly vzorky ochlazovány různými rychlostmi na teplotu okolí. 

Druhá série připravených vzorků byla použita pro režim stanovení DCCT (Deformation 

Continuous Cooling Transformation) diagramu zkoumané oceli. Vzorky byly kromě 

analogického ohřevu jako v předchozím případě na teplotu 850 °C podrobeny při této teplotě 

35 % výškové deformaci. Deformační rychlost byla rovna 1 s-1. Použitá velikost deformace 

praktický odpovídá celkové velikosti deformace, která je dosahována v hotovním ASC bloku, 

instalovaném na kontijemné trati v TŽ a.s, při válcování tyčí o průměru 16 až 18 mm. 

Deformované vzorky byly následně ochlazovány různou rychlostí na pokojovou teplotu. 

Rychlosti ochlazování vzorků v obou režimech dilatometrického zkoušení se pohybovaly 

v rozmezí od 66,7 °C.s-1 až do 3 °C.min-1 (tj. 0,05 °C.s-1). Po ochlazení byly dilatometricky 

testované vzorky podrobeny metalografické analýze a zkoumání tvrdosti [127]. 

 

Tab. 15:  Chemické složení oceli 42CrMo4 v hm. % pro stanovení rozpadových diagramů 

C Mn Si P S Cu Cr Ni Al Mo 
0,438 0,80 0,276 0,014 0,007 0,05 1,06 0,03 0,027 0,191 

 

Pro matematickou simulaci bylo chemické složení a parametry ohřevu a ochlazování 

zkoumané oceli nastaveno analogicky, jak tomu bylo u dilatometrického zkoušení (tzn. 

teplota austenitizace 850 °C, výdrž na teplotě na 20 minut, analogické rychlosti ochlazování). 

Při určování rozpadového DCCT diagramu zkoumané oceli matematickým modelováním 

byla, stejně jako u dilatometrického zkoušení, nastavena deformace o velikosti 35 %. 
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4.2.3.2 Diskuse stanovených rozpadových diagramů 

Dilatometrickým zkoušením a matematickým modelováním byly pro oba typy 

rozpadových diagramů stanoveny body přeměny zkoumané oceli, resp. teploty Ac1 a Ac3. 

Přičemž Ac1 je teplota, při níž se při ohřevu přeměňuje perlit a začíná přeměňovat ferit na 

austenit a Ac3 je teplota, která charakterizuje při ohřevu konec přeměny feritu na austenit. 

Kromě toho byly teploty fázových přeměn Ac1 a Ac3 [°C] vypočteny pomocí rovnic, které 

publikoval KASATKIN spolu se svými kolegy v práci [128]: 

222

2

1

V28Ni460Mo463
Cr840VMo830VC427NiCr800NiSi776

NiMn06NiC285MoMn515MoC957CrSi103
SiMn014SiC511N830S297W183Al721

V150Ni958Mo244Cr118Si737Mn087723Ac

⋅−⋅−⋅−
−⋅−⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅+

+⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅−
−⋅⋅−⋅⋅−⋅−⋅+⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅−=

,,
,,,,,

,,,,,
,,,,

,,,,,,

 (64) 

222222

2

3

V260Ni241Mo909Cr3220Si866Mn462
C174VMn804NiSi618MoSi317CrSi324

NiC048CrC415SiC332MnC216B900
N485P276S332W575Nb564Al072Ti190

V295Ni732Cr356Si327Mn427C370912Ac

⋅−⋅+⋅+⋅+⋅−⋅+
+⋅+⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅+

+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅−
−⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+

+⋅+⋅−⋅−⋅+⋅−⋅−=

,,,,,,
,,,,

,,,,
,,,

,,,,,

 (65) 

Rovnice (64) a (65) lze použít pro poměrně široké spektrum ocelí, přičemž rozsah platnosti 

rovnic je přesně definován v článku [128]. Obsah jednotlivých prvků v rovnicích (64) a (65) 

je uváděn v hmotnostních procentech. 

Teploty fázových přeměn při ohřevu oceli 42CrMo4, vypočtené podle rovnic (64) a (65), 

platí pro chemické složení prezentované v tab. 15. Srovnání naměřených a vypočtených 

hodnot teplot fázových přeměn uvádí tab. 16. Z této tabulky je patrné, že bylo dosaženo 

poměrně dobré shody teplot Ac1, které byly stanoveny všemi třemi metodami. V případě 

teplot Ac3 bylo dosaženo prakticky shodných hodnot, které byly určeny dilatometrickou 

analýzou a výpočtem podle rovnice (65). Program QTSteel 3.1 stanovil teplotu Ac3 o 26 °C 

nižší než určila dilatometrická analýza a výpočet dle rovnice (65). 

 

Tab. 16:  Teploty fázových přeměn při ohřevu oceli 42CrMo4 

 DIL 805A/D QTSeel 3.1 rovnice (66) / (67) 
Ac1 753 °C 740 °C 743,5 °C 
Ac3 801 °C 775,1 °C 802,1 °C 

 

Rozpadové CCT diagramy oceli 42CrMo4, stanovené dilatometrickou analýzou a 

matematickým modelováním v programu QTSteel 3.1, jsou představeny na obr. 53 a 54. 

Z těchto obrázků je zřejmé, že bylo dosaženo poměrně dobré shody velikosti oblastí 

jednotlivých strukturních fází CCT diagramů stanovených oběma způsoby. Program QTSteel 
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stanovil ve srovnání s dilatometrickou analýzou nižší teploty přeměn pro jednotlivé strukturní 

fáze vzniklé při ochlazování. Matematickým modelováním v programu QTSteel byly ve 

srovnání s dilatometrickou analýzou určeny vyšší časy feritického a perlitického nosu. 

Tato fakta následně ovlivnila výsledné hodnoty tvrdosti, které byly určeny pro analogické 

rychlosti ochlazování zkoumané při konstrukci CCT diagramů zkoumané oceli. 

 

 
 Obr. 53:  CCT diagram oceli 42CrMo4 určený dilatometrickou analýzou 

 

 
 Obr. 54:  CCT diagram oceli 42CrMo4 určený matematickým modelováním 

v programu QTSteel 3.1 
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Pro srovnání získaných CCT diagramů zkoumané oceli byl využit CCT diagram 

(viz obr. 55), který byl uveden v materiálovém listě firmy Dörrenberg Edelstahl [129] a byl 

zkonstruován také pro teplotu austenitizace 850 °C. 

 

 
 Obr. 55:  CCT diagram oceli 42CrMo4 pro teplotu austenitizace 850 °C [129] 

 

Rozpadový diagram uvedený na obr. 55 vykazuje prakticky stejné teploty hranic 

jednotlivých strukturních oblastí, které vznikají ochlazováním austenitu. Feritický nos CCT 

diagramu uvedeného na obr. 55 je ve srovnání s analogickým diagramem zobrazeným 

na obr. 53 posunut k delším časům. Časy nosů zbylých strukturních oblastí se však takřka 

shodují. Z toho vyplývá, že výsledky provedené dilatometrické analýzy by měly být správné. 

V případě určování rozpadových diagramů matematickým modelováním je třeba brát v úvahu 

možné odchylky, kterými jsou tyto komplexní programy zatíženy. 

Rozpadové DCCT diagramy oceli 42CrMo4 stanovené dilatometrickou analýzou a 

matematickým modelováním v programu QTSteel 3.1 jsou představeny na obr. 56 a 57. 

Bylo dosaženo takřka shodných teplot počátků oblastí jednotlivých strukturních fází, které 

vznikají ochlazováním austenitu. Bohužel DCCT diagram stanovený programem QTSteel 3.1 

vykazoval ve srovnání s analogickým diagramem sestrojeným dilatometrickou analýzou 

především rozdílné velikosti odpovídajících strukturních fází. Lze předpokládat, že 

dilatometrickou analýzou byl ve srovnání s matematickým modelováním získán přesnější 

DCCT diagram zkoumané oceli. 
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 Obr. 56:  DCCT diagram oceli 42CrMo4 určený dilatometrickou analýzou 

 

 
 Obr. 57:  DCCT diagram oceli 42CrMo4 určený matematickým modelováním 

v programu QTSteel 3.1 
 

Srovnáním CCT a DCCT diagramů zkoumané oceli, které byly sestrojeny pomocí 

dilatometrické analýzy (viz obr. 53 a 56), lze konstatovat mírné zvětšení feritické, perlitické a 

bainitické oblasti. Kromě toho vykazoval DCCT diagram i mírné zvýšení teplot přeměny 

austenitu na ferit a snížení teploty přeměny austenitu na martenzit o cca 15 °C. V DCCT 

diagramu došlo především k posunu feritického a bainitického „nosu“ doleva, tzn. směrem 
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k nižším časovým hodnotám. Podle obr. 53 a 56 není vidět žádný podstatný rozdíl mezi 

dilatometricky stanovenými CCT a DCCT diagramy, co se týče zastoupení jednotlivých 

strukturních fází při daných rychlostech ochlazování. Celkově lze tvrdit, že uvedené rozdíly 

mezi stanovenými CCT a DCCT diagramy nejsou tak výrazné, protože byla použita poměrně 

nízká velikost deformace (35 %). 

