
 



 



 



ABSTRAKT 

Ověřování mechanických vlastnosti tlustých plechů jakosti 355 N, ve stavu 

dodaném, deformovaném za studena, stárnutém, tepelně zpracovaném po 

svařování. Materiál je zkoušen podle stanovených podmínek normy 

ČSN EN 10225. Deformace za studena je provedena na zakružovacím stroji a 

laboratorně. Výsledné hodnoty jsou přehledné z Vidalovy křivky. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Válcovaný výrobek, deformace za studena, stárnutí, tepelné 

zpracování po svařování, za stanovených podmínek, zakružovací stroj, mechanické 

vlastnosti. 

 

ABSTRACT 

Verification mechanical properties of the thick plates grade 355 N. The material, 

have these properties. Delivery conditions, cold strain deformed, aging effect, post 

weld heat treatment. Material, have been tested, under the given conditions of 

standard CSN EN 10225. Cold strain deformation was carried out on roller 

bending machine and laboratory. The results you can see at Vidal curve. 

 

KEYWORDS: Rolled product, cold strain, ageing, post weld heat treatment, under the 

delivery conditions, roller bending machine, mechanical properties. 
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1 ÚVOD 

Evraz Vítkovice steel a. s. chce nejen rozšířit vlastní výrobkové portfolio o tlusté ocelové 

plechy pro konstrukce zařízení pracujících při pobřeží, ale posunout hranici tlouštěk offshore 

jakosti typu S355 nad dosavadních úspěšně ověřených 60 mm z oceli vlastní produkce 

k větším tloušťkám z oceli externího původu. Ze strany majitele společnosti EVS a.s. je 

zvažováno strategické rozhodnutí o ukončení provozu vlastní ocelárny. Potvrzení reálnosti 

využití kombinace vstupní vsázky dané kvality a úrovně válcovenské technologie válcovny 

společnosti EVS a. s. se tak stalo zcela klíčovým momentem umožňujícím zajímat se 

v nejbližší budoucnosti o „nabírání“ zakázek či zpracování nabídek na tento typ produkce. 

Úspěšně ověřené tloušťky plechu 60 mm pro konstrukce offshore z EVS a. s. v jakostech 

S355+N  bude možné nabízet a vyrábět, pokud bude v provozu vlastní ocelárna se systémem 

sekundární metalurgie a zavedeným plynulým litím polotovarů. 

Jestliže dosažené, výsledné vlastnosti výrobků, budou odpovídat požadavkům normy 

ČSN EN 10225 pro jakosti S355G7 až S355G10+N, pak EVS a. s. splní důležitý požadavek 

na certifikaci výrobků offshore. 
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1.1 POPIS TECHNOLOGIE ZAKRUŽOVÁNÍ PLECHŮ. 

Zakružování je ohýbání plechu nebo profilového materiálu do kruhu, válcové nebo kuželové 

plochy. Z plechu se tak vyrábějí pouzdra, trubky, válcové nádrže, kotle, offshore konstrukce 

pro ropná zařízení. Užití ohýbání plechů a profilů je nejvíce aplikováno ve strojírenství 

a stavebnictví. Například při výrobě mostních konstrukcí, konstrukcí hal, železničních 

i silničních tunelů, schodišť, výtahů, eskalátorů, vrat apod. Většina strojírenských firem 

vlastní nějaký typ zařízení k tváření plechů, profilů a trubek podle druhu výroby. Výrobci 

nádob např. chemických zařízení, kotlových těles apod. se neobejdou bez zakružovacích 

zařízení, zejména 3, nebo 4 válcové zakružovací válce. Ty mohou být ruční s elektrickým 

pohonem, případně řízené CNC a vývoj jejich automatizace je pořád zdokonalován. Tvářet 

lze různé materiály, jako ocelové plechy, trubky, pásy nebo plastové polotovary a další 

materiály, které mají dostatečnou plasticitu pro ohyb, aby nedošlo k porušení. Materiály, které 

se používají pro tváření, jsou v dnešní době také zdokonalovány, hlavně co se týká jakosti, 

případně povrchové úpravy materiálu. Tyto moderní materiály se užívají hlavně tam, kde je 

vyžadována povrchová úprava po ohybu, čemuž se těmito moderními materiály předejde 

a může se ohýbat přímo na místě, například ve stavebním průmyslu. [1] 

Tradiční technologický postup ohýbání plechu je závislý na tvářecí síle, druhu výrobku 

a způsobu výroby a ručním ovládání. S vývojem číslicového řízení technologie, zejména, 

široké využití průmyslových počítačů a objevení číslicového řízení systému, se stává číslicové 

řízení procesu ohýbání kovu skutečnosti. V posledních letech bylo k dispozici na trhu několik 

číslicově řízených zakružovaček. Nicméně většina z nich jsou postavené s jednoduchým 

postupem zakružování, protože je těžké vyrobit komplexní zakružovačku a splnit při tom 

všechny požadavky aplikací. Například, řídicí systém nemůže vypočítat všechny parametry 

procesu podle materiálu plechu, geometrie, atd. Na obrázku 1. je tří-válcový zakružovací stroj 

s horním pohyblivým válcem a NC řídicím systémem. Základními parametry jsou: 

17 000 kN-3000 mm. 

 

  

 

Obr 1. Tří válcová zakružovačka s pohyblivým horním válcem  
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1.1.1Tří-válcová zakružovačka 

Zakružovací proces představuje nepřetržitý proces, který může být uspořádán ve čtyřech 

krocích: předohnutí,-zakružování a vykulacování-kalibrace-oprava kruhovitosti. Účelem 

předohnutí je minimalizovat rovný konec. Toto je prováděno přímo na zakružovacím stroji 

nebo pod lisem. Obrázek 2 ukazuje proces zakružování.  

 

Obr 2. Provozní činnost tři válcové zakružovačky 
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Plech je nejprve položen na stroj a horní válec se pohybuje dolů na vzdálenost y1. Výsledkem 

je dotyk válce s plechem, pak se stroj odaretuje a proces automaticky začne. Na počátku se 

horní válec pohybuje dolů o vzdálenost y2. Horní válec se potom otáčí v levotočivém směru, 

jakmile je zadní konec plechu blízko tangenty se spodním válcem, zapne se zadní kamera. 

Jakmile kamerový systém zjistí konec plechu, pohne se horní válec dolů na zadní pozici y3. 

Horní válec se pohybuje nahoru a doprava k dalšímu zakružovacímu bodu. Zde se horní válec 

přesune dolů k přední pracovní pozici a pak se otáčí ve směru hodinových ručiček. Jakmile je 

přední konec plechu blízko tangenty s předním, spodním válcem, zapne se přední kamera. 

Jestliže kamerový systém zjistí, že se zobrazil hraniční bod, je operace provedená. Dále se 

horní válec přesune do centrální, horizontální polohy a pak směrem dolů na pozici y4, 

následuje opakovaná oprava válcovitosti. Jakmile se potvrdí, že tolerance válcovitosti splňují 

požadavky, pak je ukončený celý proces zakružování. Kontrola provedení a kruhovitosti je 

prováděna pomocí šablony-určitě u zařízení s „ručním řízením“. [2] 

1.1.2 Čtyř-válcová zakružovačka 

Zpravidla u těchto zakružovaček bývá horní válec připojený k řídicímu systému, tak aby byl 

průběh ohybu plynulý. V případě obr. 3 se dva stranové válce a jeden spodní, přiléhající válec 

volně otáčejí, avšak jsou opatřeny úhlopříčným pohybem ve svých předurčených směrech 

a příslušných plánovaných pozicích. Podle polohy pozice je pohon stranového válce aktivní 

nebo neaktivní. Směr jeho pohybu je závislý na geometrickém nastavení X0 a – X0 a také na 

sklonu ψ a – ψ.  

 

Obr 3. Uspořádání válců čtyřválcové horizontální zakružovačky  
[3] 
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Čtyřválcová zakružovačka na Obrázku 4. ukazuje detailní pracovní pořadí při zakružování 

tenkého plechu.  

                                                Skládá se z následujících režimů: 

1. Nastavení čela. 

2. Ohyb plechu. 

3. Po ohybu plechu navazuje zakružování. 

4. Přesun stranových válců. 

5. Rovnoměrně pokračující zakružování. 

6. Dokončení zakružování. 

Kombinace zakružovacího postupu závisí převážně na mechanických vlastnostech 

tvářeného materiálu, na výrobních možnostech zařízení a také na požadované přesnosti 

výrobku. Záleží na osobním výběru operátorů, zkušenosti pracovníků. [3] 

 

Obr 4. Postup zakružování na čtyřválcové zakružovačce  

[3] 
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1.2 ROZBOR DEFORMACE A NAPĚTÍ V PLECHU PŘI 

ZAKRUŽOVÁNÍ 

Všeobecně se technologický proces ohýbání realizuje působením vnějších ohybových 

momentů a současně i podélných a příčných sil. Při působení ohybových momentů na 

protilehlých okrajích prismatického polotovaru dochází ke zmenšování poloměru střední 

plochy. Od určitého poloměru vznikají v povrchových vrstvách plastické deformace, přičemž 

při pokračujícím ohybu se tloušťka plastické vrstvy zvětšuje. Plastická deformace se šíří do 

hloubky od povrchu a tloušťka pružně deformované vrstvy se zmenšuje v tangenciálním 

směru a uvnitř zkracuje. Oblast tahu a tlaku pak dělí neutrální plocha napětí, která se přesouvá 

během ohybu po materiálových vrstvách od střední plochy směrem k vnitřnímu povrchu 

ohybu. [4] 

Ohýbání úzkých tyčí a pasů s malým zakřivením. Šířka pásu je menší než trojnásobek 

tloušťky pásu. Při takových rozměrech ohýbaného materiálu je možno zanedbat napětí 

působící ve směru šířky materiálu. Vnější tažená vlákna mají napjatost: jednoosý tah a vnitřní 

tlačená vlákna jsou namáhána jednoosým tlakem. Určíme tyto povrchové podmínky: 

1. Zanedbáme zpevnění materiálu. 2. Těleso je ideálně plastické. 3. Počítáme s pružnou 

deformací. Hlavními směry deformace a napjatosti označujeme: 1  -směr podélný (osový), 

2 -směr příčný (šířka materiálu), 3 -směr radiální (kolmý k povrchu). V první fází ohýbání 

nastává pružná deformace materiálu. Závislost mezi prodloužením e1 a napětím 1 v průřezu 

ohýbané tyče je lineární (obr.5a) a hodnoty ve vrstvě vzdálené o x od střední čáry určíme ze 

vztahů: 

e1=x/r   [%] 1=E.(x/) [MPa] (1) 

kde  označuje poloměr zakřivení střední vrstvy v rovině 1-3 , E tj. modul pružnosti v tahu. 

