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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. Využití speciálních chladících skříní a moderních 
hotovních bloků umožňuje tzv. termomechanické zpracování tyčových ocelí, kdy dodržením 
předem definovaných parametrů tváření a ochlazování lze dosáhnout požadovaného 
mikrostrukturního stavu a mechanických vlastností vývalku [1, 2]. 

Třinecké železárny a.s. (TŽ a.s.), které jsou druhým největším hutním podnikem v České 
republice, jsou neustále modernizovány a jejich hlavní výrobní program tvoří dlouhé 
válcované výrobky. Kontijemná trať (KJT) v TŽ a.s., určená k válcování ocelových tyčí za 
tepla, prošla v letech 2003 a 2004 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Díky tomu jsou v 
jejím 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 průřezu o průměru až 50 mm [3]. 

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, 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 zabývat se 
podmínkami ochlazování zkoumané oceli po jejím doválcování a navinutí za tepla do svitků. 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Problematika válcování ocelových tyčí 

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 [4]. 

Válcovací tratě pro za tepla válcované tyče se v dřívější době stavěly v otevřeném anebo 
případně přesazeném uspořádání a jejich nevýhodou byla poměrně nízká výrobnost 
(cca 120 kt/rok). Dnešní moderní válcovací tratě jsou již v drtivé většině spojité. 
Osová vzdálenost válcovacích stolic v jednom pořadí je kratší než délka provalku, takže 
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 
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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. 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, které jsou integrovány 
do tzv. hotovních bloků, 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 laserová měřící zařízení a měřidla pracující na bázi vířivých proudů [5]. 

Mezi nejvýznamnější hotovní bloky patří ASC (Automatic Shape Control) a RSB 
(Reducing and Sizing Block). Stolice v těchto blocích jsou bezstojanové, jsou umístěny v tzv. 
„kazetách“ a jsou hydraulicky nastavitelné. Mezi jednotlivými stolicemi těchto bloků může 
být 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 těchto bloků je 
dosažení velice úzkých tolerancí rozměrů vývalků s možností využití teplotně řízeného 
válcování a velice rychlá výměna kazet s válci, při přechodu válcování na jiný rozměr 
vývalku [1, 6]. 

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 (viz obr. 1), které pracují na bázi vertikálního navinování tyčí na otočný 
buben anebo navíječky, které pracují na bázi systému „Twist-free“ a navinují tyče na buben 
horizontálně. Na Garretových navíječkách nejnovější generace lze navinovat do svitků tyče až 
o průměru 60 mm, přičemž svinovací rychlost se 
pohybuje v závislosti na průměru tyče od 10 do 15 m.s-1. 
Takto navinutý svitek může mít hmotnost až 3 tuny. 
U navíječek vybavených systémem „Twist-free“ je 
rychlost otáčení vřetena 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 tomu 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 [7-10]. 

Pro finální ochlazování vývalků se používají chladící rošty. Bohužel jejich nevýhodou je 
potřeba dostatečného prostoru pro jejich výstavbu. Samotné chladící rošty jsou řetězové, nebo 
krokové a mohou být také doplněny systémem větráků, kterými je možno regulovat intenzitu 
ochlazování vývalků. Navíc se ochlazované vývalky, díky hřebenovému krokovacímu 
zařízení, nedotýkají navzájem a chladnou rovnoměrně [4]. 

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 a 

 
 Obr. 1:  Navinování svitku na 

buben navíječky typu Garret 
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nebo mohou být řízeně ochlazovány [11]. V za tepla navinutém svitku je nakumulováno 
obrovské množství tepla na malém prostoru v porovnání s tyčí, která chladne na chladícím 
roštu. Odvod tepla je u svitků nerovnoměrný a menší ve srovnání s tyčemi stejných jakostí 
chladnoucími na roštech a proto mohou vznikat výrazné odchylky v mikrostrukturních a 
mechanických vlastnostech svitků. 

Příkladem moderní spojité válcovny tyčí, s výrobní kapacitou 550 kt/rok a širokým 
výrobním sortimentem, je kontijemná trať (KJT) v Třineckých železárnách a.s. Tato trať je 
vybavena ASC hotovním blokem, vodními boxy pro řízené ochlazování provalku a 
Garretovými navíječkami, které umožňují navinovat do svitků za tepla vyválcované tyče 
kruhového průřezu o průměru 16 až 50 mm. Tyto svitky mohou být následně ochlazovány 
zrychleně (pomocí vzduchových ventilátorů) nebo zpomaleně (pomocí izolovaných tunelů) 
anebo mohou být ochlazovány volně na vzduchu. Díky těmto a dalším neméně důležitým 
zařízením lze na této trati 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 [3, 12]. 

2.2 Deformační odpory ocelí tvářených za tepla 

Z hlediska zavádění nových moderních technologií tváření ocelí za tepla je velice důležité 
zabývat se 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[4]: 

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. 

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. 

