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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá řízeným válcováním bezešvých trubek na střediscích 

Malého a Velkého Mannesmannu provozu Válcovny trub, Třineckých železáren a.s. Tímto 

způsobem lze efektivně dosáhnout požadované struktury, velikosti zrna a mechanických 

hodnot. V práci jsou rovněž popisovány rozdílné procesy při zpracování trubek na teplé 

části obou středisek. 

 Předložená práce je zaměřena na vyhodnocení výsledků tahových zkoušek, zkoušek 

nárazové práce a metalografie u oceli S355J2H. Mezníkem zavedení normalizačního 

válcování na trati Velkého Mannesmannu byla rekonstrukce a modernizace v roce 2008. 

Po úspěšném zavedení tohoto procesu normalizačního válcování na středisku Velký 

Mannesmann byl tento způsob válcování realizován také na středisku Malý Mannesmann. 

 

Klíčová slova: Normalizační válcování; bezešvá trubka; mechanické zkoušky; zkoušky 

nárazové práce; Malý Mannesmann; Velký Mannesmann. 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with controlled rolling seamless tube centers Small and Great 

Mannesmann Tube Mill TŽ. This process can effectively achieve the desired texture, grain 

size and mechanical properties. The study also described the different processes in the 

processing of tubes to warm parts of both plants. 

The thesis is focused on the evaluation of the results of tensile tests, impact energy 

and metallography of steel S355J2H. A landmark introduction normalizing rolling on the 

track Big Mannesmann was the reconstruction and modernization in 2008. After the 

successful introduction of the normalization process of rolling center at Great 

Mannesmann rolling this way also carried out in the Small Mannesmann. 

Keywords: Normalizing rolling, seamless pipe, mechanical testing, crash testing of work; 

Small Mannesmann; Big Mannesmann. 
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Úvod 

Jedno ze speciálních odvětví hutní výroby, které se v minulém století rozvinulo, a 

které i v našem hutnictví zaujímá významné místo dodnes je výroba trubek. Trubky jako 

produkt lidské vynalézavosti využívá člověk od nejstarších dob lidské civilizace, avšak 

trvalo mnoho staletí, než vývoj a způsoby použití trubek dospěly k dnešní technické výši a 

dokonalosti. Zejména bezešvé ocelové trubky jsou velmi mladým hutním výrobkem, 

mnohem mladší, než jiné druhy válcovaných výrobků. Postupné zdokonalování 

technologie výroby trubek spolu se zlepšováním vyráběných jakostí bylo předpokladem a 

také důsledkem rozvoje některých průmyslových odvětví jako například těžba nafty a její 

další zpracování, některá odvětví chemického průmyslu, dálkový rozvod plynů, tekutých 

paliv apod.  

 Výroba bezešvých trubek se na naše území dostala velmi brzy poté, co byla bratry 

Mannesmanny zavedena v Německu. V bývalém Rakousko-Uhersku byla již v roce 1886 

založena sesterská společnost firma Mannesmann, která začala s výrobou bezešvých trubek 

v roce 1888 v Chomutově.  Kromě Mannesmannova způsobu výroby bezešvých trubek, 

který je u nás nejrozšířenější, byla na počátku minulého století zavedena ve Vítkovických 

železárnách výroba bezešvých trubek způsobem Stiefelovým a u bývalé firmy Hahn 

v Bohumíně výroba bezešvých trubek podle způsobu Erhardtova, válcováním na tzv. 

švédském duu [1]. Bezešvé trubky se oproti trubkám svařovaným vyznačují vyšší 

spolehlivostí a proto se častěji využívají v ropném a plynařském průmyslu [2]. 

 Předložená práce bude popisovat dílčí kroky při zavádění technologie řízeného 

ochlazování na obou tratích teplé části Válcovny trub (dále jen VT), dříve akciové 

společnosti, v současnosti jednoho z provozů společnosti Třinecké Železárny, a.s. Tato 

technologie spolu s využitím úprav chemického složení, ohřívacích a ochlazovacích 

charakteristik trubek dle rozměrových řad, totiž zcela nahradila technologii tepelného 

zpracování, která byla v minulosti k dosažení mechanických vlastností trubek běžně 

využívána. Jednou z podmínek nahrazení tepelného zpracování řízeným ochlazováním 

však bylo dosažení předepsaných mechanických vlastností – Re, Rm, A5 a KV. 