Nejvyšší hodnoty napětí 1 a deformace e1 budou v krajních bodech průřezu. K určení 

hodnoty vnějšího ohybového momentu M vypočítáme napětí 1 působící v příčném průřezu 

ohýbané tyče o tloušťce s a šířce b, vzhledem ke středu průřezu A. 

 
[Nm] (2) 
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Dosazením hodnoty 1S (napětí v krajních vrstvách) do uvedeného vzorce je možno najít 

vztah mezi zakřivením nosníku 1/ a momentem M, vyvolávajícím toto zakřivení. 

 [Nm] (3) 

Fáze plastických deformací začíná, když napětí 1S překročí mez kluzu K (Obr 5b). 

Dosadíme-li hodnotu K místo 1S ve vzorci (2) dostaneme hodnotu ohybového momentu. 

 
[Nm] (4) 

Tloušťka pružně deformovaného pásma e (obr 5c) se zmenšuje se vzrůstem zakřivení tyče 1/ 

.Toto pásmo v mezním případě klesá na nulu (obr 5d). Současně vzrůstá ohybový moment M 

a blíží se asymptotické hodnotě: 

 
[Nm] (5) 

Maximální hodnota momentu v plastickém pásmu MG je o 50 % vyšší než hodnota MP, jaký 

je v okamžiku prvních plastických deformací. 

 

Obr 5. Rozložení napětí v průřezu ohýbaného materiálu v postupných fázích ohýbání  

Při ohýbání úzkých pásů je prodloužení nebo zkrácení vláken materiálu v podélném směru 

provázeno zmenšováním nebo zvětšováním příčných rozměrů. To znamená, že šířka 

[5] 
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ohýbaného pásu se zvětšuje na vnitřní straně ohybu a zmenšuje na straně vnější (Obr 6a). Je-li 

ohýbaný materiál široký (šířka>trojnásobek tloušťky), pak jsou deformace materiálu v jeho 

šířce ztíženy a ve střední části širokých pásů k nim prakticky vůbec nedochází. Dochází tedy 

k rovinné deformaci (e2=0, e1=-e3), při níž změna délky vlákna v podélném směru se 

kompenzuje změnou tloušťky ve směru radiálním. Během ohýbání zamezují změně šířky 

materiálu přídavná napětí 2 (obr 6b). Proto dochází k deformaci nerovnoměrné rovinné, 

neboť obě napětí (1,2) mají symbol tlakový nebo tahový. 

 

Obr 6. Schéma napětí a deformace a změna příčného průřezu: 

a) úzké pásy b) široké pásy 

1.2.1 Průběh deformace 

Známe-li průběh napětí v průřezu ohýbaného materiálu, a polohu neutrální osy, na které 

napětí 1 mění smysl, je možné určit poměr rychlosti deformací materiálu v každém bodu 

tělesa a taky i průběh deformace ve zvoleném vlákně materiálu běhen procesu ohýbání. Na 

neutrální vrstvě o poloměru rn , na které dochází ke změně smyslu osových napětí. Na vnější 

oblasti dochází k osovému prodloužení vláken, ale ve vnitřní oblasti se vlákna zkracují. 

Předpokládáme, že se šířka ohýbaného materiálu nemění, pak nastává při prodlužování 

vnějších vláken úbytek jejich tloušťky a naproti tomu při zkracování vláken ležících na vnitřní 

straně se jejich tloušťka zvětšuje. Může dojít buď k vzrůstu celkové tloušťky materiálu, 

převyšuje-li přírůstek tloušťky vnitřních vrstev úbytek tloušťky vrstev vnějších, nebo se 

celková tloušťka může zmenšit, jestliže úbytek tloušťky vnějších vrstev bude větší než 

přírůstek tloušťky vnitřních vrstev. Tyto změny tloušťky jsou příčinou toho, že libovolný bod 

[5] 
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v průřezu ohýbaného materiálu se během ohýbání vzdaluje od vnitřního povrchu plechu 

a současně se přibližuje k jeho vnějšímu povrchu. Dochází tak k radikálnímu přesunu částic 

materiálu. Budeme sledovat průběh deformace vrstvy materiálu označené na obr 7 tlustou 

čarou, která je zpočátku (obr 7a) pod čarou střední. V počáteční fázi ohýbání, kdy tvářený 

plech je ještě rovný, je neutrální vrstva uprostřed tloušťky materiálu. Tlustá čára leží v pásmu 

stlačování a během ohýbání se zkracuje (obr 7b). Současně se čára (vrstva) přesunuje k vnější 

straně a jí vstříc směřuje neutrální vrstva, která se přibližuje k vnitřnímu povrchu. Vlivem 

těchto přesunů uvažovaná vrstva materiálu splyne s neutrální vrstvou (obr 7c). V tomto 

okamžiku se proces jejího zkracování zpomalí a její délka zůstane beze změny. Avšak v další 

fázi se vrstva přemisťuje do vnějšího pásma tažení a začne se prodlužovat. Nakonec délka této 

vrstvy dosáhne znovu výchozího rozměru (obr 7d). Vrstvu, která po průběhu deformace 

znovu dosáhne své původní délky, nazýváme vrstvou nulového prodloužení. Z toho vyplývá, 

že rozlišujeme v průřezu ohýbaného materiálu dvě neutrální vrstvy (plochy):  

 

Obr 7. Průběh deformace vrstvy (tlustá čára) při ohýbání  

 

1. Neutrální vrstvu (plochu) napětí, na které přírůstky podélných deformací mění smysl, 

avšak její prodloužení je záporné, protože došlo ke zkrácení. 

2. Vrstvu (plochu) nulového prodloužení, na niž podélná deformace e1 je nulová; v této 

vrstvě je tahové napětí a proto se prodloužila o určitou hodnotu. 

 

[5] 
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K určení polohy vrstvy nulového prodloužení vyhledejme v průřezu materiálu (obr 7d) vrstvu 

o poloměru r0, jejíž délka Θ. r0 se rovná počáteční délce výchozího materiálu l0. Pak platí: 

Ro=lo / Θ[mm] [mm] (6) 

Je-li RZ je vnější poloměr po ohnutí. RW je vnitřní poloměr po ohnutí, s0 je původní tloušťka 

pásu. Je možné určit středový úhel Θ z předpokladu, že plocha této výseče se rovná ploše 

výchozího pravoúhlého čtyřúhelníku o rozměrech l0 a s0. 

L0 . s0= [(RZ)
2
-(RW)

2
]. Θ / 2  [mm

2
] (7) 

V průřezu ohnutého materiálu vypočítáme poloměr nulového prodloužení r0 z rovnice: 

 

[mm] 

 

(8) 

Vypočteme konečnou tloušťku pásu: , poloměr střední vrstvy: 

 bude pak poloměr nulového prodloužení r0. 

 [mm] (9) 

Ze vzorce vyplývá, že poloha vrstvy nulového prodloužení je závislá na změně tloušťky 

plechu během ohýbání. Když ohýbáme bez osových sil, nedochází k změně tloušťky plechu, 

leží vrstva nulového prodloužení uprostřed tloušťky materiálu, a platí: r0=ρ. Známe-li polohu 

vrstvy nulového prodloužení, můžeme určit konečnou hodnotu podélné deformace e1 pro 

vrstvu o libovolném poloměru r. [5] 

e1=ln(r/r0) [-] (10) 
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1.2.2 Zbytková pnutí 

V průřezu ohýbaného pásu vznikají podélná napětí σ1, jejichž rozložení je vyjádřeno křivkou, 

podobnou křivce přetvárného odporu diagramu napětí-deformace (obr 8).  