Střední přirozený deformační odpor σps [MPa], na rozdíl od přirozeného deformačního 
odporu, reprezentuje deformační chování daného materiálu během celého úběru 
o velikosti e1 [-] a je definován jako [13]: 

( )∫=
1e

0

p
1

ps dee
e

1
σσ ·  (2) 

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. Dynamická rekrystalizace při tváření ocelí za tepla 
způsobuje prudký pokles deformačního napětí v průběhu další plastické deformace a 
projevuje se výrazným snížením hustoty dislokací v místech, kde proběhla. Z tohoto důvodu 
je vhodné zabývat se modely přirozených deformačních odporů ocelí tvářených za tepla, které 
uvažují s průběhem dynamické rekrystalizace. 
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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 
zrn stejné fáze, které pak rostou. Tento mechanismus má za následek odstranění zpevnění a 
dosažení lepších plastických vlastností. Výhodnými místy pro vznik zárodků jsou místa 
s vyšší energií mřížky, což jsou většinou hranice původních zrn a tzv. deformační pásy [2, 4]. 

Napěťovou křivku, která je charakteristická pro průběh dynamických uzdravovacích 
procesů při plastické deformaci materiálu za tepla, lze rozdělit dle obr. 2 na tři oblasti: 
I - oblast pružné deformace, 
II - oblast neustáleného 
plastického toku a III - oblast 
ustáleného plastického toku. 
Po překonání pružné deformace je 
materiál 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 napětí na minimum, 
které má konstantní hodnotu. Toto 
napětí, charakterizující ustálený 
plastický tok σss, je nezávislé na 
velikosti deformace. 

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 [14]: 










⋅
⋅=
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Q
eZ exp&  (3) 

Rovnice (3) představuje závislost Z [s-1] na teplotě deformace T [K], molární plynové 
konstantě R (8,314 J.K-1.mol-1) a deformační rychlosti ė [s-1]. 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 [15]: 

( )[ ]n

TR

Q
Ce maxsinhexp σα ⋅⋅






⋅
−⋅=&  (4) 

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. 

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

 
 Obr. 2:  Závislost napětí na deformaci 

při deformaci za tepla [2] 
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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 [16]: 

W
p ZUe ⋅=  (5) 

n

C

Z1
sinhargmax ⋅=

α
σ  (6) 

kde U, W, n, α [MPa-1] a C [s-1] jsou materiálové konstanty. 
K popisu a predikci křivek deformace – napětí se používají především matematické 

modely přirozeného deformačního odporu σp [MPa]. Se stoupající teplotou tváření se jeho 
hodnota snižuje, přičemž průběh snížení 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 σp 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 σp zvyšuje. 

K popisu napěťové křivky se zahrnutím působení dynamického odpevňování představili 
autoři HENSEL a SPITTEL rovnici založenou na poznatcích ZJUZINA [17]: 

( ) ( )TEeeCeA DB
p ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= expexp &σ  (7) 

Rovnice (7) 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 [18, 19], kteří na základě úpravy rovnice (4) odvodili model 
pro predikci přirozeného deformačního odporu, který je založen na hyperbolickém zákoně: 
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Díky Zener-Hollomonovu parametru Z [s-1] model (8) 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 [18] určují 
zvlášť pro každou velikost deformace. Výhodou modelu (8) je, že zahrnuje dynamické 
odpevňovací procesy probíhající při tváření ocelí za tepla. 

Autoři SCHINDLER, KLIBER a BOŘUTA navrhli pro popis přirozeného deformačního 
odporu třístupňový model, který při popisu křivky deformace – napětí uvažuje s 
odpevňováním materiálu dynamickou rekrystalizací [20]: 
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&σ  (9) 

Rovnice (9) 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 (5). Bohužel uvedený 
model (9) 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. 
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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 [2]: 

SQF Fvpsv ⋅⋅= σ  (10) 

Velikost válcovací síly Fv [N] závisí také na velikosti stykové plochy mezi provalkem a válci 
S [mm2] a na tvářecím faktoru QFv [-]. 

Pro predikci σps při tváření ocelí za tepla byla v práci [16] použita rovnice, která 
dostatečně popisuje napěťovou křivku v oblasti zpevnění materiálu, ale neuvažuje 
s uzdravením materiálu dynamickou rekrystalizací při deformaci za tepla: 

nm
ps ee

TR

Q
A &⋅⋅









⋅
⋅= expσ  (11) 

Model (11) zahrnuje teplotu deformace T [K], velikost deformace e [-], deformační rychlost 
e&  [s-1] a materiálové konstanty A, m a n [-]. 

KIRIHATA a spol. použili k predikci středního přirozeného deformačního odporu ocelí 
tvářených za tepla rovnici, která kromě teploty deformace T [°C], velikosti deformace e [-] a 
deformační rychlosti e&  [s-1] závisí na obsahu uhlíku a legujících prvků v dané oceli [21]: 

( ) 130210
ps ee89AB ,,,exp &⋅⋅⋅⋅=σ  (12) 
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⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+= ,,,,,,, ,,  (14) 

Parametr A vyjadřuje vliv teploty a obsahu uhlíku C v [hm. %] na výslednou hodnotu σps a 
parametr B vyjadřuje vliv legujících a mikrolegujících prvků, uvedených v [hm. %], na 
výslednou hodnotu σps. 