Technologie řízeného válcování je v současné době zcela zvládnuta pouze na 

středisku Velký Mannesmann (dále jen VM). Na středisku Malý Mannesmann (dále jen 

MM) se však počet nevyhovujících zkoušek rázové práce stále pohybuje okolo 5 % 

z celkové měsíční produkce (VM se v tomto měřítku pohybuje do 0,5 %). 

Experimentální část této práce se bude zabývat odlišnostmi v technologii, 

chemickém složení vsázky a především v řešení problematiky řízeného válcování obou 

středisek VT. Dále zde bude diskutována analýza problémů, které výsledné hodnoty 

nárazové práce na obou tratích ovlivňují nejvíce. Výstupem této práce budou poté opatření, 

jejichž realizace by výsledné hodnoty nárazové práce mohla kladně ovlivnit a snížit tím 

celkové procento nevyhovujících rázových zkoušek, a to především na středisku MM.  
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1. Teorie výroby bezešvých trubek  

Rozvoj parních strojů kladl na trubky stále vyšší nároky. Svařováním vyráběné 

trubky však těmto požadavkům nevyhovovaly a proto bylo nutné hledat nové způsoby 

výroby. Proces známý jako Mannesmannův byl založen na principu průtlačného děrování, 

který je po celá desetiletí používán v kombinaci s poutním válcováním. Dnes je 

Mannesmannův proces používán pro válcování vnějších průměrů 60 až 660 mm a 

tloušťkou stěny 3 – 125 mm. Výchozím materiálem jsou ve většině případů kruhové 

ocelové kontislitky, dále se mohou používat také ingoty [3].  

Novou technologii vyřešili na svou dobu geniálním způsobem bratři Reinhard 

(*1856, †1922) a Max (*1857, †1915) Mannesmann. „Proces kosého válcování a příslušná 

válcovna“ byl patentován. O významu tohoto řešení svědčí, že i po více než 100 letech je 

tato technologie živá a perspektivní. Bratři Mannesmannové se však původně výrobou 

trubek nezabývali, a o tom jak na toto řešení přišli, jsou dvě legendy [4]. 

Podle první verze byl princip řešení spojen s „reelingem“, který byl používán a 

rovnání trubek oceli, určené k výrobě pilníku. Při tomto způsobu se však objevovaly 

trubky, u kterých se na vnitřním povrchu objevovaly vnitřní vady. Totéž se projevovalo při 

příčném válcování kulatiny pro čepy a pístní tyče. Válcování probíhalo na stolici – „reelu“ 

se třemi válci. Ukázalo se, že při náhradě třetího horního válce vodítkem byl získán efekt 

„rozvolnění“, což vedlo k vynálezu kosého děrování. Druhá teorie tvrdí, že Reinhard 

Mannesmann si při jednom obědě hrál s kouskem chleba, který válel mezi prsty. Při tomto 

pohrávání se dostal s chlebem proti párátku, které držel v druhé ruce a vznikal dutý 

předvalek [4]. 

Nejblíže k reálnému hodnocení je názor profesora Franze Reuleauxe (přítel rodiny 

a bývalý učitel vynálezců), který vyslovil na přednášce v Berlíně, že vynález je výsledkem 

úporného přemýšlení a nesčetných pokusů při řešení úkolů, jež vynálezcům zadal jejich 

otec [4]. 

První zkoušky s válcováním trubek byly prováděny v Remsheidu na stolici, kde 

bratři vyráběli pilníky. Přelomovým datem bylo 22. 8. 1886, kdy se podařilo vyrobit první 

předvalek. První bezešvé trubky byly vyráběny kosým válcováním ve třech závodech, 

v Bousu v Sársku, v Landore v Anglii a v Chomutově. Hledaly se dále cesty jak vyrobit 

trubky s menším průměrem a tloušťkou stěny. Po řadě pokusů podal v roce 1890 Reinhard 

Mannesmann patentovou přihlášku na „Způsob a zařízení k formování, vyválcování a 

kalibrování trubek a jiných dutých těles“, která byla vydána patentem pod číslem 58.762 

dne 24. 2. 1891. V té době také vzniklo pojmenování nového procesu válcovacího procesu. 