Rozpadový DCCT diagram zkoumané oceli stanovený matematickým modelováním 

v programu QTSteel 3.1 vykazoval ve srovnání s CCT diagramem určeným analogickou 

metodou zvýšení teplot počátků jednotlivých strukturních fází a posun jejich „nosů“ doleva, 

tzn. ke kratším časům (viz obr. 54 a 57). 

Všechny dilatometricky zkoušené vzorky byly podrobeny metalografické analýze. 

Nízké rychlosti ochlazování (0,035 – 0,1 °C.s-1) měly za následek dosažení mikrostruktury 

tvořené pouze perlitem a feritem. Příklad mikrostruktury dilatometricky testovaných vzorků, 

které byly ochlazovány rychlostí 0,1 °C.s-1 dokumentuje obr. 58. 

 

  
  a)  režim zkoumání CCT diagramu b)  režim zkoumání DCCT diagramu 

 Obr. 58:  Mikrostruktura dilatometricky zkoušených vzorků z oceli 42CrMo4 
(rychlost ochlazování 0,1 °C.s-1) 

 

Při rychlostech ochlazování rovných anebo vyšších než 0,25 s-1 se v mikrostruktuře 

dilatometricky zkoušených vzorků začaly objevovat, kromě perlitu a feritu, zákalné fáze. 

Příklad mikrostruktury dilatometricky zkoušených vzorků, které byly ochlazovány rychlostí 

0,5 °C.s-1 je představen na obr. 59. Jejich mikrostruktura byla tvořena především perlitem a 

feritem s mírným zastoupením martenzitu a bainitu. Od rychlosti ochlazování 6 °C.s-1 a vyšší 

byla mikrostruktura testovaných vzorků tvořena pouze zákalnými fázemi (martenzit a bainit). 

Tento fakt dokumentuje obr. 60, na kterém je znázorněna mikrostruktura dilatometricky 

zkoušených vzorků, které byly ochlazovány rychlostí 10 °C.s-1 [127]. 
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  a)  režim zkoumání CCT diagramu b)  režim zkoumání DCCT diagramu 

 Obr. 59:  Mikrostruktura dilatometricky zkoušených vzorků z oceli 42CrMo4 
(rychlost ochlazování 0,5 °C.s-1) 

 

  
  a)  režim zkoumání CCT diagramu b)  režim zkoumání DCCT diagramu 

 Obr. 60:  Mikrostruktura dilatometricky zkoušených vzorků z oceli 42CrMo4 
(rychlost ochlazování 10 °C.s-1) 

 

Celkově lze tvrdit, že se zvyšující se rychlostí ochlazování se zvětšoval podíl zákalných 

struktur v dilatometricky zkoušených vzorcích, což odpovídá jednotlivým rozpadovým 

diagramům. Dilatometricky zkoušené vzorky, na nichž byla provedena deformace, vykazují 

větší zastoupení zákalných struktur ve srovnání s analogicky testovanými vzorky bez 

provedení deformace. 

Dilatometricky testované vzorky byly dále podrobeny zkoušení tvrdosti podle 

Vickerse HV10. Na jednom vzorku bylo měření tvrdosti provedeno 4x. Z těchto hodnot byla 

stanovena střední (průměrná) hodnota tvrdosti příslušného vzorku, který odpovídal dané 

rychlosti ochlazování při stanovení CCT anebo DCCT diagramu zkoumané oceli (viz obr. 53 

a obr. 56). 

Graf na obr. 61 zobrazuje střední hodnoty tvrdosti oceli 42CrMo4 po jejím 

dilatometrickém zkoušení v závislosti na rychlosti ochlazování. Se zvyšující se rychlostí 



Experimentální část 

 

92 

ochlazování dilatometricky testovaných vzorků se zvyšoval podíl zákalných struktur 

v jednotlivých vzorcích a tím pádem rostla i jejich tvrdost. Vzorky podrobené 

dilatometrickému zkoušení za účelem stanovení transformačního DCCT diagramu (modrá 

barva) vykazovaly ve srovnání se vzorky využitými ke stanovení transformačního 

CCT diagramu (červená barva) vyšší hodnoty tvrdosti podle Vickerse. Tento fakt odpovídá 

daným metalografickým analýzám a stanoveným transformačním diagramům. 

 

 
 Obr. 61:  Tvrdost dilatometricky testovaných vzorků 

 

Při stanovení rozpadových diagramů pomocí matematického modelování v programu 

QTSteel 3.1 byly také určeny hodnoty tvrdosti podle Vickerse HV, které odpovídaly 

jednotlivým rychlostem ochlazování příslušných diagramů. Zjištěné hodnoty jsou znázorněny, 

pro jednotlivé rychlosti ochlazování, v samotných rozpadových diagramech na obr. 54 a 57. 

Kromě toho graf na obr. 62 představuje srovnání výsledných hodnot tvrdostí, které 

odpovídají CCT a DCCT diagramům, jenž byly určeny matematickým modelováním. 

Výsledky matematického modelování ukázaly (viz graf na obr. 62), že výsledné hodnoty 

tvrdosti získané pro dané ochlazovací křivky při stanovení DCCT diagramu nejsou vždy vyšší 

než hodnoty tvrdosti získané pro analogické ochlazovací křivky v případě stanovení 

CCT diagramu. V tomto případě tedy nebyl potvrzen očekávaný jev, který dokumentovaly 

výsledky rozboru tvrdosti dilatometricky testovaných vzorků. Pro nízké rychlosti ochlazování 

až do 2 °C.s-1 program QTSteel stanovil vyšší hodnoty tvrdosti pro rozpadový diagram oceli 

42CrMo4 v konfiguraci CCT. Oproti tomu vyšší rychlosti ochlazování (tzn. od 4 °C.s-1 a více) 
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měly za následek dosažení vyšších hodnot tvrdosti zkoumané oceli v případě rozpadového 

diagramu DCCT. 

 

 
 Obr. 62:  Tvrdost oceli 42CrMo4 stanovená matematickým modelováním 

 

Stanovení rozpadových diagramů zkoumané oceli, matematickým modelováním 

v programu QTSteel 3.1 s analogickými parametry ohřevu a hlavně ochlazování jako u 

dilatometrického zkoušení dává možnost zjednodušeně srovnat i zjištěné výsledné hodnoty 

tvrdosti podle Vickerse (viz obr. 63). 

 

 
 Obr. 63:  Srovnání výsledných hodnot tvrdosti oceli 42CrMo4 po dilatometrickém 

zkoušení a matematickém modelování 
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Graf na obr. 63 dokumentuje, že dilatometricky testované vzorky ve srovnání 

s analogicky provedeným matematickým modelováním v programu QTSteel 3.1 vykazují 

vyšší tvrdost pro rychlosti ochlazování 0,25 až 67 °C.s-1. U rychlostí ochlazování 0,1 a 

0,05 °C.s-1 byl pozorován opačný jev, tzn. vyšší hodnoty tvrdosti vykazovalo matematické 

modelování v programu QTSteel 3.1. Bohužel rozdíl výsledných hodnot tvrdosti pro 

analogické rozpadové diagramy konstruované rozdílnými metodami byl při některých 

rychlostech ochlazování dosti značný. 

4.2.4 Anizotermická přerušovaná zkouška krutem 

Anizotermická přerušovaná zkouška (APZ) byla provedena na torzním plastometru 

SETARAM z důvodu studia a srovnání teplot fázových transformací při ochlazování oceli 

42CrMo4 určovaných různými metodami (dilatometrická analýza a matematické 

modelování). 

4.2.4.1 Popis provedeného experimentu 

V průběhu APZ se nemění velikost deformace ani délka pauz mezi jednotlivými 

deformacemi, ale plynule se mění pouze teplota deformace. Tímto typem torzní zkoušky lze 

identifikovat strukturní stavy a deformační chování ocelí. Výhodou této zkoušky je 

zohlednění vlivu deformace na změnu struktury tvářeného materiálu a možnost získání 

charakteristik tzv. dynamických bodů přeměn [106, 130, 131]. 

Při anizotermické přerušované krutové zkoušce oceli 42CrMo4 provedené v rozsahu 

deformačních teplot 1200 – 550 °C byla velikost deformace rovna 0,053 a deformační 

rychlost byla rovna 0,096 s-1. Pauza mezi jednotlivými deformacemi byla 5 sekund. Po první 

deformaci byl vypnut ohřev a vzorky byly ochlazovány volně na vzduchu [115]. 