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] [22]: 

( ) ( )TGeeDeA FB
ps ··exp···exp· −−= &σ  (15) 

Materiál je v rovnici (15) charakterizován příslušnými konstantami A – G. Výhodou modelu 
(15) 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 

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. 
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 [23, 24]. 

2.3.1 Klasifikace termomechanického zpracování 

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. 3) lze 
zjednodušeně zobrazit vztah těchto tří typů termomechanického zpracování k teplotě 
tváření [25]. 

 

 
 Obr. 3:  Typy tváření ve vztahu k diagramu Fe-Fe3C [25] 

 
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. 
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2.3.2 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. 

Mikrolegující prvky, jako jsou niob, vanad a titan, se do ocelí přidávají za účelem zvýšení 
pevnosti ocelí. Jejich hlavním úkolem 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 [26, 27]. 

Vhodným zvolením teplotních podmínek a velikosti deformace při doválcování lze 
účinně ovlivnit průběh uzdravovacích procesů, především vyvoláním dynamické či statické 
rekrystalizace. Na obr. 4 jsou schématicky znázorněny tři základní teplotní oblasti při 
termomechanickém zpravování [2]. 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. 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 [2]. 

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 [27]. 
Doválcování se provádí 
nejčastěji těsně nad (II. oblast 
viz obr. 4) anebo pod 
teplotou Ar3 (III. oblast viz 
obr. 4). 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. 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 

 
 Obr. 4:  Základní teplotní oblasti při termomechanickém 

zpracování [2] 
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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 [2, 28]. 

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 a zvýšení doválcovacích teplot. 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. 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 [26, 27]. 

2.4 Transformační diagramy 

Vliv teploty a času na průběh přeměny austenitu znázorňují transformační diagramy. 
Jejich platnost je vymezena chemickým složením a podmínkami austenitizace dané oceli 
(teplota, doba výdrže na teplotě). V těchto diagramech jsou uvedeny křivky znázorňující 
počátek a konec jednotlivých přeměn austenitu. Rozlišují se dva základní typy: diagram 
izotermického rozpadu austenitu (IRA) a diagram anizotermického rozpadu austenitu (ARA). 
Tyto digramy slouží jako velice důležitý podklad pro tepelné a termomechanické zpracování 
ocelí. Oba typy transformačních diagramů se konstruují v souřadnicích teplota – čas, 
eventuelně v souřadnicích teplota – logaritmus času [29]. 

2.4.1 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. 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 [29]. 

2.4.2 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 [30]. 
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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) [31]. ARA diagramy lze sestrojit pomocí dilatometrické analýzy [32] anebo 
pomocí speciálních výpočtových počítačových programů [33]. 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. 

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 [34]. Cílem bylo 
vyhodnotit aktivační energii zkoumané oceli při tváření 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 
navíc posouzena tvařitelnost zkoumané oceli při daných termomechanických parametrech 
tváření. 

4.1.1 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. Chemické složení použité oceli 
představuje tab. 1. 
 

Tab. 1:  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 

 
Zkušební tyče byly nejdříve ohřáty na teplotu 1200 °C, následovala 5 minutová výdrž na 

této teplotě a pak následovalo ochlazování vzorků na požadovanou teplotu deformace: 800, 
900, 1000 a 1100 °C (viz tab. 2). 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. 
 

Tab. 2:  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 
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Nastaveným rychlostem kroucení odpovídají příslušné smykové rychlosti deformace na 
povrchu zkušební tyče Rγ&  [s-1]. Smyková rychlost deformace na povrchu vzorku se používá 
k definování parametrů deformace zkušební tyče a vypočítá se podle následujícího 
vztahu [20]: 

L60

oR2
R

⋅

⋅⋅⋅
=

π
γ&  (16) 

V tab. 2 jsou uvedeny kromě parametrů nastavení krutových zkoušek oceli 42CrMo4 
(teplota deformace Td, rychlost kroucení N  ́ a smyková rychlost deformace na povrchu 
zkušební tyče Rγ& ) a naměřené výsledky (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). 

4.1.2 Vyhodnocení zkoušek krutem a diskuse výsledků 

Využitím speciálního, pod VisualBasicem vyvinutého, programu SIGMACON byla 
provedena analýza dat, která byla získána provedením ucelené sady spojitých torzních 
zkoušek do lomu na torzním plastometru SETARAM. 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. 5). V grafech na obr. 5a, 5b jsou zobrazeny napěťové křivky sestrojené při 
konstantních teplotách a při různých rychlostech kroucení. Grafy, zobrazené na obr. 5c, 5d, 
představují napěťové křivky zkoumané oceli pro konstantní rychlosti kroucení a různé teploty 
deformace. 

 

  
  a)  teplota deformace 1100 °C 

(vliv rychlosti kroucení) 
b)  teplota deformace 800 °C 

(vliv rychlosti kroucení) 
  

  
  c)  rychlost kroucení 8 min-1 

(vliv teploty deformace) 
d)  rychlost kroucení 1000 min-1 

(vliv teploty deformace) 
  Obr. 5:  Příklad napěťových křivek oceli 42CrMo4 zjištěných torzní zkouškou 
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Uvedené grafy na obr. 5 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. 5a, 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. 