Profesor Reuleaux tento proces válcování nazval poutnická trať podle pochodu procesí 

k poutnímu trnu v Echternachu v Lucembursku, kam rodina Mannesmannů jezdila. První 

trubka takto vyválcovaná byla o rozměrech 68 x 5 mm, délky 4 m [4]. 
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1. 1. Způsob výroby dutých předvalků válcováním  

 Děrování materiálu za tepla je pracovní proces, kterým lze vyrábět dlouhé a 

silnostěnné bezešvé trubky. Princip válcování trubek otočnými válci je znázorněn a 

vysvětlen na obrázku 1a. Kruhový kontislitek je podroben radiálním tlakovým silám, 

jejichž výsledkem je vznik tahových napětí ve středu materiálu. Tyč je následně podrobena 

rotačním tlakovým napětím,  čímž se ve středu materiálu začne tvořit dutina. Děrování 

materiálu mezi otáčejícími válci je znázorněno na obrázku 1b [5]. 

 

 

 

 

 

         

  Obr. 1. Princip děrování materiálu mezi otáčejícími se válci. 

Duté předvalky se válcují buď na děrovacích strojích s kuželovitými válci, 

děrovacích strojích s kotouči, nebo na děrovacích strojích s letmo uloženými válci 

hřibovitého tvaru. Princip děrování je však ve všech případech stejný: Jde o kosé 

válcování, při němž je kruhový sochor nebo ingot vystaven příčnému tlaku od děrovacích 

válců nebo kotoučů. Protože se děrovací válce nebo kotouče otáčejí ve stejném smyslu, 

otáčí se mezi nimi vlivem tření také ingot nebo sochor. Směr příčného tlaku na materiál se 

stále mění, což způsobuje uvnitř materiálu stále změny směru napětí. Vzájemná šikmá 

poloha válců nebo u strojů s děrovacími kotouči přesazení děrovaného materiálu pod 

rovinou os kotoučů dávají možnost rozkladu obvodové síly válců nebo kotoučů na dvě 

složky: První působí v rovině kolmé k ose děrování, v obvodovém směru se zřetelem 

k ingotu nebo sochoru. Tato složka způsobuje otáčení materiálu. Druhá je k prvé složce 

kolmá a působí ve směru osy děrování. Tato složka vtahuje materiál mezi válce nebo 

kotouče. Ve všech případech je mezi děrovací válce nebo kotouče vložen děrovací trn. 

Děrovací trn usměrňuje tok materiálu a zároveň působí jako třetí válec. Na děrovacím trnu 

se dutý předvalek příčně válcuje na požadovanou tloušťku stěny [1]. 

1. 1. 1 Děrování na děrovacích strojích válcových 

 Děrovací válce jsou uloženy tak, že jejich osy spolu svírají ve svislé rovině určitý 

úhel. Osa děrování je vodorovná a půlí tento úhel. Ve vodorovné rovině jsou osy válců 

rovnoběžné. Průměty obou os do svislé roviny, která je proložena osou děrování, se 

protínají v bodě, který leží v tzv. rovině průchodu. Takto označujeme rovinu proloženou 

kolmo k ose děrování v nejužším místě mezi válci. Na obrázku 2. je naznačeno schéma 

děrování na válcovém děrovacím stroji s válci tvaru dvojitého komolého kužele. Děrovací 

válce A a B se otáčejí v souhlasném směru a otáčejí zároveň také kruhovým sochorem M. 
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Trn, který je na obrázku č. 1 označen písmenkem D, je mezi válci umístěn tak, že jeho 

špička přesahuje za rovinu průchodu ᶓ - ᶓ do vstupního kužele deformačního pásma. 

Poloha trnu v pásmu deformace se označuje následovně: Přesahuje-li špička trnu za rovinu 

průchodu proti směru postupu předvalku mezi válci, říkáme, že trn je vpředu a jeho 

polohu, tj. vzdálenost mezi rovinou průchodu a špičkou trnu, označujeme znaménkem 

plus. Je-li špička trnu před rovinou průchodu, říkáme, že trn je vzadu a jeho polohu se 

zřetelem k rovině průchodu označujeme znaménkem mínus. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Schéma děrování na děrovacím stroji s kuželovitými válci. 