4.2.4.2 Vyhodnocení a diskuse výsledků anizotermické přerušvané zkoušky 

Provedením APZ podle výše popsaných parametrů byl získán výsledný 3D graf, který je 

představen na obr. 64. V podstatě se jedná o vyjádření závislosti zjištěného deformačního 

napětí (v tomto případě středního přirozeného deformačního odporu) na velikosti deformace a 

na teplotě deformace. Navíc ve spodní části grafu je znázorněna závislost velikosti deformace 

na teplotě deformace. Jak již bylo dříve popsáno a experimentálně v mnoha případech 

ověřeno, výhodou APZ je možnost stanovení teploty fázových přeměn při ochlazování 

ocelí [130]. Fázová přeměna je indikována výraznou změnou průběhu křivky, která 

představuje závislost σps na velikosti deformace. 
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 Obr. 64:  Anizotermická přerušovaná zkouška oceli 42CrMo4 [115] 

 

Bohužel v tomto případě nebylo možné přesně stanovit teploty fázových přeměn při APZ 

zkoumané oceli, protože graf na obr. 64 neukazuje žádnou podstatnou změnu závislosti 

středního přirozeného deformačního odporu na velikosti deformace v oblasti teplot, kde je 

očekávána transformace austenitu na ferit. Vzorek byl v průběhu anizotermické přerušované 

zkoušky ochlazován volně na vzduchu rychlostí cca 5,7 °C.s-1. Porovnáním časové závislosti 

teploty vzorku při anizotermické zkoušce se získanými rozpadovými CCT a DCCT diagramy 

(viz obr. 53, 54 a obr. 56, 57) oceli 42CrMo4 lze dojít k závěru, že strukturní stav vzorku se 

při pouhém ochlazování neměnil a zůstávala austenitická struktura. Vzhledem k průběhu 

naměřených deformačních odporů při anizotermické zkoušce lze předpokládat, že ani 

deformace neovlivňovala strukturní stav zkoušené oceli při daných podmínkách deformace. 

Pro projevy fázových přeměn zkoumané oceli by bylo nutné provést anizotermickou 

přerušovanou zkoušku s jinou mezideformační pauzou a především menší rychlostí 

ochlazování. 

Z jednotlivých napěťových křivek (viz obr. 64) však lze posoudit, zda došlo k uzdravení 

vzorku (zkoumaného materiálu) mezi jednotlivými deformacemi. Z detailu čtvrté křivky 

napětí – deformace, tedy ze zkoušky provedené při teplotě 959 °C, lze usoudit že před 

samotnou dílčí deformací došlo k částečnému uzdravení materiálu statickou rekrystalizací. 

Oproti tomu detail sedmnácté křivky získané při teplotě deformace 595 °C již nevykazuje 

žádné známky uzdravení materiálu v pauze před danou deformací a předpokládá se, že 

materiál byl pouze deformačně zpevňován. 
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4.3 Laboratorní termomechanické zpracování oceli 42CrMo4 

Předmětem laboratorního termomechanického zpracování bylo posouzení vlivu 

doválcovací, resp. navíjecí teploty a především rychlosti ochlazování na výsledné 

mikrostrukturní a mechanické vlastnosti vývalků z oceli 42CrMo4. Cílem bylo fyzikálně 

simulovat a optimalizovat příslušné teplotní podmínky pro řízené válcování a ochlazování na 

kontijemné trati v TŽ a.s. Měněnými parametry byla teplota provalku na vstupu do ASC 

stolice, tzv. navíjecí teplota (v Garretových navíječkách) a způsob ochlazování hotového 

vývalku (volně na vzduchu, zpomaleně v peci a nebo zrychleně vodní sprchou). 

K fyzikální simulaci termomechanického zpracování byla využita laboratorní válcovací 

trať Tandem, která je umístěna v Ústavu modelování a řízení tvářecích procesů na 

VŠB-TU Ostrava [6]. 

4.3.1 Válcování na laboratorní trati Tandem 

Unikátní automatizovaná laboratorní válcovací trať, která byla zprovozněna v roce 1998 a 

která je neustále inovována, umožňuje fyzikálně simulovat a optimalizovat reálné procesy 

válcování. Je vhodná zejména pro ověření strukturotvorných procesů spojených s tvářením a 

v dnešní době především s termomechanickým zpracováním ocelí. Kromě toho slouží toto 

zařízení ke zjišťování tvařitelnosti nejen ocelí, ale i slitin na bázi neželezných kovů. 

Výsledné vývalky mohou být, díky svým rozměrům a díky rovnoměrnému protváření, 

podrobeny metalografickým a mechanickým analýzám. Předností této tratě je značná 

příbuznost zařízení s poměry v praxi, možnost tváření s poměrně velkými úběry a také 

dosažení vysokých deformačních rychlostí při válcování za tepla až 120 s-1. 

Trať je vybavena dvěmi reverzními duo stolicemi (označenými A, B) a je určená 

přednostně k modelovému válcování plochých vývalků za tepla. Celková délka této 

laboratorní válcovací tratě je 4600 mm, přičemž osy obou stolic jsou od sebe vzdáleny 

630 mm. Obě válcovací stolice jsou vybaveny pracovními válci o jmenovitém průměru 

158 mm a délce těla válců 150 mm. Stavění horních válců je zajišťováno dvěma 

elektromotory, přičemž inkrementální snímače měří nastavení válcovací mezery s přesností 

0,01 mm. Každá stolice je poháněna samostatně stejnosměrným motorem o výkonu 17 kW. 

Rychlost otáčení válců je možno plynule regulovat v rozsahu 1 až 900 min-1. 

Výstupní rychlost provalků může dosahovat ve výjimečných případech až 7,5 m.s-1. 

Válečkový dopravník je rozdělen do tří úseků, které jsou poháněny samostatnými motory. 

To umožňuje válcování na obou stolicích průběžně anebo pouze na jedné ze stolic vratným 

způsobem. Schéma této laboratorní válcovací tratě Tandem je zobrazeno na obr. 65. 
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 Obr. 65:  Schéma laboratorní válcovací tratě Tandem [6] 

 

Laboratoř je vybavena jednou stabilní a několika mobilními elektrickými odporovými 

pecemi, které slouží k ohřevu, mezioperačnímu ohřevu, zpomalenému ochlazování anebo 

případně k tepelnému zpracování vzorků. Elektrické profilové nůžky umožňují dělit za tepla 

provalky o tloušťce až 10 mm. Nově byl na této laboratorní válcovací trati instalován laserový 

snímač tloušťky, který umožňuje měření tloušťky provalku i za vysokých teplot, přičemž 

výsledné hodnoty jsou zaznamenávány řídícím programem tratě. 

Teplotu provalku lze měřit mobilními ručními bezdotykovými pyrometry anebo 

automaticky teplotními skenery, které je možno umístit na libovolné místo válečkového 

dopravníku. Příklad umístění teplotních skenerů dokumentuje obr. 65. Teplotní skenery 

Landscan LSP10 (600 – 1400 °C), LSPHD22 (400 – 1200 °C) a LSPHD21 (300 – 1000 °C) 

jsou vybaveny vysokorychlostní širokoúhlou skenovací hlavou, která zaručuje velmi přesné 

zobrazování a měření teploty. Vyhodnocovací jednotky skenerů Landscan interpretují 

získávaná data a generují signály pro online řízení procesů. WCA software, jenž je součástí 

tohoto skeneru, umožňuje pod operačním systémem Windows další zobrazení, analýzu a 

uložení dat na připojeném počítači. Teplotní skenery pracují se skenovacím úhlem 40 – 80°, 

skenovací rychlostí až 150 Hz a s rychlostí odezvy 1µs. Povrchová teplota provalků je měřena 

teplotními skenery s přesností ± 2 °C. 

Vývalky mohou být bezprostředně po jejich doválcování zakaleny v kalící vaně, která je 

umístěna za sklopnou částí válečkového dopravníku za stolicí B, což umožňuje jejich zakalení 

za cca 0,4 s po posledním úběru. Nebo mohou být zakaleny v lázni, která je umístěna na konci 
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válečkového dopravníku za stolicí B. Ochlazování vývalku lze zajistit také jeho ostřikem 

chladící vodou. Samotný ostřik vývalku se realizuje pomocí čtyř štěrbinových trysek s tlakově 

regulovatelným dávkováním média. Vertikální polohování trysek nad i pod speciálně 

upraveným úsekem válečkového dopravníku (za stolicí B) umožňuje ve spojitosti 

s regulovatelnou rychlostí dopravníku v rozsahu 0,1 – 1,0 m.s-1 řízené ochlazování provalku 

rychlostí až 40 °C.s-1. Na obou koncích válcovací tratě jsou navíc instalovány výsuvné 

chladící rošty, na nichž lze vzorky ochlazovat volně na vzduchu. 

Laboratorní válcovací trať Tandem je možno ovládat přímo z řídícího pultu, ale většinou 

je trať ovládána pomocí průmyslového počítače, který je vybaven speciálním software 

vyvinutým pod grafickým programovacím prostředím LabVIEW. Program je schopen 

registrovat kroutící momenty na všech čtyřech vřetenech a síly působící na všechny čtyři 

stavěcí šrouby. Dále program zpracovává polohu horních válců, rychlost jejich otáčení před 

úběrem i v jeho průběhu a povrchovou teplotu provalku [6, 132-134]. 

4.3.2 Vliv doválcovací a navíjecí teploty na strukturní a mechanické vlastnosti 

Laboratorní fyzikální simulace byla v tomto případě provedena za účelem posouzení 

vlivu doválcovacích a navíjecích teplot a doplňkově i způsobu ochlazování vývalků na 

strukturní a mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4. Cílem bylo optimalizovat příslušné 

teplotní podmínky pro řízené válcování a ochlazování tyčí z oceli 42CrMo4, které jsou na 

kontijemné trati v TŽ a.s. v současnosti doválcovány při teplotě 900 °C a následně 

navinovány v Garretových navíječkách při teplotě 880 °C. Pro tento laboratorní experiment 

byly navrženy dvě různé varianty doválcovacích teplot (980 a 870 °C) a čtyři varianty 

navíjecích teplot (980, 910, 870 a 780 °C). 