 

Obr 8. Rozložení napětí v průřezu ohýbaného pásu a zbylá napětí  

Po skončení ohýbání nastává odlehčování, jež je doprovázeno přírůstkem napětí Δ σ1 

opačného znaménka, lineárního průběhu vzhledem k pružnému charakteru procesu 

odlehčování. Při postupném ohýbání polotovaru vrstvy materiálu již trvale deformované brání 

vrstvám pružně deformovaným získat po odlehčení původní délku, čímž vznikají zbytková 

pnutí. Tato jsou v každém bodě algebraickým součtem napětí σ1 a Δ σ1. Na vnějším povrchu 

ohýbané součásti, ve vrstvách natahovaných, vzniknou po odlehčení tlaková zbytková pnutí 

a naopak ve vnitřních vrstvách vzniknou zbytková pnutí tahová. Existence zbytkových pnutí 

má značný vliv na pevnost ohnuté součásti v závislosti na smyslu jejího namáhání 

a spolupůsobení Bauschingerova efektu. Při provozním namáhání součásti se mohou síly od 

zbytkového pnutí s vnější silou buď sčítat, nebo odečítat. [6] 

Bauschingerův efekt 

Materiál předběžně deformovaný v mezi plasticity má menší odpor proti protváření při 

následující deformaci opačného znaménka. To je vysvětleno tak, že zrna s výhodnou orientaci 

skluzových rovin při deformování materiálu s opačným znaménkem deformace, získávají 

plastickou deformaci při menších napětích, než při přímém protváření. Ve skutečnosti při 

odlehčení tyto zrna na úkor odstranění pružné deformace opačného znaménka potřebují menší 

zvýšení napětí na to, aby v nich vznikla plastická deformace. [7] 

[6] 
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1.3 VLASTNOSTI OCELI PRO KONSTRUKCE OFFSHORE  

 

Obr 9. Arklow Větrná turbína 7 x GE 3.6 

V posledních letech byly pro offshore konstrukce úspěšně použity nízkolegované konstrukční 

oceli s nominální mezí kluzu až 460 MPa. V oblasti v přímořské techniky se využívají oceli 

s vysokou pevností a kalené temperované konstrukční oceli s mezí kluzu od 690 MPa do 

960 MPa, jakož i nově vyvinuté 1100 MPa zušlechtěné oceli. Elektrická energie z větrných 

turbín na moři může být důležitým přínosem pro budoucí energetické a klimatické podmínky 

(obr. 1). Průměrný větrné síly na moři jsou dostatečně velké a jsou příslibem obrovského 

potenciálu v oblasti energetiky. Kombinace nejrůznějších požadavků představuje zvláštní 

výzvu na použití ocelí pro větrné elektrárny a pro optimální využití těchto ocelí u offshore 

ocelových konstrukcí. Nové legující koncepce, stejně jako nové techniky válcování za tepla 

a procesy zpracování, tj. termomechanické válcování se zrychleným ochlazováním nebo 

přímé kalení vedly k vývoji nové třídy vysokopevnostních konstrukčních ocelí s nízkým 

obsahem uhlíku. Hodnoty vykazují mez kluzu až 1100 MPa, vynikající houževnatost součástí. 

Dobrá svařitelnost a vysoká odolnost proti křehkému lomu jsou povinné. Kromě toho, mnoho 

zákazníků ukazují výhrady týkající se využití vysokopevnostních konstrukčních ocelí, 

vzhledem k stále malé databáze vzniku trhlin, mechanických hodnot jako jsou houževnatost 

nebo J-integrál a nejistotu, pokud jde o konstrukční chování těchto ocelí. [8] 

 

[8] 
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Ocelárenská technologie a chemické složení taveb 

Bramy externího původu byly objednány v jakosti S355G10+N podle ČSN EN 10225 

u společnosti Evraz NTMK. Do EVS byly dodány bramy ze tří taveb vyrobených na 160 t 

kyslíkových konvertorech a odlitých v sekvenci na zařízení plynulého odlévání do bram 

o průřezu 300 x 2000 mm. Do EVS byly tavby dodány v pěti, resp. čtyřech (10625) 

primárních bramách o hmotnostech okolo 29 t. Tavba 10624 byla použita pro deformaci za 

studena u plechu tloušťky 80 mm. Tavební analýza tavby 10624 je proto v tabulce 1 tučně 

zvýrazněna. V tabulce 1 jsou uvedena rozmezí chemického složení všech značek jakosti 

S355 +N podle ČSN EN 10225, tavební analýzy zkušebních taveb a kontrolní analýza plechu 

tloušťky 80 mm tavby 10624, která je ve sloupci značka jakosti označena jako výrobek. 

Tab. 1 Tavební analýzy externích bram a kontrolní analýza výrobku (v hm % prvků) 

Tavba 
jakost 

původ 

C 
Mn Si 

P S Cu Ni Cr Mo V 

max max max max max max max max 

ČSN 

EN 

10225 

S355G7+N 0,14 
1,00 

až 

1,65 

0,15 

až 

0,55 

 

0,20 0,010 

0,30 

0,50 0,25 

0,08 0,060 
S355G8+N 0,14 0,20 0,007 

S355G9+N 0,12 0,20 0,010 
0,70 0,20 

S355G10+N 0,12 0,15 0,005 

10623 tavební 0,108 1,57 0,45 0,011 0,003 0,012 0,059 0,027 0,005 0,0035 

10624 tavební 0,112 1,61 0,44 0,009 0,003 0,012 0,059 0,030 0,005 0,0031 

10624 výrobek 0,114 1,60 0,47 0,011 0,002 0,010 0,050 0,032 0,005 0,006 

10625 tavební 0,109 1,57 0,44 0,009 0,003 0,010 0,058 0,029 0,005 0,004 

* podle VP O30 Ni může odběratel požadovat pro plechy nad 40mm min 0,30% Ni 
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Tab. 1 Pokračování tavební analýzy bram a kontrolní analýza výrobku (v hm % prvků). 

Tavba 
jakost 

původ 

Ti Al N Nb B Cr+Mo+Ni+Cu 

Ni+Cu 

Nb+V Nb+V+Ti Cev Pcm 

max  max max max max max max max max 

ČSN 

EN 

10225 

S355G7+N 

0,025 

0,015 

až 

0,055 

0,010 

0,040 

0,0005 

0,9 0,06 0,08 

0,43 

0,24 

S355G8+N  0,9 0,06 0,08  

S355G9+N 0,030 - 0,06 0,08 0,22 

S355G10+N  - 0,06 0,08  

10623 tavební 0,0032 0,041 0,0042 0,022 0,0005    0,382 0,208 

10624 tavební 0,0039 0,035 0,0045 0,026 0,0005 0,027 0,007 0,011 0,393 0,213 

10624 výrobek 0,0030 0,034 0,0044 0,024 0,0006    0,393 0,217 

10625 tavební 0,0036 0,036 0,0068 0,025 0,0005    0,383 0,208 

Průměr z obsahu v hm %  prvků Cr, Mo, Ni, Cu nesmí přesáhnout 0,9 %. Následuje výpočet 

pro tavební analýzu z tavby 10624:  

                (Cr+Mo+Ni+Cu)/4 ≤ 0,9   

(0,03+0,005+0,059+0,012)/4 ≤ 0,9   

                                     0,027 ≤ 0,9 (hm %). 

             (Nb+V)/2 ≤ 0,06  

(0,026+0,0031)/2 ≤ 0,06   

                  0,007 ≤ 0,06 (hm %) 

                         (Nb+V+Ti)/3 ≤ 0,08  

    (0,026+0,0031+0,0039)/3 ≤ 0,08   

                                    0,011 ≤ 0,08 (hm %) 

 

Průměrné obsahy hm %  prvků Cr, Mo, Ni, Cu, Nb, V pro tyto tři skupiny prvků 

vyhověly předepsaným požadavkům. 
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Tab. 1 Pokračování tavební analýzy – reziduální prvky (v hm % prvků) 

tavba 
jakost As Sb Sn Pb Bi Ca 

původ max max max max max max 

ČSN EN 10225 

S355G7+N 

0,03 0,010 0,020 0,010 0,010 0,005 
S355G8+N 

S355G9+N 

S355G10+N 

10623 tavební garantováno 0,0025 

10624 tavební garantováno 0,0013 

10624 výrobek 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,003 0,0010 

Chemické složení rozboru hotového výrobku musí vyhovovat hodnotám uvedených v řádku 

označeném ČSN EN 10225. Maximální dovolené hodnoty Cev a Pcm pro plechy jsou uvedené 

v tab. 1. Hodnota Cev platí pro všechna označení kromě S355G9+N, G9+M, G10+N 

a G10+M, kde platí hodnota Pcm. 

Cev=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 (11) 

Uhlíkový ekvivalent Cev tavby 10624 byl vypočten, dosazením do vzorce (11) podle 

Mezinárodního svářečského institutu. 

Cev=0,114+1,6/6+(0,032+0,005+0,006)/5+(0,05+0,01)/15=0,393 % 

Pcm=C+Si/30+(Mn+Cu+Cr)/20+Ni/60+Mo/15+V/10+5 . B (12) 

Uhlíkový ekvivalent Pcm je vypočten, dosazením do vzorce (12) hm. % jednotlivých prvků 

z kontrolního rozboru výrobku tavby 10624. 

Pcm=0,114+0,47/30+(1,6+0,001+0,032)/20+0,05/60+0,005/15+0,006/10+5 . 0,0006 

Pcm=0,217 % 
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Výrobní technologie 

Evropská norma ČSN EN 10225 stanovuje požadavky na svařitelné konstrukční ocele, 

zaměřuje se na plechy až do tloušťky 150 mm. Konstrukční oceli dle normy lze aplikovat pro 

ropná zařízení ukotvená při pobřeží, konstruované pro práci v pobřežních oblastech, ale ne 

pro ocele k výrobě podmořského potrubí, potrubního systému a jiného vybavení. Použití 

výrobků dle této normy je vhodné pro oblast Severního moře, ale může se použít i v dalších 

oblastech za předpokladu, že se zváží místní podmínky např. teplota.  

Způsob výroby plynule litých polotovarů 

Způsob výroby oceli se předkládá zákazníkovi na základě jeho požadavku. Oceli musí být 

vyrobené v zásaditém kyslíkovém konvertoru nebo v zásadité elektrické peci. Všechny oceli 

musí být uklidněné a jemnozrnné. Oceli skupiny 3 musí být vakuově odplyněné nebo v pánvi 

rafinované. Stupeň protváření z kontislitku na plech je nejméně 4:1 a pro štětovnice je 3:1. Po 

dohodě s odběratelem se polotovary vyrobené plynulým odléváním zkouší na přítomnost 

středových segregací. Dodací stav normalizačně žíhaný (+N) je omezený na maximální 

tloušťku do 150 mm a dodací stavy termomechanicky válcovaný (+M) a zušlechtěný (+QT) 

do tloušťky 100 mm. 