4.1.2.1 Aktivační energie při tváření za tepla 

Z výsledků spojitých krutových zkoušek do lomu byla stanovena aktivační energie oceli 
42CrMo4. Vyčíslení hodnoty aktivační energie zkoumané oceli bylo provedeno na základě 
rovnice SELLARSE a TEGARTA (4). Problémem při řešení vztahu (4), 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. Ten 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 [35]. 

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). 

Výsledné hodnoty aktivační energie a dalších materiálových konstant vhodných k popisu 
kinetiky dynamické rekrystalizace oceli 42CrMo4, které byly určeny v programu 
ENERGY 4.0 v manuálním i automatickém režimu, dokumentuje tab. 3. 

 
Tab. 3:  Materiálové konstanty oceli 42CrMo4 určené programem ENERGY 4.0 [36] 

Q n 
(1100 °C) 

αααα 
(900 °C) 

C U W  
[kJ/mol] [-] [MPa-1] [s-1] [-] [-] 

manuální 
režim 

375,44 6,53 0,00945 1,61·1014 0,00573 0,095 

automatický 
režim 

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. 
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Nabízí se srovnání hodnoty aktivační energie zkoumané oceli stanovené programem 
ENERGY 4.0 v automatickém režimu (viz tab. 3) s analogickými hodnotami uvedenými 
v dostupné literatuře [18, 37]. 

Autoři [18] prezentují výslednou hodnotu aktivační energie Q = 438,865 kJ.mol-1, 
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 
v automatickém režimu, je hodnota aktivační energie autorů [18] značně vyšší. 

Autoři [37] stanovili hodnoty aktivační energie zkoumané oceli na základě výsledků 
torzní (Q = 318 kJ.mol-1) a tlakové zkoušky (Q = 315 kJ.mol-1). Autoři [37] stanovili, ve 
srovnání se mnou (viz tab. 3), 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 
[37] jsou v poměrně dobré shodě. 

4.1.2.2 Kinetika dynamické rekrystalizace 

Pro vyhodnocení kinetiky dynamické rekrystalizace zkoumané oceli byly stanoveny 
souřadnice napěťových píků odpovídajících napěťových křivek. Jak už bylo uvedeno 
v kapitole 4.1.2.1, 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 (5) a (6). 

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. Na základě těchto výsledků byly vytvořeny 
3D grafy (viz obr. 6 a 7), na nichž je pro zkoumanou ocel znázorněna závislost maximálního 
napětí σmax a deformace odpovídající napěťovému píku ep na teplotě a rychlosti deformace. 
 

  
  Obr. 6:  Závislost maximálního napětí na 

teplotě a rychlosti deformace 
Obr. 7:  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. 6 a 7 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. 

4.1.2.3 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 (9) a 
k matematickému popisu středního přirozeného deformačního odporu byl použit model (15). 
Výhodou obou modelů (9) a (15) 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 (9) a (15) potřebné materiálové 
konstanty A…G. Modely deformačních odporů oceli 42CrMo4 tvářené za tepla pak 
vykazovaly následující tvar [38, 39]: 
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Pro výsledné modely deformačních odporů zkoumané oceli tvářené za tepla (17) a (18) 
byly určeny koeficienty determinace R2 a odmocniny střední čtvercové chyby RMSEP. 
Přesnost provedených regresních analýz dokumentuje tab. 4. Výsledné hodnoty koeficientů 
determinace vykazují poměrně vysokou přesnost provedené regresní analýzy. 

 
Tab. 4:  Vyhodnocení regresní analýzy modelů deformačních odporů oceli 42CrMo4 

 σσσσp σσσσps 
R2 0,9757 0,9767 

RMSEP 7,13761 6,5522 
 
Bohužel, jak již bylo popsáno dříve, uvedené modely (17) a (18) 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 (17) a (18) 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. 8a. 

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 (17) a (18) schopny poměrně přesně 
predikovat naměřené hodnoty σp a σps v celém rozsahu aplikovaných deformací, jak 
dokumetuje graf na obr. 8b. 

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. 8c. 
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  a)  teplota deformace 1100 °C, 

rychlost kroucení 8 min-1 
(deformační rychlost 0,02 s-1) 

b)  teplota deformace 1000 °C, 
rychlost kroucení 200 min-1 
(deformační rychlost 0,5 s-1) 

  

 
 c)  teplota deformace 800 °C, rychlost kroucení 200 min-1 (deformační rychlost 0,5 s-1) 
 Obr. 8:  Srovnání naměřených a vypočtených hodnot σp a σps 

 
Při nízkých teplotách deformace (800 a 900 °C) byly použité modely schopny poměrně 

přesně popsat napěťové křivky zkoumané oceli v celém rozsahu aplikovaných deformací. 
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. 

Autoři [40] se ve své práci zabývali popisem napěťových křivek oceli 42CrMo, k čemuž 
použili rovnici (8), 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 [40]: 
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Materiálové konstanty v modelu (19) A [s-1], α [MPa], n [-] a Q [kJ.mol-1] dle autorů [40], 
závisejí nejen na chemickém složení zkoumané oceli, ale také vyjadřují vliv deformace e [-] 
na danou napěťovou křivku. 