4.3.2.1 Popis provedeného experimentu 

Z dodaného kontislitku byly připraveny výchozí vzorky pro laboratorní válcování, jejichž 

výška po ofrézování byla rovna 16 mm, šířka 40 mm a délka 130 mm. Chemické složení 

vzorků určených pro toto laboratorní válcování prezentuje tab. 15 (viz kapitola 4.2.3.1). 

Připravené vzorky byly jednotně austenitizovány při teplotě 1100 °C a poté reverzně 

proválcovány na duo stolici A laboratorní tratě Tandem. Mezera válců stolice A byla 

nastavena na 12 mm a poté na 9,5 mm, válce se otáčely nominální rychlostí 100 min-1. 

Výška rozvalku po předválcování byla 10 mm. Původní licí struktura rozvalku byla zjemněna 

opakovanou statickou rekrystalizací. Poté následovalo ochlazování rozvalku volně na 

vzduchu, průměrnou rychlostí 4,5 °C.s-1, na zvolenou doválcovací teplotu. Po dosažení 

zvolené doválcovací teploty (980 / 870 °C) byl rozvalek proválcován dvěma bezprostředně za 
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sebou následujícími úběry ve stolici A i B na konečnou tloušťku 6,4 mm. Mezera válců 

stolice A byla nastavena na 7,3 mm, válce se otáčely nominální rychlostí 130 min-1. 

Mezera válců stolice B byla nastavena na 5,6 mm a válce se otáčely nominální 

rychlostí 170 min-1. Celková výšková deformace při doválcování činila cca 36 %. 

Ochlazování hotových vývalků bylo provedeno třemi způsoby [135]: 

 volné ochlazování na vzduchu průměrnou rychlostí 4 °C.s-1 (měřeno do teploty 600 °C); 

 bezprostředně po doválcování zpomalené ochlazování rychlostí cca 0,3 °C.s-1 v elektrické 

odporové peci vyhřáté na 600 °C; při této variantě se prakticky shodovala teplota 

doválcovací s tzv. „navíjecí“ teplotou; 

 bezprostředně po doválcování ochlazování vývalku opakovanými průchody pod vodní 

sprchou na navíjecí teplotu (tzn. zrychlené ochlazování průměrnou rychlostí 9 °C.s-1); poté 

byl vývalek vložen do pece vyhřáté na 600 °C a po uplynutí doby nutné k dosažení teploty 

600 °C v celém jeho objemu byl vytažen z pece a ochlazován volně na vzduchu. 

Způsob označení vývalků a jim odpovídajících teplotních podmínek laboratorního 

válcování a ochlazování představuje tab. 17. Povrchová teplota rozvalků v průběhu 

válcování, resp. ochlazování, byla měřena pomocí dvou bezdotykových pyrometrů a dvou 

vysokorychlostních skenerů. 

 

Tab. 17:  Teplotní podmínky laboratorního válcování a ochlazování 

teplota [°C] 
vzorek doválcovací 

Td 
navíjecí 

Tn 

režim 
ochlazování 

R1 980 980 pec 
R2 980 910 pec 
R3 870 870 pec 
R4 870 780 pec 
R5 980 980 vzduch 
R6 870 870 vzduch 

 

Vývalky byly následně podrobeny metalografické analýze a zkoušení mechanických 

vlastností. Metalografické analýzy laboratorně válcovaných vzorků byly prováděny na 

podélných svislých řezech rovnoběžných se směrem válcování, a to vždy ve středu tloušťky 

provalku. 

4.3.2.2 Diskuse výsledků laboratorního válcování 

Mikrostruktura všech laboratorních vývalků ochlazovaných v peci (viz obr. 66) byla 

tvořena majoritně perlitem s menším podílem feritických zrn. Na vzorku R1 doválcovaném 
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při teplotě 980 °C a ochlazovaném v peci je vidět menší zastoupení feritického strukturního 

podílu ve srovnání se vzorkem R4, který byl doválcován při teplotě 870 °C, poté ochlazován 

vodní sprchou na teplotu 780 °C a následně vložen do pece. Všechny vývalky doválcované 

při teplotě 980 °C vykazovaly ve srovnání s vývalky doválcovanými při teplotě 870 °C hrubší 

kolonie zrn. Podle množství a rozložení feritických zrn viz obr. 66 se dá soudit, že při nižší 

doválcovací teplotě byla původní austenitická struktura jemnozrnější. 

 

  
  a)  R1 – doválcování 980 °C / pec b)  R2 – doválcování 980 °C /  

sprcha na 910 °C / pec 
  

  
  c)  R3 – doválcování 870 °C/ pec d)  R4 – doválcování 870 °C /  

sprcha na 780 °C / pec 
  Obr. 66:  Mikrostruktura laboratorních vývalků z oceli 42CrMo4 ochlazovaných v peci  

 

Ochlazování laboratorních vývalků na vzduchu mělo za následek vznik zákalných 

struktur. V mikrostruktuře těchto vývalků (viz obr. 67) převládal horní bainit. V segregačních 

pásech je možno pozorovat světlé martenzitické útvary a tmavé jehlice spodního bainitu. 

Mikrostrury jednotlivých termomechanicky zpracovávaných laboratorních vývalků prakticky 

odpovídají zjištěným rozpadovým diagramům zkoumané oceli, které jsou představeny 

v kapitole 4.2.3.2. 
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  a)  R5 – doválcování 980 °C / vzduch b)  R6 – doválcování 870 °C / vzduch 
  Obr. 67:  Mikrostruktura laboratorních vývalků z oceli 42CrMo4 ochlazovaných 

na vzduchu  

 

Z každého laboratorně válcovaného vývalku byly v podélném směru zhotoveny dva 

vzorky pro zkoušku tahem za pokojové teploty dle normy ČSN EN 10 002-1. Byla hodnocena 

mez kluzu Rp [MPa], pevnost Rm [MPa] a tažnost A5 [%]. Výsledky zjištěných mechanických 

vlastností laboratorních vývalků z oceli 42CrMo4 jsou zobrazeny v tab. 18. 

 

Tab. 18:  Výsledné mechanické vlastnosti vývalků po laboratorním válcování 

teplota 

doválcovací navíjecí 
Rp Rm A5 

vzorek 

[°C] [°C] 

režim 
ochlazování 

[MPa] [MPa] [%] 
443 845 18,0 

R1 980 980 pec 
425 837 19,0 
415 837 18,2 

R2 980 910 pec 
427 829 17,6 
419 813 17,8 

R3 870 870 pec 
423 807 16,6 

446 824 16,0 
R4 870 780 pec 

432 813 17,8 
584 1121 10,2 

R5 980 980 vzduch 
590 1120 --- 
577 1173 9,2 

R6 870 870 vzduch 
568 1156 10,2 

 

Pro grafické znázornění zjištěných mechanických vlastností vývalků z oceli 42CrMo4 

byla jako nezávisle proměnná zvolena navíjecí teplota, protože vliv doválcovací teploty se 

nepodařilo při daném rozptylu dat prokázat. Z grafu na obr. 68 je zřejmé, že účinek navíjecí 

teploty je nepatrný (s mírnou výjimkou ovlivnění plastických vlastností), ale naopak dominuje 
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efekt rychlosti ochlazování. Zpomalené ochlazování laboratorních vývalků v peci, které mělo 

napodobit ochlazování svitků z tohoto materiálu na lince Garretových navíječek, vedlo 

k výraznému poklesu pevnostních vlastností a ke zvýšení tažnosti zhruba o poloviční 

hodnoty, což koresponduje s existencí různých strukturních složek v jednotlivých 

vývalcích [135]. 

 

 
 Obr. 68:  Mechanické vlastnosti laboratorních vývalků v závislosti na „navíjecí teplotě“ 

 

4.3.3 Vliv rychlosti ochlazování na výsledné vlastnosti laboratorních vývalků 

V kapitole 4.3.2.2 bylo zjištěno, že výsledné mikrostrukturní a mechanické vlastnosti 

vývalků z oceli 42CrMo4 jsou ovlivněny především jejich způsobem (rychlostí) ochlazování, 

přičemž účinek navíjecí teploty byl (ve sledovaném rozsahu) zanedbatelný. Z tohoto důvodu 

byla provedena, na laboratorní válcovací trati Tandem, další fyzikální simulace doválcování a 

ochlazování oceli 42CrMo4. V tomto případě bylo předmětem zkoumání posouzení vlivu 

rychlosti ochlazování na výsledné mikrostrukturní a mechanické vlastnosti vývalků ze 

zkoumané oceli. 

4.3.3.1 Popis provedeného experimentu 

Pro laboratorní válcování byly připraveny analogické vzorky jako v předchozím případě. 