Z obrázku je patrno, že ve vstupním kuželi deformačního pásma probíhá nejdříve 

příčné válcování pouze mezi kuželovými pracovními plochami děrovacích válců. Teprve 

před samotnou rovinou průchodu se uplatní též vliv trnu a materiál se příčně válcuje mezi 

válci a trnem. Ve výstupním kuželi deformačního pásma probíhá příčné válcování mezi 

válci a trnem. Z obrázku je také patrné, že kuželovitý tvar válců zmenšuje průměr 

děrovaného sochoru. Příčné tlaky se tím zvětšují, dochází také k napětí uvnitř materiálu, 

které vedou nakonec k rozrušení středových vrstev materiálu ke vzniku dutiny uvnitř 

materiálu. Na děrovacích válcích, které jsou zakresleny na obrázku 2., se válcují dlouhé a 

tenkostěnné předvalky. Pro výrobu polotovaru (krátkých a tlustostěnných předvalků), 

z nichž se následně vyrábějí bezešvé trubky na poutní stolici, slouží děrovací stroj 

s děrovacími válci schematicky zakreslenými na obrázku 3. [1] 

 

 

 

 

 

               Obr. 3. Schéma děrování na děrovacích strojích s poutními stolicemi. 
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1. 1. 2 Děrování na děrovacích strojích kotoučových 

 Pracovní část děrovacích kotoučů tvoří komolý kužel. Osy obou kotoučů jsou 

rovnoběžné. Jejich vzájemná poloha a tvar jsou zakresleny na obrázku 4. Kuželovitost 

kotoučů způsobuje, že se pásmo deformace nejdříve zužuje, a pak opět rozšiřuje. Rovina 

průchodu je zde opět rovina ᶓ - ᶓ, proložena nejužším místem mezi kotouči kolmo k ose 

děrování.  

Děrovací kotouče A a B se otáčejí v souhlasném smyslu a způsobují rotaci sochoru. 

Trn, který je na obrázku označen písmenkem D, je umístěn mezi kotouči tak, že jeho 

špička přesahuje za rovinu průchodu do vstupního kužele deformačního pásma. I zde 

probíhá příčné válcování pouze mezi kotouči, a teprve na trnu příčné válcování mezi 

kotouči a trnem. Trn se zde také uplatňuje jako třetí válec. Dutina uvnitř sochoru vznikne 

tak, že příčné tlaky vyvozené kotouči, které se zvětšují postupným vtahováním sochoru 

dále mezi kotouče, vyvolávají uvnitř sochoru napětí, které nakonec rozruší soudržnost 

středových vrstev materiálu. Účinek děrovacích kotoučů je tentýž jako účinek děrovacích 

válců. Z technologického hlediska není mezi oběma děrování žádnými zásadní rozdíl [1]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Schéma děrování na děrovacím stroji s děrovacími kotouči. 

1. 1. 3 Děrování na děrovacích strojích s letmými válci 

 Děrovací válce mají tvar hřibu. Jejich osy svírají ve vodorovné rovině úhel 60°, ve 

svislé rovně úhel 15°.Pracovní část válců je znázorněna na obrázku 5. Tvar těchto válců 

má stejnou funkci jako kuželovitost kotoučů nebo děrovacích válců. Sklon os těchto válců 

ve svislé rovině umožňuje rozklad jejich obvodové síly ve složce, které je kolmá k ose 

děrování, a ve složku, které se kryje se směrem osy děrování. Kolmá složka způsobuje 

rotaci sochoru, osová složka vtahuje sochor mezi válce [1]. 
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                        Obr. 5. Schéma děrování na děrovacím stroji s letmými válci. 

1. 1. 4 Teorie děrovacího pochodu 

 Děrování s děrovacími válci nebo kotouči je kosé válcování. Při tomto typu 

válcování se uplatňuje vliv příčného válcování materiálu, tj. vliv tlaku válců na sochor 

nebo ingot. Tento tlak vyvolává uvnitř materiálu napětí, která vedou při dosažení určité 

hodnoty k trvalé deformaci. Rozrušením vnitřních vrstev materiálu, a tím i vznik dutiny 

vzniká účinkem příčných tlaků (příčného válcování). Samovolný vznik dutiny je však 

nežádoucí, protože rozrušený materiál se okysličí vzduchem, který do předvalku vnikne, a 

při dalším válcování na trnu se už nesváří s ostatním materiálem. Na vnitřním povrchu 

vyděrovaného předvalku se tak tvoří nežádoucí šupiny. Vhodnou kalibrací děrovacích 

válců však lze dosáhnout toho, že největší napětí, při kterém se už středové vrstvy 

materiálu rozrušují, vzniká v příčné rovině, které se právě dotýká špičky trnu. Materiál se 

sice dělí pod účinkem těchto napětí, ale průběh a jeho další deformace je už usměrněn 

trnem. Při takovémto postupu děrování mají předvalky hladký vnitřní povrch a děrování 

probíhá s malou spotřebou energie potřebné pro válcování a při malém opotřebení 

děrovacích trnů [1].  