Jelikož byly autory [40] stanoveny koeficienty k rovnicím (19) a (20) pro ocel 42CrMo, 
nabízí se srovnání jejich modelu s mými výsledky krutových zkoušek a s mnou použitým 
modelem přirozeného deformačního odporu (17). Graf na obr. 9a prezentuje srovnání 
naměřených hodnot, získaných krutovou zkouškou mnou zkoumané oceli při teplotě 
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deformace 1100 °C a při rychlosti kroucení 8 min-1, s výsledky přirozených deformačních 
odporů, které byly stanoveny dle rovnic (17) a (19). Vypočtené hodnoty přirozeného 
deformačního odporu podle použitých rovnic (viz graf na obr. 9a) jsou takřka shodné až do 
velikosti deformace 0,4. Domnívám se, že při této deformaci hodnoty σp odpovídají 
počátku σss a tím pádem zde končí platnost použitého modelu (17). Model (19), navržený 
autory [40], je schopen dále popisovat naměřenou napěťovou křivku až do velikosti 
deformace 0,8. Při deformacích vyšších než 0,8 model (19) také ztrácí svou platnost. 
 

  
  a)  teplota deformace 1100 °C, 

rychlost kroucení 8 min-1 
(deformační rychlost 0,02 s-1) 

b) teplota deformace 800 °C, 
rychlost kroucení 200 min-1 
(deformační rychlost 0,5 s-1) 

 Obr. 9:  Srovnání naměřených a vypočtených hodnot σp dle modelů (17) a (19) 
 
Graf na obr. 9b 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 (17) a (19). 
V případě grafu na obr. 9b model (19) autorů [40] neodpovídá naměřeným ani vypočteným 
hodnotám deformačních odporů dle rovnice (17). Opět jako v předchozím případě je platnost 
modelu (19) omezena velikostí deformace 0,8. Po dosažení této velikosti deformace hodnoty 
výsledných přirozených deformačních odporů, získaných dle rovnice (19), 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 
(17) a (19). Při vyšších deformačních rychlostech již byl pozorován značný rozdíl mezi 
výslednými hodnotami σp, které byly stanoveny na základě rovnic (17) a (19). Tento fakt 
platil pro všechny teploty deformace. 

Model (12) autorů [21], 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 (18) a podle modelu (12) autorů [21]. Grafy na obr. 10 
zobrazují srovnání výsledných hodnot středních přirozených deformačních odporů, které byly 
vypočteny podle rovnic (12) a (18) a které byly získány krutovou zkouškou oceli 42CrMo4. 

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 (12) a (18), což dokumentuje graf na obr. 10a. 

Při deformačních rychlostech nižších než 0,9 s-1 byl pozorován již značný rozdíl mezi 
hodnotami σps (viz obr. 10b), které byly vypočteny dle rovnic (12) a (18). Kromě toho 
výsledné hodnoty σps, které byly vypočteny dle (12), neodpovídaly hodnotám získaných 
krutovou zkouškou zkoumané oceli. Tento efekt byl pozorován pro všechny použité teploty 
deformace. 
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  a)  teplota deformace 1000 °C, 

rychlost kroucení 1000 min-1 
(deformační rychlost 2,3 s-1) 

b)  teplota deformace 900 °C, 
rychlost kroucení 40 min-1 

(deformační rychlost 0,1 s-1) 
 Obr. 10:  Srovnání naměřených a vypočtených hodnot σps dle modelů (12) a (18) 

 
Z tohoto se dá usoudit, že model (12) autorů [21] 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 (18), 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 (9) a (15) nejsou vhodné 
pro predikci deformačních odporů při deformačních rychlostech nižších než 100 s-1, které jsou 
dosahovány na plastometrech. 

4.1.2.4 Tvařitelnost za tepla 

Na základě získaných výsledků krutových zkoušek byla také 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. Závislost naměřených hodnot velikosti deformace do lomu, 
představených v tab. 2, na teplotě a rychlosti deformace zobrazuje trojrozměrný graf 
tvařitelnosti oceli 42CrMo4, uvedený na obr. 11. 

Z grafu na obr. 11 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 
(rychlost kroucení 1000 min-1) a 

 
 Obr. 11:  Mapa tvařitelnosti oceli 42CrMo4 
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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 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 [41] a matematická simulace v programu QTSteel 3.1 [42]. 

4.2.1.1 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. 5. 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 [43]. 
 

Tab. 5:  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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4.2.1.2 Diskuse stanovených rozpadových diagramů 

Dilatometrickým zkoušením a matematickým modelováním byly pro zkoumanou ocel 
stanoveny body přeměny Ac1 a Ac3, které charakterizují teploty fázových přeměn při nichž se 
mění při ohřevu výchozí struktura materiálu na austenit. Navíc byly tyto teploty vypočteny 
podle následujích rovnic, publikovaných v práci [44]: 
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Rovnice (21) a (22) lze použít pro poměrně široké spektrum ocelí, přičemž rozsah platnosti 
rovnic je přesně definován v článku [44]. Obsah jednotlivých prvků v rovnicích (21) a (22) je 
uváděn v hmotnostních procentech. 