Bohužel z důvodu nedostatku oceli 42CrMo4 o chemickém složení, které dokumentuje 

tab. 15, byla v tomto experimentu pro přípravu výchozích vzorků použita stejná ocel, ale 

s mírně pozměněným chemickým složením, které představuje tab. 7 (viz kapitola 4.1.2). 
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Vzorky byly jednotně austenitizovány při teplotě 1100 °C a poté vyválcovány analogicky 

jako v experimentu popsaném v kapitole 4.3.2.1 ovšem s tím rozdílem, že pro všechny 

provalky byla použita jednotná doválcovací teplota 880 °C. Vývalky byly následně 

ochlazovány různými režimy na teplotu okolí. K tomu byly využity vodní sprchy a pece 

nahřáté na teplotu 500, resp. 800 °C. Ochlazovací režimy jednotlivých laboratorních vývalků 

dokumentuje tab. 19. 

 

Tab. 19:  Režimy ochlazování laboratorních vývalků 

vzorek režim a rychlost ochlazování 

R7 vodní sprcha do 500 °C (rychlost ochlazování 14,2 °C.s-1) → vzduch volně 

R8 vodní sprcha do 500 °C (rychlost ochlazování 11,1 °C.s-1) → vzduch volně 

R9 vodní sprcha do 500 °C (rychlost ochlazování 9,1 °C.s-1) → vzduch volně 

R10 vodní sprcha do 500 °C (rychlost ochlazování 8,2 °C.s-1) → vzduch volně 

R11 vodní sprcha do 500 °C (rychlost ochlazování 5,2 °C.s-1) → vzduch volně 

R12 volně na vzduchu (rychlost ochlazování 2,7 °C.s-1) 

R13 pec (z 860 na 500 °C rychlostí 0,15 °C.s-1) → vzduch 

R14 
vodní sprcha do 500 °C (rychlost ochl. 11,5 °C.s-1) → pec (500 °C / 60 min.) 

→ vzduch volně 

R15 
pec (800 °C / 3 min.) → vodní sprcha do 500 °C (rychlost ochl. 9,8 °C.s-1) → 

pec (500 °C / 60 min.) → vzduch volně 

 

Povrchová teplota vzorku byla v průběhu válcování, resp. chladnutí, měřena pomocí 

vysokorychlostních teplotních skenerů. Příklad měření a zaznamenávání povrchových teplot 

vzorku vysokorychlostními skenery Landscan LSP10 a LSPHD22 při jeho laboratorním 

válcování, resp. ochlazování, dokumentuje graf na obr. 69. V tomto grafu jsou navíc 

zobrazeny i válcovací síly, které byly naměřeny na válcovacích stolicích A (modrá barva) a 

B (růžová barva) při válcování vzorku R11. Z grafu na obr. 69 je vidět, že při doválcování 

bylo dosaženo v porovnání s předválcováním takřka dvojnásobných hodnot válcovacích sil. 

Vývalek R11 byl bezprostředně po doválcování ochlazován vodní sprchou na teplotu 500 °C, 

přičemž rychlost ochlazování byla rovna 5,2 °C.s-1. Po dosažení teploty 500 °C vývalek chladl 

volně na vzduchu. 
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 Obr. 69:  Válcovací síly a povrchové teploty vývalku R11 (ochlazování vodní sprchou) 

 

Vývalky byly následně podrobeny metalografické analýze a zkoušce mechanických 

vlastností. Metalografické analýzy laboratorně válcovaných vzorků byly analogicky jako 

v předchozím experimentu prováděny na podélných svislých řezech rovnoběžných se směrem 

válcování, a to vždy ve středu tloušťky vývalku. 

4.3.3.2 Diskuse výsledků řízeného ochlazování 

Metalografická analýza prokázala, že mikrostruktura laboratorních vývalků R7 až R12 

(viz obr. 70a, 70b, 70c), které byly po doválcování ochlazovány pouze vodními sprchami 

anebo jen chladly volně na vzduchu, byla vesměs tvořena zákalným fázemi a menším 

množstvím feritu. 

Laboratorní vývalky ochlazované složitějšími režimy R13, R14 a R15, které 

představovaly i jejich ochlazování v peci, již vykazovaly jiný charakter mikrostruktury. 

Vývalek R13, který byl pomalu ochlazován v peci, vykazoval mikrostrukturu tvořenou 

prakticky pouze perlitickými bloky s minoritním výskytem feritu (viz obr. 70d). 

Mikrostruktura vývalků R14 a R15 (viz obr. 70e, resp. obr. 70f) prakticky dlouhodobě 

žíhaných v peci při teplotě 500 °C vykazovala ve srovnání se zbylými vývalky jinou 

morfologii fází a výraznou řádkovitost struktury. 

Mikrostruktura laboratorních vývalků ochlazovaných volně na vzduchu a v peci prakticky 

odpovídala rozpadovým diagramům, které byly pro zkoumanou ocel stanoveny 

dilatometrickou analýzou a matematickým modelováním (viz kapitola 4.2.3.2). 

Mikrostruktura laboratorních vývalků ochlazovaných rychlostí větší než 6 °C.s-1 měla být 



Experimentální část 

 

105 

tvořena, dle stanovených rozpadových diagramů, pouze zákalnými fázemi, ale ve skutečnosti 

mikrostruktura těchto laboratorních vývalků vykazovala navíc mírné zastoupení feritu. 

 

  
  a)  R7 – vodní sprcha do 500 °C 

(rychlost 14,2 °C.s-1) / vzduch 
b)  R11 – vodní sprcha do 500 °C 

(rychlost 5,2 °C.s-1) / vzduch 
  

  
  c)  R12 – vzduch (rychlost 2,7 °C.s-1) d)  R13 – pec z 860 °C na 500 °C 

(rychlost 0,15 °C.s-1) / vzduch 
  

  
  e)  R14 – vodní sprcha do 500 °C 

(rychlost 11,5 °C.s-1) / pec 500 °C (60 min) / 
vzduch 

f)  R15 – pec 800 °C (3 min) / vodní sprcha 
do 500 °C (rychlost 9,8 °C.s-1) / pec 500 °C 

(60 min) / vzduch 
 Obr. 70:  Mikrostruktura laboratorních vývalků z oceli 42CrMo4 po různých režimech 

ochlazování 
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Z každého laboratorního vývalku byly, stejně jako v předchozím experimentu, 

zhotoveny v podélném směru dva vzorky pro zkoušku tahem za pokojové teploty dle normy 

ČSN EN 10 002-1. Opět byla hodnocena mez kluzu Rp [MPa], pevnost Rm [MPa] a 

tažnost A5 [%]. Výsledky zjištěných mechanických vlastností laboratorních vývalků z oceli 

42CrMo4 jsou zobrazeny v tab. 20. 

 

Tab. 20:  Mechanické vlastnosti laboratorních vývalků z nízkolegované oceli 42CrMo4 

rychlost ochl. Rp Rm A5 
vzorek 

[°C.s-1] [MPa] [MPa] [%] 
798 1229 8,0 R7 14,2 
813 1264 9,2 
819 1233 5,6 R8 11,1 
885 1232 8,2 
782 1260 6,6 R9 9,1 
723 1251 8,8 
973 1289 7,2 R10 8,2 
826 1275 8,4 
813 1234 5,4 R11 5,2 
788 1229 5,0 
782 1227 8,0 R12 2,7 
779 1218 8,8 
398 779 20,4 R13 0,15 
413 782 19,0 
831 1310 3,6 R14 --- 
780 1293 4,0 
812 1133 9,8 R15 --- 
824 1184 9,8 

 

Z grafu na obr. 71, znázorňujícím závislost mechanických vlastností na rychlosti 

ochlazování srovnatelných vývalků z oceli 42CrMo4 (tedy mimo vzorky R14 a R15 

s komplikovanějším ochlazovacím režimem), lze vyčíst, že různé rychlosti ochlazování jen 

málo ovlivnily výsledné mechanické vlastnosti. Pouze výrazně nižší rychlost ochlazování 

vývalku R13 (ochlazovaného přímo po doválcování v peci) měla za následek pokles meze 

kluzu a pevnosti a naopak zvýšení tažnosti. Režimy ochlazování s žíháním vývalků R14 a 

R15 při teplotě 500 °C / 1 hod ukázaly (viz tab. 20) možnost významného ovlivnění pevnosti 

a především plastických vlastností oceli 42CrMo4. Trendy zjištěných mechanických 

vlastností zkoumané oceli odpovídají výsledkům strukturních analýz. 
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 Obr. 71:  Mechanické vlastnosti laboratorních vývalků v závislosti na rychlosti ochlazování 

 

Srovnání výsledných mechanických vlastností, představených v grafech na obr. 68 a 71, 

potvrzuje dosažení takřka shodných pevnostních a plastických vlastností laboratorních 

vývalků ochlazovaných příslušnými režimy. 

4.4 Provozní experiment v TŽ a.s. 

Tento provozní experiment byl proveden za účelem ověření možnosti využití zrychleného 

ochlazování svitků z oceli 42CrMo4, které jsou za tepla navinovány v Garretových 

navíječkách na kontijemné trati v Třineckých železárnách a.s. (viz kapitola 2.1.4). 