Způsob válcování 

Plechy byli tvářené na válcovací trati kvarto 3,5 tzv. konvenční technologií s chlazením na 

vzduchu s následným TZ normalizačním žíháním. Teplota ohřevu bram byla stanovena na 

1230 °C, doba ohřevu na cca 5,5 hod. a teplota doválcovaní na 900±20 °C. Vzhledem 

k velkým tloušťkám plechů byla, za účelem dosažení požadované doválcovací teploty, 

zařazena ochlazovací pauza před posledními čtyřmi válcovacími průchody při 1,8 násobku 

konečné tloušťky. Skutečné dosažené průměrné DVT se pohybovaly mezi 890-918 °C. Na 

obrázku 10 je schéma válcovací tratě, na které se bramy zpracovávaly podle technologického 

příkazu. Kvarto 3,5 je název válcovací stolice, na schématu č. 8, kde 3,5 m je délka 

pracovního válce. Po ukončení válcování se vývalky ochlazovali volně na vzduchu na 

dopravníkových rolích a především na chladicím kotoučovém poli (schéma č. 17) a na okolní 

teplotu vzduchu vychladli v hromadách. 
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Obr 10. Schéma válcovací tratě kvarto 3,5. 
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POPIS VÁLCOVACÍ TRATĚ KVARTO 3,5 

1.  Dělení dlouhých bram - V. hala 

2.  Příčná hala-sklad bram 

3.  Jeřábová doprava v příčné hale 

4.  Magnetický jeřábek s váhou a přiváděcí valník 

5.  Narážecí pece (NP2 a NP3) 

6.  Primární odokujovač bram 

7.  Vozová pec 

8.  Válcovací stolice kvarto 3,5 

9.  Shape scaner 

10.  Pomocný provoz 

11.  Kolejová doprava 

12.  Bruska válců 

13.  Měřič tloušťky (Eberline) 

14.  Příčné dělící nůžky za tepla 

15.  Rovnací stroj za tepla 

16.  Razič za tepla 

17.  Chladicí kotoučové pole 

18.  Obracedlo 

19.  Okrajové a podélné dělící nůžky 

20.  Ultrazvuková linka 

21.  Razící zařízení za studena 

22.  Kabina pro obsluhu raziče a žíhací pece 

23.  Kroková žíhací pec 

24.  Rovnací stroj za studena 

25.  Příčné dělící nůžky 

26.  Signovací stroj 

27.  Rovnací stroj za studena 

28.  Stříhací linka 

29.  Zkouškové hospodářství 

30.  Signovací stroj 

31.  Výstupní, shazovací kapsa 

32.  Kanceláře mistrů 
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1.3.1Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti podle požadavků normy ČSN EN 10225 jsou uvedené v tabulce 2. 

Tab. 2 Základní mechanické vlastnosti  

Značka 

Mez pevnosti Rm 

pro tloušťky t 

[mm] 

Min. horní mez kluzu ReH. 

pro tloušťky t [mm] 

Min. 

tažnost 

A 

Min. průměrná 

hodnota nárazová 

práce 

≤ 

100 

> 100 40<t 

≤63 

63<t≤100 100<t≤150 5,65.√S0 Teplota Hodnota 

MPa MPa MPa MPa MPa % °C J 

S355G7+N  

 

470 

až 

620 

460-620 335 325 320 22 -40 50 

S355G8+N 460-620 335 325 320 22 -40 50 

S355G7+M - 335 325 - 22 -40 50 

S355G8+M - 335 325 - 22 -40 50 

S355G9+N 460-620 335 325 320 22 -40 50 

S355G9+M - 335 325 - 22 -40 50 

S355G10+N 460-620 335 325 320 22 -40 50 

S355G10+M - 335 325 - 22 -40 50 

          Zkušební tělesa se připravují a zkouší v následujících stavech: 

a) Pro tloušťku plechu 20 mm ≤ zkouší se pouze v dodacím stavu. 

b) Pro tloušťku plechu 20 ≤ 40 mm zkouší se v dodacím stavu. Pokud odběratel 

požaduje, výrobce poskytne doplňující údaje vlivu simulovaného tepelného 

zpracování po svařování na vlastnosti stanovené zkouškou tahem a zkouškou rázem 

v ohybu. 

c) Pro tloušťku plechu 40 mm ≤  zkouší se v dodacím stavu. Pokud odběratel požaduje, 

výrobce poskytne doplňující údaje vlivu simulovaného tepelného zpracování po 
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svařování na vlastnosti tahové a rázové houževnatosti příslušných druhů výrobků. 

Alternativně muže výrobce vyzkoušet materiál ve stavu simulovaného PWHT. 

d) Pro dodací stavy +N a +M je simulované PWHT 580 °C ±20 °C, minimální doba 

prodlevy je jedna hodina na každých 25 mm tloušťky plechu nebo 4 hodiny, podle 

toho, který časový úsek je delší. 

Pro dodací stav zušlechtěný je simulované PWHT rozsahu teplot 550 °C až 620 °C, 

s max. teplotou 25 °C pod popouštěcí teplotou uvedenou ve zkušebním certifikátu, na 

každých 25 mm tloušťky plechu je minimální doba 1 hodina nebo 4 hodiny, podle toho, 

který časový úsek je delší. 

Mechanické zkoušky se musí provádět v rozmezí teplot 10 °C až 35 °C, kromě zkoušek rázem 

v ohybu, kde je teplota předepsaná. 

1.3.1.1 Zkouška tahem 

Zkouška tahem se musí provádět dle ČSN EN ISO 6892-1. Stanoví se pevnost v tahu 

Rm,výrazná mez kluzu Re a tažnost A. Pokud se nevyskytuje výrazná mez kluzu, stanovuje se 

smluvní mez kluzu (Rp0,2) při celkovém prodloužení 0,2 % nebo smluvní mez (Rt0,5) při 

celkovém prodloužení 0,5 %. Předepsané minimální hodnoty tažnosti platí pro proporcionální 

měřenou délku 5,65 √S0 ,kde S0 je původní příčný průřez zkušebních těles. Pokud se použijí 

jiné měřené délky, získané procentuální hodnoty se převedou na měřenou délku 5,65 √S0 

pomocí převodních tabulek v ČSN EN ISO 2566-1. 

1.3.1.2 Zkouška rázem v ohybu 

Zkouška rázem v ohybu se musí provádět podle ČSN EN 10045-1. Průměrná hodnota z tří 

zkoušek musí splňovat předepsaný požadavek. Jedna jednotlivá hodnota může být pod 

předepsanou minimální hodnotou, za předpokladu, že to není méně než 70 % té hodnoty. 
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Požadavky na jakost povrchu a vnitřní vady 

Všechny povrchy jsou 100 % vizuálně zkontrolované. Jakost povrchu musí odpovídat 

ČSN EN 10163-2. Oprava vad a trhlin, plen nebo přeložek se následovně překontroluje 

magnetickou práškovou metodou nebo kapilární metodou. Materiál musí být stejnorodý a bez 

vnitřních vad, které brání zamyšlenému použití. Všechny plechy jsou kontrolovány 

ultrazvukem podle ČSN EN 101160. 

Volitelné požadavky 

Volitelný požadavek 10 

Pro tloušťky větší než 40 mm se materiál zkouší ve stavu PWHT a musí splnit požadavky na 

tahové a rázové vlastnosti. 

Volitelný požadavek 12 

Zkouška stárnutí po deformaci se provádí pro plechy tloušťky větší než 1,5 mm. Zkouší se 

jeden plech na tavbu, ale nanejvýše tři tavby na značku oceli, na výrobní postup, na výrobní 

závod za použití zkušebních těles rázem v ohybu typu Charpy s V-vrubem odebraných kolmo 

ke směru válcování z místa pod povrchem (v rozmezí 2 mm). Jeden vzorek se plasticky 

protváří 5 % deformací a potom se provede stárnutí 250 °C/1 hod. 

Pro stav deformace 5 % se musí dosáhnout při teplotě -40 °C následujících 

minimálních hodnot. Pro značky S355G7+N, G9+N, G7+M, G9+M a S355G8+N, 

G10+N, G8+M  a G10+M průměrná hodnota 36 J a jednotlivé hodnoty 26 J. [9] 
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1.4 ZPŮSOBY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PLECHU 

1.4.1 Žíhání 

Rozhodující je teplota žíhání slitin železa, když je hodnota vyšší nebo nižší než teplota Ac1 

rozlišujeme žíhání s překrystalizací nebo bez překrystalizace. V prvém případě dochází při 

žíhání k austenitizaci. Při výdrži na ausenitizační teplotě intenzivně probíhají difuzní dějě 

(rozpouštění karbidů, vyrovnání koncentračních rozdílů) a během ochlazování austenit se 

transformuje na feriticko-cementitické struktury. Žíháním s překrastalizací významně 

ovlivňujeme strukturu a mechanické vlastnosti ocelí.  

1.4.2 Normalizační žíhání  

Normalizační žíhání se používá jako základní druh žíhání s rekrystalizací. Materiál se v peci 

ohřeje na teplotu 30 až 50 °C nad Ac3, následuje výdrž na teplotě (asi 1 hod. na 25 mm 

tloušťky stěny) a ochlazování na volném vzduchu. Účelem normalizačního žíhání je 

odstranění nestejnoměrné struktury vzniklé předchozím tvářením a vytvoření jemnozrnné 

a rovnoměrné struktury tvořené obvykle směsí feritu a cementitu. Normalizační žíhání se 

provádí téměř výhradně u podeutektoidních ocelí. U ocelí s vyšším obsahem uhlíku nebo 

legujících prvků se při ochlazování na vzduchu vytvářejí struktury smíšené popř., i čistě 

banitické nebo martenzitické. K zabránění vzniku těchto tvrdých strukturních složek 

používáme ochlazování v peci. Rychlost ochlazování při tomto způsobu je nízká a vede i ke 

snížení vnitřních pnutí. 