Teploty fázových přeměn při ohřevu oceli 42CrMo4, vypočtené podle rovnic (21) a (22), 
platí pro chemické složení prezentované v tab. 5. Srovnání naměřených a vypočtených 
hodnot teplot fázových přeměn uvádí tab. 6. 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 (22). Program QTSteel 3.1 stanovil teplotu Ac3 o 26 °C 
nižší než určila dilatometrická analýza a výpočet dle rovnice (22). 
 

Tab. 6:  Teploty fázových přeměn při ohřevu oceli 42CrMo4 

 DIL 805A/D QTSeel 3.1 rovnice (21) / (22) 
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. 12a a 12b. 
Rozpadové DCCT diagramy zkoumané oceli stanovené dilatometrickou analýzou a 
matematickým modelováním v programu QTSteel 3.1 jsou představeny na obr. 13a a 13b. 

 

  
  a)  dilatometrická analýza b)  QTSteel 3.1 

 Obr. 12:  CCT diagramy oceli 42CrMo4 
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Z obr. 12 je zřejmé, že bylo dosaženo poměrně dobré shody velikosti oblastí jednotlivých 
strukturních fází CCT diagramů stanovených oběma způsoby. Program QTSteel 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. 

 

  
  a)  dilatometrická analýza b)  QTSteel 3.1 

 Obr. 13:  DCCT diagramy oceli 42CrMo4 

 
V případě DCCT diagramů zkoumané oceli 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. 

Srovnáním CCT a DCCT diagramů zkoumané oceli, které byly sestrojeny pomocí 
dilatometrické analýzy (viz obr. 12a a 13a), lze konstatovat mírné zvětšení feritické, 
perlitické a bainitické oblasti v případě DCCT diagramu. 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 k nižším časovým hodnotám. 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. 12b a 13b). 

Všechny dilatometricky zkoušené vzorky byly podrobeny metalografické analýze. 
Příklad mikrostruktury dilatometricky testovaných vzorků, které byly ochlazovány rychlostmi 
0,1; 0,5 a 10 °C.s-1 dokumentuje obr. 14. 

Nízké rychlosti ochlazování (0,035 – 0,1 °C.s-1) měly za následek dosažení 
mikrostruktury tvořené pouze perlitem a feritem (viz obr. 14a). 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 (viz obr. 14b). Od rychlosti ochlazování 
6 °C.s-1 a vyšší (viz obr. 14c) byla mikrostruktura testovaných vzorků tvořena pouze 
zákalnými fázemi (martenzit a bainit) [43]. 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, vykazovaly větší zastoupení zákalných struktur ve srovnání 
s analogicky testovanými vzorky bez provedení deformace. 
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  a)  rychlost ochlazování 0,1 °C.s-1 b)  rychlost ochlazování 0,5 °C.s-1 

 

 
 c)  rychlost ochlazování 10 °C.s-1 
 Obr. 14:  Mikrostruktura dilatometricky zkoušených vzorků z oceli 42CrMo4 

(režim zkoumání DCCT diagramu) 
 
Graf na obr. 15 představuje srovnání výsledných hodnot tvrdostí podle Vickerse HV10, 

které odpovídají daným ochlazovacím křivkám v CCT a DCCT diagramech zkoumané oceli, 
které byly získány dilatometrickou analýzou a matematickým modelováním v programu 
QTSteel 3.1. 

 

 
 Obr. 15:  Srovnání výsledných hodnot tvrdosti oceli 42CrMo4 po dilatometrickém 

zkoušení a matematickém modelování 
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Zvyšující se rychlost ochlazování měla za následek zvýšení podílů zákalných fází 
v jednotlivých vzorcích a tím pádem vzrůstala i jejich tvrdost. Vzorky podrobené 
dilatometrickému zkoušení za účelem stanovení transformačního DCCT diagramu 
vykazovaly ve srovnání se vzorky využitými ke stanovení transformačního CCT diagramu 
vyšší hodnoty tvrdosti podle Vickerse. Výsledky matematického modelování ukázaly (viz 
graf na obr. 15), 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. 

4.2.2 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). 

4.2.2.1 Popis provedeného experimentu 

V průběhu APZ se nemění velikost deformace ani délka pauz mezi jednotlivými 
deformacemi, ale plynule se mění pouze teplota deformace. Výhodou této zkoušky je 
zohlednění vlivu deformace na změnu struktury tvářeného materiálu a možnost získání 
charakteristik tzv. dynamických bodů přeměn. 

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 [36]. 

4.2.2.2 Vyhodnocení a diskuse výsledků anizotermické přerušvané zkoušky 

Provedením APZ podle výše popsaných parametrů byl získán výsledný 3D graf, který je 
představen na obr. 16. 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. 
 

 
 Obr. 16:  Anizotermická přerušovaná zkouška oceli 42CrMo4 [115] 
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Jak již bylo experimentálně v mnoha případech ověřeno, výhodou APZ je možnost 
stanovení teploty fázových přeměn při ochlazování ocelí. Fázová přeměna je indikována 
výraznou změnou průběhu křivky, která představuje závislost σps na velikosti deformace [45, 
46]. Bohužel v tomto případě nebylo možné přesně stanovit teploty fázových přeměn při APZ 
zkoumané oceli, protože graf na obr. 16 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. 12, 13) 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. 16) 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. 