Takto navinuté svitky jsou následně sferoidizačně žíhány. Pro sferoidizační žíhání je vhodná 

výchozí mikrostrukura tvořená jemnozrnným bainitem. Tento typ mikrostruktury, narozdíl od 

hrubozrnného lamelárního perlitu, umožňuje při sferoidizačním žíhání rychlejší vylučování a 

shlukování karbidů a dosažení výsledného jemného globulárního perlitu [83]. Aby bylo tímto 

žíháním dosaženo požadované homogenní jemnozrnné mikrostruktury tvořené globulárním 

perlitem musí být doba žíhání až cca 33 hodin. Tato doba je velice dlouhá a její zkrácení by 

přineslo nejen značnou časovou, ale především ekonomickou úsporu. Cílem bylo dosáhnout, 

po navinutí a ochlazení svitku ze zkoumané oceli, takového mikrostrukturního stavu, který by 

umožnil zkrátit dobu jejich následného sferoidizačního žíhání. 

Vyválcované tyče z oceli 42CrMo4 byly na kontijemné trati v TŽ a.s. navinovány do 

svitků v Garretových navíječkách a po jejich následném vychlazení byly transportovány do 

žíhárny vývalků, kde byly podrobeny sferoidizačnímu žíhání v Short Time Cycle peci. 
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4.4.1 Žíhání v Short Time Cycle peci 

Short Time Cycle (STC) pec slouží ke sferoidizačnímu žíhání především drátu a tyčí 

navinutých do svitků. Její výhodou je, že umožňuje flexibilní výrobu se zaručením vysoké 

kvality a nízké užitkové spotřeby. Další nespornou výhodou této pece je zabránění oduhličení 

vsázky a dosažení až o 30 % kratšího výrobního cyklu ve srovnání s tradičními komorovými 

pecemi. Tato pec vykazuje rovnoměrnou teploty vsázky (± 5 °C), resp. pece (± 3 °C). 

STC pec je komorového typu s válečkovou nístějí a je vyzděna vláknitými deskami. 

Vsázka je ukládána na samostatný zavážecí rošt, který je vybaven válečkovým dopravníkem. 

Zavážecí rošt navazuje na válečkovou nístěj pece a v případě potřeby ho lze od pece 

odsunout. Samotná pec je rozdělena do čtyř ohřívacích zón. Spodní a horní ohřev je 

realizován 28 rekuperačními radiačními hořáky. Cirkulaci atmosféry napomáhá 7 ventilátorů, 

umístěných ve stropě pece. STC pec pracuje v ochranné atmosféře typu endo a maximální 

teplota v peci může být až 800 °C. V peci je možná průběžná infra-analýza složení ochranné 

atmosféry. 

Maximální hmotnost vsázky může být 22 tun (svitky) a případně 28 tun (přímé tyče). 

Maximální výška svitků, uložených na sebe, může být 1800 mm, přičemž jejich hmotnost 

nesmí překročit 2 tuny. Zavážecí délka pece je 13 440 mm a zavážecí rošt má šířku 

1950 mm [136, 137]. 

4.4.2 Popis provozního experimentu 

Výsledky laboratorní simulace doválcování a ochlazování oceli 42CrMo4 (popsané 

v kapitolách 4.3.2.2 a 4.3.3.2) potvrdily, že kombinace uvažovaných doválcovacích a 

navíjecích teplot prakticky neovlivňují její výsledné strukturní a mechanické vlastnosti. 

Výrazný vliv na výsledné vlastnosti oceli 42CrMo4 měla rychlost ochlazování. Proto nebyly 

v tomto provozním experimentu měněny používané teploty doválcování a navíjení zkoumané 

oceli, ale navinuté svitky byly ochlazovány různými režimy. 

Tyče ze zkoumané oceli byly na kontijemné trati v TŽ a.s. doválcovány při teplotě 900 °C 

a jejich navíjecí teplota byla 880 °C. Navinovaná tyčová ocel byla kruhového průřezu o 

průměru 18 mm. Využitím termovizní kamery FLIR T360 byly měřeny teplotní pole svitků ze 

zkoumané oceli a díky speciálnímu vyhodnocovacímu software byly zjišťovány rychlosti 

ochlazování jednotlivých svitků. Měření bylo provedeno na 6 svitcích a navinuté svitky byly 

ochlazovány třemi režimy (pro každý režim to byly 2 svitky): 

 volně na vzduchu rychlostí 9 °C.min-1, svitek byl po vytažení z Garretovy navíječky 

přepraven na ochlazovací dopravník, kde chladl volně na vzduchu; 
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 třemi ventilátory rychlostí 40 °C.min-1, kdy svitek po vytažení z navíječky postupoval 

k sekci vzduchových ventilátorů, kde byl postupně ochlazován studeným vzduchem 

vháněným jednotlivě třemi ventilátory. Měřený svitek dojel po dopravníku k danému 

ventilátoru, byl přikryt víkem a poté byl 30 sekund profukován studeným vzduchem. 

Teplotní pole svitku bylo měřeno vždy před zapnutím jednotlivého ventilátoru a po jeho 

vypnutí. Tento postup byl aplikován na všech třech ventilátorech. Poté svitky chladly 

volně na vzduchu; 

 šesti ventilátory rychlostí 40 °C.min-1, ochlazování bylo analogické jako v předchozím 

případě, ovšem s tím rozdílem, že v sekci vzduchových ventilátorů byl svitek ochlazován 

postupně všemi šesti ventilátory a byl tedy ochlazen na nižší teplotu než tomu bylo 

v předchozím případě. 

Ze svitků ochlazovaných těmito režimy byly odebrány vzorky pro metalografickou 

analýzu. Poté byly svitky vyexpedovány do žíhárny, kde proběhlo jejich sferoidizační žíhání 

zkráceným režimem v STC peci. 

Původní režim žíhání těchto svitků trval 33 hodin a i přes tuto dlouhou dobu žíhání 

vykazovaly tyto svitky značně nehomogenní vlastnosti. Z tohoto důvodu byla pozornost 

zaměřena na možnost dosažení takové mikrostruktury svitků po jejich navinutí a ochlazování, 

která by umožnila dosažení jejich homogenních vlastností po jejich žíhání zkráceným 

režimem. Navržený zkrácený režim žíhání trval 27 hodin a umožňoval rychlejší ochlazování 

svitků z žíhací teploty, jak dokumentuje graf na obr. 72. 

 

 
 Obr. 72:  Parametry režimů žíhání svitků ze zkoumané oceli 
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Svitky byly při obou režimech žíhání vloženy do STC pece vyhřáté na teplotu 500 °C 

s následnou výdrží na této teplotě 2 hodiny. Poté následoval jejich ohřev rychlostí 100 °C.s-1 

na teplotu 550 °C. Po 2 hodinové výdrži na této teplotě byly svitky ohřívány rychlostí 

100 °C.s-1 na teplotu 640 °C. Po dosažení této teploty již byly aplikovány rozdílné parametry 

jednotlivých režimů žíhání (viz graf na obr. 72). Zkrácený režim žíhání se od toho původně 

používaného lišil: 

 zvýšením gradientu ohřevu z 65 °C.h-1 na 80 °C.h-1 při ohřevu z teploty 640 °C na teplotu 

680 °C; 

 změnou parametrů žíhacích teplot ze 770 °C / 6 hod. na kombinaci 765 °C / 2 hod. a 

720 °C / 4 hod.; 

 odstraněním zpomaleného ochlazování (5 °C.h-1) v oblasti teplot 730 – 700 °C; 

 zkrácením celkové doby žíhání o 6 hod. (z 33 na 27 hod). 

Z vyžíhaných svitků byly odebrány vzorky pro metalografické analýzy a pro zkoušení 

mechanických vlastností, které byly provedeny ve zkušebnách TŽ a.s. 

4.4.3 Vyhodnocení teplotních polí svitků 

Pomocí termovizní kamery FLIR T360, která je majetkem Ústavu modelování a řízení 

tvářecích procesů [6], byly na kontijemné trati měřeny teplotní pole svitků ze zkoumané oceli. 

Získané snímky teplotních polí byly dále analyzovány ve speciálním vyhodnocovacím 

software za účelem stanovení rychlosti ochlazování jednotlivých svitků po jejich navinutí. 

Kamera FLIR T360 (viz obr. 73) je schopna zaznamenávat teploty objektů v rozsahu od 

-20 °C až do 1200 °C a pracuje s rozlišením 1,36 mrad a s tepelnou citlivostí (NETD) menší 

než 0,06 °C při + 30 °C. 

Nespornou výhodou této 

kamery je možnost zaznamenání 

současně infračerveného a 

vizuálního obrazu (obrázek 

v obrázku). Spojením vizuálního a 

infračerveného obrazu lze navíc 

získat tepelné prolnutí obrazu. 

Všechny snímky jsou ukládány na 

paměťovou SD kartu. 

Svitky byly po vytažení z navíječky uloženy na paletu, která byla poté usazena na 

válečkový dopravník linky Garretových navíječek. Měření teplotních polí jednotlivých svitků 

 
 Obr. 73:  Termovizní kamera FLIR T360 
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bylo prováděno na předem stanovených místech této linky. Konkrétně byla teplotní pole 

svitků měřena v místě jejich vytažení z navíječky a uložení na paletu, v místě překladu palety 

se svitkem z výtahu na válečkový dopravník (před sekcí ventilátorů), na jednotlivých 

zapnutých ventilátorech a v místech válečkového dopravníku, kde již svitky chladly na 

paletách volně na vzduchu (tj. za sekcí ventilátorů). Příklady jednotlivých snímků teplotních 

polí svitků zaznamenaných v různých místech linky Garretových navíječek jsou představeny 

na obr. 74. Termogram představený na obr. 74a dokumentuje složitost zachycení teplotního 

pole navinované tyče. Podmínky svinování vyválcované tyče značně komplikovaly měření 

její teploty a proto naměřené hodnoty jejich povrchových teplot v tomto případě neodpovídají 

reálným hodnotám. 