1.4.3 Žíhání k snížení zbytkových napětí 

Žíhání k snížení zbytkových napětí je druhem žíhání bez překrystalizace, při němž usilujeme 

o minimální změny mikrostruktury a mechanických vlastností. Zbytková napětí vzniklá 

sléváním, svařováním, obráběním či rovnáním za tepla či za studena je vhodné odstraňovat 

ihned po ochlazení, aby se předešlo vzniku trhlin. Základní význam má volba teploty žíhání, 

která se pohybuje u konstrukčních ocelí obvykle v rozmezí 450 až 650 °C. Dolní hranice je 

dána poklesem meze kluzu nezbytným pro snížení napětí plastickou deformací, horní hranice 

by měla být o 20 až 30 °C nižší než teplota popouštění u zušlechtěných ocelí a tutéž hodnotu 

vyšší než bude provozní teplota. Nízkolegované svařitelné oceli se zvýšenou mezí kluzu, 

u kterých dochází při ohřevu k precipitačnímu zpevnění, se žíhají při teplotách 530 až 580 °C. 

Doba žíhání pak závisí na požadovaném stupni snížení zbytkových napětí. Rychlost ohřevu 
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a rychlost ochlazování musejí být malé. Při ohřevu by mělo být dosaženo snížení meze kluzu 

rovnoměrným prohřátím v celém průřezu, což je zejména důležité do teploty 200 °C 

u výrobků s nízkou plasticitou nebo se zkřehlými oblastmi. Tyto výrobky zakládáme do 

studené pece, která musí být vybavena nucenou cirkulací prostředí. V poslední etapě žíhání 

(tj. ochlazování ze žíhací teploty) se rozhoduje o úrovni zbytkových napětí výrobku. Přípustné 

rychlosti ochlazování jsou mezi 50 až 100 °C / hod. [10] 

1.4.4 Normalizačního žíhání v provozu výpalky 

Tepelné zpracování režimem normalizačního žíhání se uskutečnilo ve vozových pecích 

provozu duo. Podle technologického předpisu DTP-ISO-260-103, standardním režimem pro 

jakost S355, ohřevem na teplotu 910±10 °C s výdrží 60 minut a ochlazováním na vzduchu. 

Tepelného zpracování je následně popsáno dle tohoto předpisu. Je důležité dodržovat: způsob 

uložení vsázky, předepsané teploty žíhání a doby výdrže na teplotě žíhání a rychlosti 

ochlazování. Účelem normalizačního žíhání je odstranění nerovnoměrností ve struktuře 

a zjemnění zrna, čímž se docílí optimálních mechanických vlastností. Vsázka se sestavuje 

z plechů se stejným rozmezím žíhacích teplot a s tloušťkami nelišícími se o více než 35 %. 

Plechy se ukládají přímo na podstavce, jen plechy malých rozměrů (a plechy s tloušťkou 

menší než 12 mm) se žíhají zpravidla na podložkách. Jednotlivé plechy se ukládají vedle sebe 

tak, aby se jejich okraje nepřekrývaly, protože při normalizačním žíhání musí být ohřev 

i ochlazování pro všechny plechy ve vsázce co nejrovnoměrnější. Protože je prakticky 

nemožné udržet po celé ploše nístěje žíhací pece rovnoměrnou teplotu a toto je požadavek 

velmi důležitý, je třeba při ukládání plechů zmenšit užitečný rozměr nístěje na bocích 

a v zadní části pece o 0,25 m a v přední části pece o 1 m. Pro ochranu ražených znaků na 

pleších před zokujením se ražení přikrývá obdélníčkem z tenkého plechu. Pro zamezení 

nadměrného vzniku okují v průběhu žíhání (z důvodu velmi přísných požadavků na 

povrchovou kvalitu plechů) se ve zvláštních případech provádí ochrana povrchů použitím 

krycích plechů, kterými se pokryje celá plocha žíhaného plechu. Při normalizačním žíhání je 

důležité, aby se plechy po vyžíhání co nejrychleji ochlazovaly. Proto se žíhají pouze v jedné 

vrstvě. Při normalizačním žíhání se plechy sázejí do pece, která má teplotu po předchozí 

vsázce. Pokud normalizační žíhání následuje po žíhání na měkko, po od-žíhání hran nebo po 

popouštění, zvýší se teplota pece na teplotu blízkou teplotě normalizačního žíhání bez vsázky. 

Rychlost ohřevu plechů na teplotu normalizačního žíhání není omezena, vsázka se ohřívá co 

nejrychleji. V průběhu ohřevu i vyrovnání teplot musí být v peci zajištěn přetlak spalin 
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1-3 Pa. Teplota ohřevu se řídí podle údajů spuštěných termočlánků. Ohřev na teplotu 

normalizačního žíhání je ukončen, jestliže všechny termočlánky zaznamenávají nejméně 

spodní hranici předepsaného rozmezí žíhací teploty a jestliže při pohledu pozorovacími 

okénky v peci nebo pozvednutými dveřmi je vsázka na všech místech rovnoměrně prohřátá. 

Rovnoměrné prohřátí vsázky kontroluje první žíhač před zahájením výdrže na teplotě. [11] 

1.4.5 Stárnutí 

Čisté kovy jsou velmi tvárné a plasticky se deformují již při velmi malých mechanických 

napětích. Existují čtyři důležité způsoby zvyšování meze průtažnosti slitin, aby pak odolávaly 

smykovým napětím až 10
-2

 GPa. Jde o mechanické blokování pohybu dislokací 

zachycováním dislokací rozpuštěnými atomy a precipitáty, zamezení pohybu dislokací 

uspořádáním na krátkou vzdálenost a zvětšením hustoty dislokací tak, aby docházelo 

k provázání dislokačních smyček. U všech těchto mechanismů zpevňování závisí jejich 

úspěšnost na omezení pohybu dislokací. Mechanického blokování pohybu dislokací lze 

nejjednodušeji dosáhnout zavedením drobných částic jiné fáze do krystalové mřížky. Tento 

proces nastává při zpevňování oceli, kdy se v železe vylučují částice karbidu železa, nebo při 

zpevňování hliníku, kdy precipitují částice Al2Cu. Přesycený tuhý roztok má tendenci přejít 

do stabilního stavu, k čemuž potřebuje dodat vnější energii, kterou je především teplo nebo 

i mechanická energie. Po jejím dodání se začíná tento přesycený roztok rozpadat. Rozpad, 

kdy se začíná z dané fáze a vylučovat fáze b, se nazývá precipitace. Precipitačním 

vytvrzování se mluví tehdy, je-li precipitace procesem žádoucím (např. záměrné zvyšování 

pevnosti slitiny), o stárnutí jde tehdy, je-li precipitace procesem nežádoucím. Stárnutí 

probíhající při teplotě okolí se nazývá přirozené stárnutí. Stárnutí probíhající za uměle 

zvýšené teploty se nazývá umělé stárnutí. [12] 

1.5 Cíle práce: 

 příprava vzorků s trvalou deformací  

mechanické vlastnosti v dodaném stavu 

 vliv tepelného zpracování 250 °C/ 1 hod na mechanické vlastnosti 

 vliv tepelného zpracování 580 °C/ 4 hod. na mechanické vlastnosti  

 strukturní vlastnosti po deformaci za studena 

 rozbor a vyhodnocení získaných mechanických výsledků 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 PŘÍPRAVA VZORKŮ S TRVALOU DEFORMACÍ 5 % A 10 %. 

Deformace za studena se uskutečnily ve VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

Nejdříve jsme se zúčastnili ohybu pásu plechu na tříválcovém zakružovacím stroji Schiess – 

Froriep 4500 na Obrázku 11. Max. šířka zakružovaného plechu 3700 mm. Možné průměry 

výměnného horního válce Ø1600; Ø1250; Ø960. V našem ohybu měl válec Ø1250 mm. 

Spodní válce Ø760 mm. Maximální tlak horního válce 45 000 KN. Výkon hlavního motoru 

500 kW. V Evrazu byl odebraný v podélném směru pás z plechu tloušťky 80 mm, délky 

1500 mm, šířky 240 mm. Podle normy EN 10 225 se požaduje 5 % a 10 % deformaci. 

Technolog vybral pro 5 % deformaci za studena zakružovačku Froriep. Pro tuto deformaci 

spočetl vnitřní poloměr ohybu R=756 mm. Pracovníci na zakružovacím stroji nejdříve 

naznačili křídou vzdálenost 450 mm od obou konců pásu plechu. Pak konce pásu na stroji 

před-ohnuli. Při zakružování působí tlakem směrem dolů horní válec, dva spodní válce slouží 

jako podpěry. Na konci zakružování zkontrolovali poloměr ohybu kalibrovanou šablonou 

R=756 mm. 

 

Obr 11. Na tříválcové zakružovačce 10 % deformace za studena. 