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. 

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 [47]. 

4.3.1 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). 

4.3.1.1 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. 5. 

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 
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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 
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 %. 
Povrchová teplota rozvalků v průběhu válcování, resp. ochlazování, byla měřena pomocí 
dvou bezdotykových pyrometrů a dvou vysokorychlostních skenerů. Ochlazování hotových 
vývalků bylo provedeno třemi způsoby [48]: 
 volné ochlazování na vzduchu průměrnou rychlostí 4 °C.s-1 (měřeno do teploty 600 °C); 

vývalky R5 a R6; 
 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; vývalky R1 a R3; 

 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; 
vývalky R2 a R4. 
Vývalky byly následně podrobeny metalografické analýze a zkoušení mechanických 

vlastností. 

4.3.1.2 Diskuse výsledků laboratorního válcování 

Metalografické analýzy laboratorně válcovaných vzorků byly prováděny na podélných 
svislých řezech rovnoběžných se směrem válcování, a to vždy ve středu tloušťky provalku. 
Příklad výslednéch mikrostruktur laboratorních vývalků dokumentují obr. 17 a 18. 

 

  
  a)  R1 – doválcování 980 °C / pec b)  R4 – doválcování 870 °C /  

sprcha na 780 °C / pec 
  Obr. 17:  Mikrostruktura laboratorních vývalků z oceli 42CrMo4 ochlazovaných v peci  

 
Mikrostruktura všech laboratorních vývalků ochlazovaných v peci (viz obr. 17) byla 

tvořena majoritně perlitem s menším podílem feritických zrn. Na vzorku R1 doválcovaném 
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 
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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. 17 se dá soudit, že při nižší 
doválcovací teplotě byla původní austenitická struktura jemnozrnější. 
Ochlazování laboratorních vývalků na vzduchu mělo za následek vznik zákalných struktur. 
V mikrostruktuře těchto vývalků převládal 
horní bainit (viz obr. 18). V segregačních 
pásech je možno pozorovat světlé 
martenzitické útvary a tmavé jehlice spodního 
bainitu. 

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. 7. 

 
Tab. 7:  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 

 
Z tab. 7 je zřejmé, že účinek navíjecí teploty je nepatrný (s mírnou výjimkou ovlivnění 

plastických vlastností), ale naopak dominuje 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 [48]. 

 
 
 
 

 
 Obr. 18:  Mikrostruktura laboratorního 

vývalku R6 – doválcování 870 °C / vzduch 
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4.3.2 Vliv rychlosti ochlazování na výsledné vlastnosti laboratorních vývalků 

V kapitole 4.3.1 bylo zjištěno, že výsledné mikrostrukturní a mechanické vlastnosti 
vývalků z oceli 42CrMo4 jsou ovlivněny především jejich způsobem (rychlostí) ochlazování. 
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. 

4.3.2.1 Popis provedeného experimentu 

Pro laboratorní válcování byly připraveny analogické vzorky jako v předchozím případě. 
V tomto experimentu byla pro přípravu výchozích vzorků použita zkumaná ocel s mírně 
pozměněným chemickým složením, které představuje tab. 1 (viz kapitola 4.1.1). 

Vzorky byly jednotně austenitizovány při teplotě 1100 °C a poté vyválcovány analogicky 
jako v experimentu popsaném v kapitole 4.3.1.1 ovšem s tím rozdílem, že pro všechny 
provalky byla použita jednotná doválcovací teplota 880 °C. Vývalky byly následně 
ochlazovány různými režimy na teplotu okolí. Ochlazovací režimy jednotlivých laboratorních 
vývalků dokumentuje tab. 8. 
 

Tab. 8:  Režimy ochlazování laboratorních vývalků 

vzorek režim a rychlost ochlazování 
R7 vodní sprcha do 500 °C (rychl. ochl. 14,2 °C.s-1) / vzduch 
R8 vodní sprcha do 500 °C (rychl. ochl. 11,1 °C.s-1) / vzduch 
R9 vodní sprcha do 500 °C (rychl. ochl. 9,1 °C.s-1) / vzduch 

R10 vodní sprcha do 500 °C (rychl. ochl. 8,2 °C.s-1) / vzduch 
R11 vodní sprcha do 500 °C (rychl. ochl. 5,2 °C.s-1) / vzduch 
R12 volně na vzduchu (rychl. ochl. 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 (rychl. ochl. 11,5 °C.s-1) / pec (500 °C / 60 min.) / 

vzduch 

R15 
pec (800 °C / 3 min.) / vodní sprcha do 500 °C (rychl. ochl. 9,8 °C.s-1) / 

pec (500 °C / 60 min.) / vzduch 
 
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. 

4.3.2.2 Diskuse výsledků řízeného ochlazování 

Metalografická analýza prokázala, že mikrostruktura laboratorních vývalků, které byly po 
doválcování ochlazovány pouze vodními sprchami anebo jen chladly volně na vzduchu, byla 
vesměs tvořena zákalným fázemi a menším množstvím feritu (viz obr. 19a). 