 

  
  a)  navinování svitku v navíječce b)  svitek po vytažení z navíječky 
  

  
  c)  svitek na paletě před prvním ventilátorem d)  svitek na paletě (za sekcí ventilátorů) 
  Obr. 74:  Příklady měření teplotních polí svitků 

 

Ve speciálním vyhodnocovacím programu ThermaCAMTM OuickReport byly získané 

snímky teplotních polí (termogramy) podrobeny analýze a byla určována maximální, 

minimální a průměrná teplota ve svitku. Ze zjištěných teplot svitků v jednotlivých místech a 

časech měření byly stanovovány dané rychlosti ochlazování zkoumaných svitků. 
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Navinuté svitky na rozdíl od přímých tyčí ochlazovaných na chladníku vykazovaly při 

ochlazování poměrně vysokou teplotní nehomogenitu. Rozdíl mezi maximální a minimální 

naměřenou teplotou jednoho svitku byl v některých případech skoro až 300 °C, jak 

dokumentuje graf na obr. 75 (závislost maximální, minimální a průměrné teploty svitku na 

čase ochlazování). Srovnání průběhu teplot daných svitků ochlazovaných použitými třemi 

režimy dokumentuje graf na obr. 76. 

 

 
 Obr. 75:  Teploty svitku ochlazovaného 6 ventilátory 

 

 
 Obr. 76:  Srovnání teplot svitků ochlazovaných různými režimy 
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V grafu na obr. 76 je zobrazena závislost průměrných teplot svitku na čase ochlazování. 

Z těchto hodnot byla stanovena rychlost ochlazování jednotlivých svitků. Jak již bylo dříve 

popsáno, svitky ochlazované volně na vzduchu chladly rychlostí 9 °C.min-1 a svitky 

ochlazované ventilátory chladly rychlostí 40 °C.min-1. 

4.4.4 Diskuse výsledků provozního experimentu 

Z vyválcovaných a navinutých svitků byly po jejich vychlazení odebrány vzorky 

pro metalografickou analýzu. Vzorky byly odebrány po ostřihu deseti závitů z počátku 

jednotlivých svitků. Na obr. 77 jsou zobrazeny mikrostruktury příslušných vzorků (svitků) 

po různých režimech ochlazování. 

 

  
  a)  svitek ochlazovaný šesti ventilátory b)  svitek ochlazovaný třemi ventilátory 
  

 
 c)  svitek ochlazovaný volně na vzduchu 

  Obr. 77:  Mikrostruktura svitků po různých režimech ochlazování 

 

Na obr. 77a je zobrazena mikrostruktura svitku, který byl ochlazován na šesti po sobě 

následujících ventilátorech tomu odpovídající rychlostí 40 °C.min-1. Převládala zde 

martenzitická struktura, která byla doplněna bainitem. Mikrostruktura svitku ochlazovaného 

třemi po sobě následujícími ventilátory (obr. 77b) byla tvořena převládajícím bainitem 

s místním výskytem martenzitu a feritu. Mikrostruktura svitku ochlazovaného volně na 
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vzduchu, tedy rychlostí 9 °C.min-1 (obr. 77c), byla tvořena perlitem a feritem. U všech svitků 

bylo v povrchové oblasti pozorováno oduhličení oceli. 

Bylo dosaženo poměrně dobré shody mikrostruktur svitků, ochlazovaných volně na 

vzduchu a třemi po sobě jdoucími ventilátory s odpovídajícími rozpadovými diagramy 

zkoumané oceli (viz kap. 4.2.3.2). Tyto rozpadové diagramy deklarovaly, že při rychlosti 

ochlazování 9 °C.min-1 by měla být mikrostuktura zkoumané oceli tvořena směsí feritu a 

perlitu, což mikrostruktura odpovídajícího svitku potvrzuje. Při rychlosti ochlazování 

40 °C.min-1 by měla být, dle rozpadových diagramů, mikrostruktura zkoumané oceli tvořena 

směsí feritu, bainitu a martenzitu. Tento poznatek potvrzuje mikrostruktura svitku, který byl 

ochlazován třemi po sobě jdoucími ventilátory. V případě svitku ochlazovaného rychlostí 

40 °C.min-1 na šesti po sobě jdoucích ventilátorech došlo zřejmě k podchlazení oceli, které 

resultovalo ve vznik mikrostruktury tvořené pouze zákalnými fázemi. 

Před samotným žíháním byly svitky rozděleny na dvě půlky, tzn. z jednoho 2 tunového 

svitku vznikly dva cca 1 tunové. Po vyžíhání byly z prvních a posledních závitů 1 tunových 

svitků odebrány vzorky pro metalografické analýzy a pro zkoušení mechanických vlastností. 

Mikrostruktury svitků po žíhání zkráceným režimem jsou představeny na obr. 78. 

 

  
  a) svitek ochlazovaný po doválcování 

šesti ventilátory 
b) svitek ochlazovaný po doválcování 

třemi ventilátory  
  

 
  c) svitek ochlazovaný po doválcování volně na vzduchu 

 Obr. 78:  Mikrostruktura tyčí ve svitcích po zkráceném režimu sferoidizačního žíhání 
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Metalografickou analýzou byl určován nejen podíl jednotlivých fází zastoupených v 

mikrostruktuře vyžíhaných svitků, ale byla hodnocena velikost karbidů a podíl 

lamelárního perlitu. 

Cílem sferoidizačního žíhání bylo dosáhnout takového mikrostrukturního stavu, který by 

byl tvořen pouze globulárním perlitem. Po zkráceném režimu sferoidizačního žíhání dosáhly 

tohoto požadavku pouze svitky, které byly po navinutí na Garretových navíječkách 

ochlazovány ventilátory (viz obr. 78a, 78b). Svitek ochlazovaný, po navinutí v Garretových 

navíječkách, volně na vzduchu byl tvořen globulárním perlitem, který byl doplněn místním 

výskytem lamelárního perlitu (jeho lokalizace je znázorněna na obr. 78c). Na všech vzorcích 

se vyskytují velmi jemně sferoidizované karbidy, které tvoří řádečky. Lze se domnívat, že 

tyto řádečky velmi jemných karbidů se vytvořily na místech původních lamel perlitu. 

Stanovené velikosti karbidů a podíly lamelarního perlitu ve vyžíhaných svitcích 

dokumentuje tab. 21. 

 

Tab. 21:  Hodnocení velikosti karbidů a podílu lamelárního perlitu dle SEP 1520 

 svitky ochlazované 
na vzduchu 

svitky ochlazované 
3 ventilátory 

svitky ochlazované 
6 ventilátory 

velikost 
karbidů 

2.2 2.2 2.2 

podíl lamelárního 
perlitu 

3.2 3.0 3.0 

 

Tahovou trhací zkouškou byla určována pevnost Rm [MPa], výrazná mez kluzu Re [MPa] 

a kontrakce Z [%] svitků po jejich žíhání zkráceným režimem. Přehled zjištěných hodnot 

mechanických vlastností svitků před žíháním a po něm dokumentuje tab. 22. 

 

Tab. 22:  Srovnání mechanických vlastností svitků po zkráceném sferoidizačním žíhání 

vyžíhaný stav 
počátek 1 t svitku konec 1 t svitku 

Rm Re Z Rm Re Z 
způsob 

ochlazování 
[MPa] [MPa] [%] [MPa] [MPa] [%] 

573 349 70,3 572 361 70,9 vzduch 
542 281 66,9 543 281 67,6 
552 335 69,6 552 328 70,5 3 ventilátory 
576 350 70,3 587 382 70,4 
551 322 71,3 553 331 69,4 6 ventilátorů 
574 343 71,3 577 382 71,9 

 



Experimentální část 

 

116 

Z výsledků tahových zkoušek vzorků odebraných ze svitků po jejich vyžíhání 

(viz tab. 22) je vidět pouze malý rozdíl mezi jejich mechanickými vlastnostmi. 

Svitky ochlazované ventilátory vykazovaly ve srovnání se svitkem ochlazovaným po navinutí 

volně na vzduchu po žíhání mírně vyšší hodnoty pevnosti a kontrakce. Toto velmi malé 

ovlivnění mechanických vlastností ale odpovídá výsledným mikrostrukturám svitků po jejich 

vyžíhání. 

Jako optimální varianta pro dosažení požadovaných vlastností svitků z oceli 42CrMo4 

navinovaných a ochlazovaných na lince Garretových navíječek se jeví kombinace jejich 

ochlazování pomocí 3 ventilátorů a následné sferoidizační žíhání režimem, zkráceným 

na 27 hodin. Přínosem změny technologie ochlazování a následného žíhání těchto svitků by 

měla být především časová a ekonomická úspora při výrobě oceli 42CrMo4 navinované do 

svitků na Garretových navíječkách. 
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5. ZÁVĚRY 

Cílem disertační práce bylo studium deformačního chování a řešení problematiky 

řízeného doválcování a ochlazování nízkolegované oceli 42CrMo4, která je po doválcování 

na kontijemné trati v Třineckých železárnách a.s. navinována za tepla do svitků v Garretových 

navíječkách. 