Deformace 10% se uskutečnila na čtyřválcovém zakružovacím stroji Faccin 4HEL.na 

obrázku  12. Maximální šířka plechu je 4000 mm. Možné průměry horního válce Ø470, 

Ø560  mm. V našem ohybu byl horní válec Ø560 mm. Spodní válce mají Ø560 mm. Výkon 
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pohonu hlavního válce 73 kW. Rozměry zakružovaného pásu plechu jsou tloušťka 80 mm, 

délka 1500 mm, šířka 150 mm. Pro 10 % deformaci byl spočten vnitřní poloměr ohybu 

R=355 mm. Přibližně 200 mm od konců pásu pracovníci před-ohnuli na lisu, z důvodu krátké 

celkové délky pásu. Pás nejdříve vystředili, potom dva krajní válce tlakem ohnou pás (jenom 

o malý úhel ohybu). Pak hnaný, horní válec přetočí pás ze strany na stranu. Tento postup se 

opakoval, pracovník průběžně kontroluje vnitřní průměr ohybu šablonou.  

 

Obr 12. Na čtyřválcové zakružovačce 5 % deformace za studena. 

Výpočet podélné 5 % deformace ohybu za studena na zakružovačce Froriep  

Nejdříve zjistím poloměr nulového prodlužení r0 , tak že dosadím do rovnice (9) vnitřní 

poloměr Rw =756 mm, tloušťku plechu s0=80 mm, vnější poloměr Rz=836 mm. 

 

R0=(836
2
-756

2
)/2.80 

R0=796 mm 

r=RZ-7 

r=836-7 

r=829 mm 
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Vypočtený poloměr r je vzdálenost od středu k ose odebraných tahových a vrubových vzorků. 

Vzorky byly odebrány přibližně 7 mm pod horním povrchem. Dosadím poloměry r, r0 do 

vzorce (10) a vypočtu podélnou deformaci e1. 

e1=ln(r/r0) 

e1=ln(829/796) 

e1=0,040 . 100 

e1=4% 

Výpočet podélné 10 % deformace ohybu za studena na zakružovačce Faccin  

Dosadíme vnitřní poloměr Rw =355 mm, vnější poloměr Rz=435 mm do rovnice (9). 

r0=(Rz
2
-Rw

2
)/2 . s0 

r0=(435
2
-355

2
)/2.80 

r0=395 mm 

r=RZ-7 

r=435-7 

r=428 mm 

 

Dosadíme vypočtené poloměry r, r0 do vzorce (10) a vypočteme podélnou deformaci e1. 

e1=ln(r/r0) 

e1=ln(428/395) 

e1=0,080 . 100 

e1=8% 

 

Obě vypočtené deformace jsou nižší než předpokládané 5 % a 10 % deformace, lze to 

vysvětlit tím, že technolog použil jiný výpočet. Na ověření požadovaných vlastností není tato 

odchylka zásadní, ale bude mít na výsledné mechanické hodnoty vliv. Výpočet protažení 

horních vláken zkružence je v technologické praxi VPE stanovován dle vztahu: 100*s/(Da-s); 

Da je vnější Ø válce; s–tloušťka plechu. Při překročení 5 % protažení vláken bývá ve výrobě 

tlakových nádob obvykle zařazeno tepelné zpracování zkružence po svaření podélných svarů.  
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Obr 13. Příčný průřez 10 % deformovaného pásu a jeho nákres. 

Na obrázku 13 je příčný řez ohýbaného pásu s 10% deformací Příčně šířil pás při ohybu na 

vnitřní straně. S původní šířky 150 mm se příčný rozměr zvětšil o7 mm.  

Na obrázku 14 je příčný řez ohýbaného pásu s 5 % deformací. S původní šířky 240 mm pás 

po ohybu na vnitřní straně nešířil, je zde jednostranný tlak. Vnější vrstvy ohybu se zúžily 

z důvodu jednostranného tlaku. 

 

 

 

Obr 14. Příčný průřez 5 % deformovaného pásu a jeho nákres. 
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2.2 VLASTNOSTI VYBRANÉ OCELI V DODANÉM STAVU 

Zkoušení materiálu se uskutečnilo ve zkušebních laboratořích ve VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o. a v Materiálovém a metalurgickém výzkumu s.r.o. Odběr zkušebních talónů 

z plechu v rozsahu požadovaném řešitelem byl zajištěn pracovníky Evrazu na pracovišti 

nákladového střediska 210 – výpalky. Primární talony byly označeny přiděleným číslem 

zkoušky 310863 a talony pro zkušební svarové spoje znakem zástupce společnosti LR. 

Zkušební talony byly po dodání do MMV, kde probíhalo komplexní zkoušení plechu 735860. 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti ve dodaném stavu-hodnoty tahové zkoušky 

tavba plech 

tloušťka 
původ 

zkoušení 
 

orientace 

Re Rm Re/Rm A 

mm MPa MPa MPa % 

ČSN EN 10225, 63<t100mm  T 
min. 

325 
470-630 

max. 

0,85 

min. 

22 

10624 
S355G8+N 

(G7G10+N) 

735860 80 VTC T 351 500 0,70 36 

735860 80 MMV T 359 487 0,74 36 

735860 80 MMV T 361 486 0,74 37,9 

735868 75 VTC T 341 500 0,68 34 

735856 90 VTC T 344 500 0,69 34 

735866 90 VTC T 331 490 0,68 33 

735858 100 VTC T 322 490 0,66 35 

Dílčí závěr k mechanickým hodnotám tahových zkoušek 

Dosažené mechanické hodnoty plechů jsou v tabulce 3. Výsledky tahových zkoušek jsou na 

solidní úrovni až do tloušťky 100 mm, s výjimkou jediného případu, kdy se naměřila mez 

kluzu o 3 MPa nižší vzhledem k limitu. Tavby mají poměrně velkou rezervu oproti 
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předepsaným limitům ekvivalentů Cev a vzhledem k jakostem S355G7 a S355G8 i oproti 

ekvivalentu Pcm.  

Tab. 4 Mechanické vlastnosti ve stavu dodaném - hodnoty nárazové práce. 

tavba plech 

tloušťka 
původ 

zkoušení 

 

nárazová práce s V-vrubem, příčná orientace 

teplota KV 1 KV 2 KV 3  KV 

mm °C J J J J 

ČSN EN 10225 63<t100mm -40 35 35 35 50 

10624 

S355G8+N 

(G7G10+N) 

735860 80 VTC -40 70 210 218 166 

735860 80 MMV -40 139 240 165 181 

735860 80 MMV -40 262 186 241 230 

735868 75 VTC -40 295 300 265 287 

735856 90 VTC -40 84 36 300 140 

735856 90 MMV -40 300 300 300 300 

735866 90 VTC -40 228 229 128 195 

735866 90 MMV -40 210 300 75 195 

735858 100 VTC -40 30 78 38 49 

735858 100 MMV -40 250 300 220 257 

Dílčí závěr k mechanickým hodnotám-nárazové práce. 

V tabulce 4 jsou předepsané a při zkoušení zjištěné hodnoty nárazové práce. Jedna hodnota je 

menší než limit 35 J při 40 °C a to u vývalku 735858, který má hodnoty 30 J, 78 J, 38 J. Taky 

průměrná hodnota této sady podkročila o 1 J limit 50 J, který stanovuje norma 

ČSN EN 10225. U některých výsledků tohoto zkoušení se projevila značná nehomogenita 

vrubové houževnatosti, kdy se v jedné sadě, například u vývalku 735856, vyskytly velmi 

rozdílné hodnoty 84-36-300 J. 
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2.3 VLASTNOSTI VYBRANÉ OCELI PO DEFORMACÍCH A PO 

STÁRNUTÍ 

Zkoušky rázem v ohybu byly zkoušeny v MMV s. r. o., úvodní list protokolu je v příloze 

číslo 1.  

Tab. 5 Výsledky nárazové práce 

tavba / vývalek vzorek tloušťka 
místo stav KV-40 °C KV-40 °C 

mm J  v J 

ČSN EN 10225 povrch 5 %+250 °C/1 h. 26 36 

 AP10 80 

povrch +N 

210 

200 
AP11 80 221 

AP12 80 170 

05/13 80 

povrch +N; +5 % 

170 

184 
05/14 80 201 

05/15 80 181 

051/13 80 

povrch 

+N; +5 % 

+250 °C/1 h. 

184 

172 
051/14 80 156 

051/15 80 176 

10/13 80 

povrch +N; +10 % 

182 

196 
10/14 80 206 

10/15 80 200 

101/13 80 

povrch 

+N; +10 % 

+250 °C/1 h. 

167 

172 
101/14 80 169 

101/15 80 179 
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2.4 VLASTNOSTI VYBRANÉ OCELI PO DEFORMACÍCH ZA 

STUDENA, PO STÁRNUTÍ A PO PWHT 

Tahové zkoušky byly zkoušeny v MMV s. r. o., úvodní list protokolu je v příloze číslo 2.  

Tab. 7 Výsledky tahových zkoušek ve stavu: deformovaný; stárnutý;  tepelně zpracovaný stav 

při 580 °C/4 hod. (
*
mez kluzu stanovená jako Rp0,2). 

tavba 
číslo 

zkoušky 

deformace 

% 

stav 

Re Rm Re/Rm A 

MPa MPa MPa % 

S355-ČSN EN 

10225 
   

min 

325 470-630 

max. 

0,85 

min. 