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. Mikrostruktura vývalků 
R14 a R15 (viz obr. 19b) prakticky dlouhodobě žíhaných v peci při teplotě 500 °C 
vykazovala ve srovnání se zbylými vývalky jinou morfologii fází a výraznou řádkovitost 
struktury. 
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a)  R7 – vodní sprcha do 500 °C 
(rychlost 14,2 °C.s-1) / vzduch 

b)  R15 – pec 800 °C (3 min) / vodní sprcha 
do 500 °C (rychlost 9,8 °C.s-1) / pec 500 °C 

(60 min) / vzduch 
  Obr. 19:  Mikrostruktura laboratorních vývalků po různých režimech ochlazování 

 
Mikrostruktura laboratorních vývalků ochlazovaných volně na vzduchu a v peci prakticky 

odpovídala stanoveným rozpadovým diagramům zkoumané oceli (viz kapitola 4.2.1.2). 
Mikrostruktura laboratorních vývalků ochlazovaných rychlostí větší než 6 °C.s-1 měla být 
tvořena, dle stanovených rozpadových diagramů, pouze zákalnými fázemi, ale ve skutečnosti 
mikrostruktura těchto laboratorních vývalků vykazovala navíc mírné zastoupení feritu. 

Tahovou zkouškou byla opět jako v předchozím experimentu hodnocena mez kluzu 
Rp [MPa], pevnost Rm [MPa] a tažnost A5 [%] laboratorních vývaků. Výsledky zjištěných 
mechanických vlastností laboratorních vývalků z oceli 42CrMo4 jsou zobrazeny v tab. 9 a 
v grafu na obr. 20. 
 

Tab. 9:  Mechanické vlastnosti laboratorních vývalků z nízkolegované oceli 42CrMo4 

 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 
Rp 798 819 782 973 813 782 398 831 812 

[MPa] 813 885 723 826 788 779 413 780 824 
Rm 1229 1233 1260 1289 1234 1227 779 1310 1133 

[MPa] 1264 1232 1251 1275 1229 1218 782 1293 1184 
A5 8,0 5,6 6,6 7,2 5,4 8,0 20,4 3,6 9,8 

[%] 9,2 8,2 8,8 8,4 5,0 8,8 19,0 4,0 9,8 
 

 
 Obr. 20:  Mechanické vlastnosti laboratorních vývalků v závislosti na rychlosti ochlazování 



Optimalizace termomechanického zpracování oceli 42CrMo4 v podmínkách profilové válcovny 

31 

Z grafu na obr. 20, 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. 9) možnost významného ovlivnění pevnosti a 
především plastických vlastností oceli 42CrMo4. Trendy zjištěných mechanických vlastností 
zkoumané oceli odpovídají výsledkům strukturních analýz. 

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. Takto navinuté svitky jsou 
následně sferoidizačně žíhány. Aby bylo tímto žíháním dosaženo požadované homogenní 
jemnozrnné mikrostruktury tvořené globulárním perlitem musí být celková doba žíhání až cca 
33 hodin. Cílem tohoto experimentu 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 (STC) peci. 

4.4.1 Popis provozního experimentu 

Výsledky laboratorní simulace doválcování a ochlazování oceli 42CrMo4 (popsané 
v kapitolách 4.3.1.2 a 4.3.2.2) 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 [49]. 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; 
 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. 
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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 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. 21. 
 

 
 Obr. 21:  Parametry režimů žíhání svitků ze zkoumané oceli 

 
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. 

4.4.2 Vyhodnocení teplotních polí svitků 

Pomocí termovizní kamery FLIR T360, která je majetkem Ústavu modelování a řízení 
tvářecích procesů [47], 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 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. 

Svitky byly po vytažení z navíječky uloženy na paletu, která byla poté usazena na 
válečkový dopravník linky Garretových navíječek. Měření teplotních polí jednotlivých svitků 
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 
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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. 22. 

 

  
  a)  svitek po vytažení z navíječky b)  svitek před prvním ventilátorem 
  Obr. 22:  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. 
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. 
Srovnání průběhu teplot daných svitků ochlazovaných použitými třemi režimy dokumentuje 
graf na obr. 23. 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. 

 

 
 Obr. 23:  Srovnání teplot svitků ochlazovaných různými režimy 
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4.4.3 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. 24 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. 24:  Mikrostruktura svitků po různých režimech ochlazování 

 
Na obr. 24a 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. 24b) byla tvořena převládajícím bainitem 
s místním výskytem martenzitu a feritu. Mikrostruktura svitku ochlazovaného volně na 
vzduchu, tedy rychlostí 9 °C.min-1 (obr. 24c), 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. 
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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. 25. 

 

  
  a)  svitek ochlazovaný po doválcování 

třemi ventilátory 
b)  svitek ochlazovaný po doválcování volně 

na vzduchu 
  Obr. 25:  Mikrostruktura tyčí ve svitcích po zkráceném režimu sferoidizačního žíhání 

 
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. 25a). 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. 25b). 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. 

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. 10. 

 
Tab. 10:  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 

 
Z výsledků tahových zkoušek vzorků odebraných ze svitků po jejich vyžíhání 

(viz tab. 10) 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 
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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. 

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 
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. 
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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. 

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 
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 
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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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