Na základě výsledků spojitých zkoušek krutem byla stanovena aktivační energie 

Q = 344 kJ.mol-1 při tváření zkoumané oceli za tepla. Tato veličina byla spolu s dalšími 

materiálovými konstantami využita k matematickému popisu kinetiky dynamické 

rekrystalizace a k predikci deformačních odporů zkoumané oceli za tepla. Použité modely 

přirozeného deformačního odporu i středního přirozeného deformačního odporu vykazují 

dobrou přesnost v aplikovaném rozsahu termomechanických parametrů tváření. Při hodnocení 

tvařitelnosti dané oceli v podmínkách spojité deformace byl odhalen nejen výrazný vliv 

teploty zkoušení, ale i aplikované rychlosti deformace. 

Dilatometrickou analýzou a matematickým modelováním v programu QTSteel 3.1 byly 

stanoveny rozpadové CCT a DCCT diagramy oceli 42CrMo4. U CCT diagramů bylo 

dosaženo poměrně dobré shody při aplikaci obou metod, v případě DCCT diagramů bylo 

dosaženo větších rozdílů v oblasti podílu strukturních fází a lze předpokládat, že 

dilatometrickou analýzou získaný diagram je věrohodnější. Vybrané teploty fázových přeměn 

byly určovány dilatometricky, aplikací programu QTSteel 3.1, výpočtem dle obsahu 

jednotlivých prvků v oceli a anizotermickou přerušovanou zkouškou na torzním plastometru 

SETARAM, která však v tomto případě neposkytla potřebné údaje. Teplota Ac1 se u 

popsaných metod pohybovala v úzkém rozmezí 740 – 753 °C, teplota Ac3 pak v rozmezí 

775 – 802 °C, když větší odchylky byly zaznamenány v případě software QTSteel. 

Laboratorní válcování bylo provedeno za účelem posouzení vlivu doválcovací, resp. 

navíjecí teploty a rychlosti ochlazování, na výslednou mikrostrukturu a mechanické vlastnosti 

vývalků z oceli 42CrMo4. Cílem bylo fyzikálně simulovat a optimalizovat příslušné teplotní 

podmínky na kontijemné trati v TŽ a.s. Nebyl prokázán výrazný účinek doválcovací teploty 

na výsledné strukturní a mechanické vlastnosti zkoumané oceli. Zvolené navíjecí teploty 

mírně ovlivnily plastické vlastnosti zkoumané oceli, ovšem jejich účinek na výsledné 

vlastnosti vývalků byl celkově malý. Dominantní vliv na výsledné vlastnosti vývalků měl 

zvolený režim jejich ochlazování. Ochlazování vývalků zvolenými rychlostmi vodní sprchou 

a volně na vzduchu mělo za následek vznik zákalných struktur, což zapříčinilo i dosažení 

vyšších výsledných mechanických vlastností v porovnání s vývalky ochlazovanými 
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zpomaleně. Ochlazování vývalku přímo po doválcování v peci, které napodobovalo teplotní 

poměry ve svitku při provozní aplikaci izolovaných tunelů, mělo za následek vznik perliticko-

feritické struktury, pokles pevnostních vlastností a naopak zvýšení tažnosti. 

Komplikovanější režim, který napodoboval kombinaci zrychleného ochlazování materiálu po 

jeho navinutí a následném použití izolovaných tunelů na kontijemné trati TŽ a.s., zahrnoval 

žíhání laboratorních vývalků v peci při teplotě 500 °C a vedl k dosažení takové morfologie 

struktury, která umožňuje další ovlivnění pevnosti a tažnosti zkoumané oceli. 

Provozní experiment byl proveden za účelem prozkoumání aplikovatelnosti zrychleného 

ochlazování tyčí z oceli 42CrMo4 po jejich vyválcování a navinutí za tepla do svitků. 

Cílem bylo dosažení takového mikrostrukturního stavu materiálu ve svitku, který by umožnil 

zkrátit dobu následného tepelného zpracování oproti stávajícímu režimu sferoidizačního 

žíhání, zajišťujícímu homogenizaci struktury a usnadňujícímu následný proces tažení tyče 

navinuté do svitku. Jako optimální varianta pro dosažení požadovaných vlastností svitků z 

oceli 42CrMo4 se jeví kombinace jejich zrychleného ochlazování pomocí 3 ventilátorů 

s následným žíháním zkráceným z 33 na 27 hodin. 

Zjištěné poznatky teoretického i aplikačního charakteru mohou být využity k optimalizaci 

parametrů řízeného doválcování a především ochlazování tyčí z oceli 42CrMo4 válcovaných 

a následně navinovaných do svitků na kontijemné trati v TŽ a.s. s očekávaným snížením 

energetické náročnosti a výrobních nákladů. 
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CONCLUSIONS 

The aim of the dissertation thesis consisted in investigation of deformation behaviour and 

solution of the issues of controlled finish rolling and cooling of low-alloyed steel grade 

42CrMo4, which is after finish rolling at the continuous small-section mill in Třinecké 

železárny a.s. (TŽ a.s.) coiled into coils in Garret’s coilers. 

Activation energy Q = 344 kJ.mol-1 at hot forming of the investigated steel was 

determined on the basis of results of continuous torsion tests. This quantity was together with 

other material constants used for mathematical description of kinetics of dynamic 

recrystallisation and for prediction of flow stresses of investigated steel in hot condition. 

Used models of natural flows stress and of mean natural flow stress show very good accuracy 

within the applied range of thermal-mechanical parameters of rolling. Evaluation of 

formability of the given steel in conditions of continuous deformation revealed not only 

significant influence of testing temperature, but also of the applied strain rate. 

Transformation CCT and DCCT diagrams of the steel 42CrMo4 were determined by 

dilatometric analysis and by mathematical modelling in the program QTSteel 3.1. In case of 

the CCT diagrams a very good agreement was achieved at application of both methods, 

in case of the DCCT diagrams bigger differences were obtained in the region of share of 

structural phases, and it may be assumed that the diagram obtained by dilatometric analysis is 

more authentic. Selected temperatures of phase transformations were determined 

dilatometrically, by application of the program QTSteel 3.1, by calculation according to 

contents of individual elements in the steel, and by anisothermal interrupted test on torsion 

plastometer SETARAM, which, however, in this cases did not provided the required data. 

The temperature Ac1 varied in the described methods within very narrow range from 740 to 

753 °C, the temperature Ac3 was then within the range from 775 to 802 °C, when bigger 

deviations were recorded in case of the software QTSteel. 

Laboratory rolling was performed in order to assess the influence of finish rolling or 

coiling temperature and cooling rate on resulting structure and mechanical properties of the 

products rolled from the steel 42CrMo4. The objective consisted in physical simulation and 

optimisation of the relevant temperature condition at the continuous small-section mill 

in TŽ a.s. No pronounced effect of finish rolling temperature on resulting final structural and 

mechanical properties of investigated steel was demonstrated. The chosen coiling 

temperatures influenced slightly plastic properties of investigated steel, but their overall 

influence on final properties of rolled products was small. The chosen mode of their cooling 
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had the dominant influence on final properties of the rolled products. Cooling of rolled 

products at chosen cooling rates by water spray and by free cooling on air resulted in 

formation of quenched structures (martensite and/or bainite), which caused also achievement 

of higher final mechanical properties in comparison with the rolled products the cooling of 

which ran at decelerated rate. Cooling of the rolled products directly after finish rolling in 

furnace, which imitated temperature conditions in a coil at industrial application of insulated 

tunnels, resulted in formation of pearlitic-ferritic structure, drop of strength properties, and 

contrariwise to increase of ductility. More complicated made, which imitated combination of 

accelerated cooling of material after its coiling and subsequent use of insulated tunnels at the 

continuous small-section mill in TŽ a.s., comprised annealing of laboratory rolled products in 

a furnace at the temperature of 500 °C, and it led to achievement of such structure 

morphology, which enabled further influencing of strength and ductility of the 

investigated steel. 

Industrial scale experiment was performed in order to investigate applicability of 

accelerated cooling of bars made of steel 42CrMo4 after their rolling and hot coiling into 

coils. The objective consisted in achievement of such micro-structural state of coiled material, 

which would enable reduction of duration of subsequent heat treatment in comparison to the 

existing mode of spheroidising annealing, ensuring structure homogenisation and facilitating 

the following process of drawing of the bar coiled into a coil. The combination of cooling of 

coils accelerated by use of 3 fans followed by annealing shortened from 33 only to 27 hours 

appears to be an optimum variant for achievement of the required properties of the coil made 

of the steel 42CrMo4. 

The obtained findings of theoretical and application character may be used for 

optimisation of parameters of controlled finish rolling and namely of cooling of bars made of 

the steel 42CrMo4 that are rolled and then coiled into coils at the continuous small-section 

mill in TŽ a.s., with expected reduction of energy intensity and manufacturing costs. 
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