22 

t. 10624 

v. 735860 

H 0 dodací 359 487 0,74 36,0 

361 486 0,74 37,9 

05 

5 

deformovaný 412* 501 0,82 33,3 

417* 501 0,83 32,0 

051 deformovaný stárnutý 426* 519 0,82 29,2 

430* 519 0,83 28,7 

052 deformovaný 

Stárnutý+PWHT 

409 493 0,83 31,7 

413 495 0,83 33,7 

10 

10 

deformovaný 349* 489 0,71 34,2 

354* 489 0,72 34,5 

101 deformovaný stárnutý 363* 497 0,73 33,0 

351* 494 0,71 32,5 

102 deformovaný 

Stárnutý+PWHT 

356 478 0,74 35,3 

361 477 0,76 34,2 
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V tabulce 7 je vidět, že žádná z charakteristik tahové zkoušky, včetně poměru Re/Rm, se 

vlivem aplikované deformace, případně dalších zásahů, jako stárnutí či PWHT nezměnila 

výrazněji vzhledem k výchozím hodnotám materiálu. Je obtížně vysvětlitelná skutečnost, že 

pokud přece jen ke zvýšení mechanických hodnot oproti výchozímu stavu došlo, stalo se tak 

u všech zkoušených stavů materiálu po deformaci 5 % a ne při deformaci 10 %. Při deformaci 

10 %, tedy při ohybu na menší poloměr, zůstaly charakteristiky materiálu oproti výchozímu 

stavu beze změny. Jistou roli, pokud jde o rozdíly dřívějších a současných výsledků, mohla 

sehrát i orientace zkušebních těles tahových zkoušek. V předchozím experimentu 

u vítkovického původu plechu tloušťky 60 mm byly tahové zkoušky dále přetrženy ve směru 

předchozí deformace, zde byla, pro možnost srovnání s výchozím plechem, orientace 

zkušebních vzorků napříč, jak k vzhledem k původnímu směru válcování tak i ke směru 

protažení vláken při ohýbání. Zadavatel odsouhlasil provedení doplňujících zkoušek, na 

jejichž základě by bylo možno předběžné zdůvodnění rozdílného chování materiálu potvrdit, 

vyloučit nebo zpřesnit.  

Tahové zkoušky ve směru tváření. 

Zkoušení bylo doplněno o tahové zkoušky v podélném směru (L), je to směr deformace za 

tepla i za studena. V tabulce 8 porovnáváme zkoušky ohybu za studena a laboratorní tahové 

deformace. Prvá část doplňujícího experimentu spočívala v tom, že z výchozího materiálu 

plechu tloušťky 80 mm se vyrobily tahové zkoušky kruhového průřezu s osou ve vzdálenosti 

¼ tloušťky od povrchu. Zkušební tyče se deformovaly tahem deformacemi 5 a 10 %, 

v laboratoři MMV. Druhá část doplňujícího experimentu se provedla na zbytcích materiálu 

z reálných ohybů plechu tloušťky 80 mm. Změnila orientace zkoušek o 90°, tak, aby 

odpovídala směru natahování vláken při ohybu, mj. současně také směru původního válcování 

plechu. 
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Tahové zkoušky byly zkoušeny v MMV s. r. o., úvodní list protokolu je v příloze číslo 3.  

Tab. 8 Doplňující výsledky tahových zkoušek ve stavu: deformovaný ohybem, laboratorně 

deformovaný, stárnutý a tepelně zpracovaný (PWHT)  

tavba 
číslo 

zkoušky 

deformace 

% 

směr stav 

Rp0,2 Rm Re/Rm A 

MPa MPa MPa % 

t.10624 

735860 

05H 

5 

L deformovaný ohybem 

 

465 515 0,90 31,0 

M05 L laboratorně deformovaný 

.deformovaný 

453 509 0,89 41,7 

051H L def. ohyb+starnutý 

 

528 496 0,94 28,0 

M051 L laboratorně def.+stárnutý 

 

443 512 0,87 31,2 

052H L ohyb+stárnutý+PWHT 352 491 0,72 36,4 

M052 L lab. def.+stárnutý+PWHT 

 

358 492 0,81 43,3 

10H 

10 

L deformovaný ohybem 

 

500 526 0,72 23,0 

M10 L laboratorně deformovaný 

.deformovaný 

521 533 0,98 34,4 

101H L def. ohyb+starnutý 

 

499 538 0,93 25,0 

M101 L laboratorně def.+stárnutý 

 

560 560 1,00 32,9 

102H L ohyb+stárnutý+PWHT  405 507 0,80 32,4 

M102 L lab. def.+stárnutý+PWHT 

 

406 515 0,78 38,8 

Dílčí závěr 

Základní charakteristiky tahových zkoušek – mez kluzu, pevnost i tažnost beze zbytku 

vyhověly svými hodnotami předepsaným materiálovým vlastnostem dané oceli podle normy 

ČSN EN 10225. Roli zde nehrála ani metodika přípravy zkoušek ani směr odběru vzhledem 

k výchozímu směru válcování či ohýbání. Odvozená charakteristika – Re/Rm, naproti tomu, 

pokud se respektovala směr odběru zkušebních těles ve směru převažujícího válcování 

a ohýbání, překročila specifikovanou hodnotu 0,85. Avšak po tepelném zpracování PWHT 

pro laboratorní deformaci za studena a pro reálné ohyby Re/Rm charakteristika vyhověla. 
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Výsledky nárazové práce 

Zkoušky rázem v ohybu byly zkoušeny v MMV s. r. o., úvodní list protokolu je v příloze 

číslo 1.  

Tab. 9 Výsledky zkoušek rázem v ohybu po deformaci 5 a 10 % a TZ 

tavba 
vývalek 

stav 
T 
°C 

KV 
J 

   KV1 KV2 KV3 Ø 

S355 ČSN EN 10225 5 %+stárnutý -40 26 36 

t. 10624 
v. 735860 

 

dodaný -40 210 221 170 200 

5 % deformace 
ohybem 

20 249 243 264 252 
0 270 287 294 284 

-20 269 280 227 259 
-40 170 201 181 184 
-60 165 33 165 121 
-80 139 19 49 69 

5 % deformace 

ohybem 
+ 

250 °C/1h 

20 241 252 251 248 
0 289 282 287 286 

-20 195 201 198 198 
-40 184 156 176 172 
-60 117 90 45 84 
-80 32 12 20 21 

5 % deformace 

ohybem 
+ 

250 °C/1h 
+ 

580 °C/4h 

20 272 262 277 270 
0 312 283 315 303 

-20 232 231 294 252 
-40 177 280 205 221 
-60 34 26 50 37 
-80 16 24 19 20 

10 % deformace 
ohybem 

20 249 253 264 255 
0 305 307 305 306 

-20 194 256 241 230 
-40 182 206 200 196 
-60 155 166 162 161 
-80 55 124 43 74 

10 % deformace 
ohybem 

+ 
250 °C/1h 

20 273 278 278 276 
0 303 289 300 297 

-20 200 208 204 204 
-40 167 169 179 172 
-60 172 161 155 163 
-80 11 24 23 19 

10 % deformace 

ohybem 
+ 

250 °C/1h 
+ 

580 °C/4h 

20 282 282 300 288 
0 302 328 293 308 

-20 298 219 232 250 
-40 190 211 182 194 
-60 179 151 155 162 
-80 148 36 54 79 
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Dílčí závěr 

a) Obě deformace ohybem (5 % a 10 %) zvýšily houževnatost při teplotách: 20°C, 0°C, 

-20 °C, ale snížily houževnatost při teplotě: -40 °C, -60 °C, -80 °C, když je 

srovnáváme s vlastnostmi stavu dodaný. Avšak vlastnosti splnily předepsaný 

požadavek (36 J) i pro teplotu -80 °C. 

b) Umělé stárnutí 250°C/1 hod. snížilo houževnatost pro obě deformace při teplotách: 

-20 °C, -40 °C, -60 °C, -80 °C, když srovnáváme s deformovaným stavem. Při teplotě 

-80°C předepsaný požadavek nebyl splněn. 

c) Tepelné zpracování 580 °C/4 hod. zvýšilo houževnatost pro obě deformace při 

teplotách: 20 °C, 0 °C, -20 °C, -40 °C, když srovnáváme s předchozím stavem. 

Při 10 % deformace byl předepsaný požadavek splněn pro všechny teploty. Při 

5 % deformace nebyl splněn požadavek jenom při teplotě -80 °C. 

Na obrázku 15 jsou vyhodnocené křivky teplotních závislostí nárazové práce a podílu 

houževnatého lomu na teplotě zkoušení - Vidalovy křivky - pro zkoušený výchozí stav plechu 

735860. Vidalovy křivky se popisují na MMV rovnicemi obsahujícími 

tangenciálně-hyperbolickou funkcí dle rovnice. 

y = A*(1+tgh ((T+B)/C)), (13) 

Její vyčíslení je v grafech těchto závislostí uvedeno a obecně je využitelné například pro 

výpočet přechodové teploty materiálu pro jakoukoli zvolenou střední hodnotu KV či FA jako 

kriteria houževnatosti. Minimální střední hodnota KV 50 J se požaduje při -40 °C. Předepsaný 

požadavek podílu houževnatého lomu není limitován, existuje však informace reprezentanta 

společnosti Shell, že by neměla tato hodnota podkročit 50 %, rovněž při teplotě -40 °C. 

Zkušební plech (735860) z oceli NTMK tyto parametry podle Vidalových křivek splňuje. [13] 
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Obr 15. Závislost nárazové práce KV (nahoře) a PHL (dole) v oblasti povrchu 

pro výchozí stav vývalku/plechu 735860 na teplotě  

V závislosti podílu houževnatého lomu na teplotě jsem červeně naznačil odečet tranzitní 

teploty. Do rovnice (13) jsem dosadil hodnotu 50 % FA a konstanty A, B, C z rovnice křivky 

podílu houževnatého lomu na obrázku 15. 

Pro výchozí stav je v oblasti povrchu FATT=-56 °C=50 % H. L. 

50 

[13] 

[13] 
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Obr 16. Závislost nárazové práce KV (nahoře) a PHL (dole) v oblasti středu pro 

výchozí stav vývalku/plechu 735860 na teplotě  

Do rovnice (13) jsem dosadil hodnotu 50 % FA a konstanty A, B, C z rovnice křivky podílu 

houževnatého lomu na obrázku 16. 

Pro výchozí stav je v oblasti středu FATT=-44 °C=50 % H. L. 

50 

[13] 

[13] 
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Obr 17. Vliv zpracování materiálu na průběhy teplotních závislostí nárazové práce 

plechu 735860 (deformací 5 %); v levé části grafu křivky shora: dodaný stav - 

deformace ohybem –deformace ohybem, stárnutí – deformace ohybem, stárnutí. PWHT 

 

Obr 18. Vliv zpracování materiálu na průběhy teplotních závislostí nárazové práce 

plechu 735860 (deformace 10%) 
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KV=140,9*(1+tgh((T+61,20)/42,16))

735860P; ohyb 10%

KV=146,4*(1+tgh((T+50,44)/42,64))

735860P; ohyb 10% aged

KV=156,6*(1+tgh((T+56,50)/48,68))

735860P; ohyb 10% aged PWHT

   

   

   

   

[13] 
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Na grafech v Obrázky 17 a 18 znázorňujeme vliv operací při tváření za studena na posun 

teplotních závislostí nárazové práce materiálu zkoušeného plechu při deformacích 5 a 10 %.  

2.5 STRUKTURNÍ VLASTNOSTI VYBRANÉ OCELI PO 

DEFORMACÍCH ZA STUDENA 

V MMV provedli dělení na dva příčné zkušební kusy po předchozí deformaci za studena. 

Označení zkušebních kusů: první číslo 5 znamená 5 % deformaci a číslo 10 znamená 10 % 

deformaci. Metalografické snímky byly zhotovené na Katedře materiálového inženýrství 

VŠB-TUO. 

 

Obr 19. Odběr vzorků mikrostruktury z příčného výřezu deformovaného pásu 

Místa odběru vzorků mikrostruktury jsou na obrázku 19. Výška snímku mikrostruktury je ve 

směru tloušťky deformovaného pásu a šířka snímku je ve směru deformace za studena 

i deformace za tepla. Druhá číslice značí: např. 5_3, číslo 3 znamená odběr z tlačené oblasti, 

vzorek 5_2, číslo 2 znamená odběr ze středové oblasti, vzorek 5_1, číslo 1 znamená odběr 

z tažené oblasti. 
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Obr 20. vz. 10_1 -1 tažená oblast   100x 

 

Obr 23. vz. 10_1 -3 tažená oblast   500x 

 

Obr 21. vz. 10_2 -1 středová oblast  100x 

 

Obr 24. vz. 10_2 -5 středová oblast 500x 

 

Obr 22. vz. 10_3 -1 tlačená oblast   100x 

 

Obr 25. vz. 10_3 -3 tlačená oblast   500x 

Při 10 % deformaci v podpovrchové oblasti (obrázek 22) je náznak řádkovitosti, ve středové 

oblasti (obrázek 21) je výrazná řádkovitost s výraznou vycezeninou, je to oblast strukturní 

heterogenity. Ve středové oblasti se vyskytují perlitické pásy (obr 24). 

[14] 
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Obr 26. vz. 5_1 -1 tažená oblast     100x 

 

Obr 29. vz. 5_1 -3 tažená oblast     500x 

 

Obr 27. vz. 5_2 -1 středová oblast   100x 

 

Obr 30. vz. 5_2 -3 středová oblast   500x 

 

Obr 28. vz. 5_3 -1 tlačená oblast    100x 

 

Obr 31. vz. 5_3 -4 tlačená oblast    500x 

Na obrázku 27 feriticko-perlitická struktura s 5 % deformaci vykazuje hádkovitost. 

V podpovrchových oblastech je malý náznak částečné rekrystalizace vlivem deformace. 

[14] 
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Obr32. vz. 5_1 -2 tažená oblast     200x 

 

Obr 34. vz. 10_1 -2 tažená oblast   200x 

 

Obr 27. vz. 5_2 -1 středová oblast  100x 

 

Obr 21. vz. 10_2 -1 středová oblast 100x 

 

Obr 33. vz. 5_3 -2 tlačená oblast    200x 

 

Obr 35. vz. 10_3 -2 tlačená oblast 200x 

V oblasti tlačené strany (obrázek 35) je jemný náznak rekrystalizace oproti tažené oblasti 

(obrázek. 34), kde dochází k výrazné rekrystalizaci struktury a 10 % deformace má příznivější 

vliv na velikost zrna a rovnoměrnější strukturu než 5 % deformace. 

[14] 
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2.6 ROZBOR A VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH MECHANICKÝCH 

VÝSLEDKŮ 

Mechanické vlastnosti-základní charakteristiky tahové zkoušky 

Mez kluzu, mez pevnosti a tažnost vyhověly svými hodnotami předepsaným materiálovým 

limitům normy ČSN EN 10225. Odvozená charakteristika-Re/Rm překročila maximální 

hodnotu 0,85 %, po laboratorní simulaci za studena, ale vlivem následujících TZ tato 

charakteristika vyhověla. Odvozená charakteristika-Re/Rm po reálných deformacích za 

studena poklesla, po následujícím TZ se charakteristika nezměnila a vyhověla požadavku 

normy. 

Mechanické vlastnosti- zkouška rázem v ohybu 

Průměrné hodnoty nárazové práce v dodaném stavu vyhověly limitu 50 J [7]. Po reálných 

deformacích nastal mírný pokles houževnatosti, po 10 % deformaci jen nepatrný. Po 

následující TZ (stárnutí) poklesla houževnatost nepatrně. Po dalším TZ (PWHT) se 

houževnatost zvýšila a dosáhla úrovně v dodacím stavu. Tranzitní teplota je v povrchové 

oblasti -56 °C, avšak ve středové oblasti je -44 °C. Menší tranzitní teplotu ve středové oblasti 

způsobuje řádkovitost a vycezenina (obrázky 21 a 27). Z průběhů teplotních závislostí 

nárazové práce obrázky 17 a 18, je vidět prudký pokles nárazové práce u 5 % deformace 

(porovnáním s 10 % deformaci). 10 % deformace má příznivější vliv na velikost nárazové 

práce v okolí teploty -40 °C. 

Rozbor vlivu zpracování materiálu na průběhy teplotních závislostí nárazové práce 

Z grafů je, především lépe než z tabulek, vidět teplotní průběh nárazové práce a velmi 

pozitivní zjištění ohledně úrovně houževnatosti vysoko nad požadovaným limitem normy 

u obou aplikovaných deformací. Křivky finálně zpracovaných stavů 

(deformace+stárnutí+PWHT) naznačují teploty, při kterých je nárazová práce ještě stále nad 

limitem 50 J, po deformaci 5 % mezi -50 a -60 °C a po deformaci 10 % pod -80 °C, tedy 

výrazně níže, než se uvádí nejnižší teplota aplikace materiálů pro konstrukce offshore -10°C 

podle dokumentu společnosti Shell. [15] 
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3 ZÁVĚR 

 

Mechanické vlastnosti vyrobených plechů odpovídají požadavkům a limitům normy ČSN EN 

10225 pro jakosti S355G7+N, S355G8+N, S355G9+N, S355G10+N z oceli původu EVS 

NTMK. Taky jsou splněny volitelné požadavky číslo 10 a 12. 

Mechanické a strukturní vlastnosti potvrdily reálnost využití kombinace vstupní vsázky dané 

kvality a úrovně válcovenské technologie válcovny kvarto 3,5 společnosti EVS a. s. Dosažené 

mechanické hodnoty splnily s rezervou požadované limity a to je zcela klíčovým momentem 

umožňujícím se zajímat v nejbližší budoucnosti o „nabírání“ zakázek či zpracování nabídek 

na offshore typ produkce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Popis Jednotka 

Ac3 teplota ukončení fázové transformace α při hřevu [°C] 

E modul pružnosti v tahu  [MPa] 

FA podíl křehkého lomu [%] 

KV nárazová práce [J] 

l0 délka výchozího materiálu [mm] 

M ohybový moment [Nm] 

MP ohybový moment v okamžiku prvních plastických deformací [Nm] 

MG ohybový moment při pravoúhlém rozložení napětí [Nm] 

Pcm uhlíkový ekvivalent [%] 

r libovolný poloměr [mm] 

r0 poloměr nulového prodloužení [mm] 

rn poloměr v neutrální vrstvě [mm] 

Re mez kluzu [MPa] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

Rp0,2 smluvní mez kluzu [MPa] 

RZ vnější poloměr ohnutého pásu [mm] 

RW vnitřní poloměr ohnutého pásu [mm] 

s0 původní tloušťka pásu [mm] 

T teplota  [°C] 

x vzdálenost vrstvy od střední čáry [mm] 

X0 vzdálenost nastavení krajních válců [mm] 

ε poměrná podélná deformace [%] 

ε1 poměrná podélná deformace [%] 

Θ středový úhel [°] 

ρ poloměr zakřivení střední vrstvy [mm] 

σk napětí meze kluzu [MPa] 

σ1 napětí ve směru ohýbání [MPa] 

σ1S napětí v krajních vrstvách [MPa] 
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ψ poziční úhel [°] 

DVT teplota doválcovaní   

EVS Evraz Vítkovice steel a. s. 

LR Loyd Register 

MMV Materiálový a metalurgický výzkum s. r.o. 

NP2 narážezí pec číslo 2 

NP3 narážecí pec číslo 3 

NTMK Nižně-tagilský metalurgický kombinát 

PWHT simulované tepelné zpracování po svařování 

TZ tepelné zpracování 

VPE Vítkovice Power Engineering a s  

VTC Vítkovice testing center s. r. o. 

vz. vzorek 
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PŘÍLOHA č. 1 
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PŘÍLOHA č. 2 
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PŘÍLOHA č. 3 

 