1. 1. 5 Vzniku dutiny při kosém válcování 

 Aby se kov stal plastickým, musí v něm být účinkem vnější síly vyvolán vhodný 

stav napjatosti, při kterém se trvale překoná odpor na suvných plochách krystalů. Vznik 

dutiny lze vysvětlit rozrušením středových vrstev sochoru vlivem napětí vyvolaných 

vnějšími silami, které působí na materiál. V děrovacím pásmu je to příčný tlak válců a 

jejich obvodová síla ke konci děrovacího pásma, poblíž roviny průchodu, také tlak 

děrovacího trnu. Účinek tlaku vodících válců nebo pravítek je tak malý, že ho nemusíme 

brát v úvahu. Vnější síly vyvodí v libovolném místě deformačního pásma stav prostorové 

napjatosti, která se mění jak v příčném, tak v podélném průřezu pásma deformace.  

 Rozhodující vliv na stav napjatosti a tím i vznik dutiny při kosém válcování má 

příčný tlak válců, který se v důsledku otáčení sochoru nebo ingotu neustále mění. Za půl 

otáčky ingotu nebo sochoru vystřídá příčný tlak všechny možné polohy po celém jejich 

obvodu. Tlak válců vyvodí v materiálu tvárnou deformaci, která je však rozložena jen po 

části jeho příčného průřezu.   
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 Sochor nebo ingot jsou mezi válci děrovacího stroje tvářeny tak, že příčné tlaky 

v přední části pásma deformace nedosahují, v děrovacím kuželi před špičkou děrovacího 

trnu, takových hodnot, aby plasticky zde formovaná oblast pronikla až do jádra průřezu. 

Na povrchu předvalku se tak nachází pásmo intenzivní plastické deformace a uvnitř 

zůstává ještě nedeformované jádro. Tato nerovnoměrnost deformace způsobuje však 

značná vnitřní pnutí, takže stav napjatosti v průřezu provalku určují jednak napětí vyvolána 

vnějšími silami, jednak napětí způsobena nerovnoměrností deformace. Pro vyjádření stavu 

napjatosti je zvolen takový systém souřadnic, aby se směr X ztotožňoval s tlakem P 

děrovacích válců a směr Y se směrem děrování. Směr Z je pak svislý (obrázek 6.). 

Účinkem tlaku P je v libovolném bodě provalku vyvoláno ve směru osy X tlakové napětí – 

σx a ve směru osy Z tahové napětí + σz. Ve směru osy děrování Y působí tahové napětí + σy 

[6].  

 

 

 

 

 

Obr. 6. Stav napjatosti v provalku způsobený v děrovacím kuželi. 

1. 2. Válcování na poutní stolici 

 Válcování na poutní stolici je v principu přetržité podélné válcování. Během otáčky 

neválcují poutní válce celým svým obvodem, ale pouze jen svou částí obvodu, kterou 

nazýváme pracovní část válce. Poutní válce tedy pracují periodicky. Charakteristickým 

znakem tohoto válcování je, že se poutní válce neotáčejí ve směru, kterým probíhá 

válcování, nýbrž ve smyslu obráceném, tj. proti směru posuvného pohybu podélného 

válcování.  

 Průběh válcování za jednu otáčku je následující: Tenkostěnný předvalek se nasadí 

na poutní trn. Trn se nasadí do poutní hlavy podávacího zařízení, které podává vyděrovaný 

předvalek do poutních válců. Poutní válce zaberou kalibrem určitou délku předvalku. 

Podávací zařízení vrací při tom trn i s předvalkem zpět. Jelikož se poutní válce otáčejí 

v opačném smyslu, než je vlastní postup válcování, je relativní pohyb válců s důrazem 

k předvalku takový, jako by se válce valily po předvalku dopředu ve směru válcování. Při 

tomto pohybu se vyválcuje na poutním trnu určitá délka trubky. To se projeví tím, že se 

vyválcovaná část trubky posune dopředu a po několika záběrech válců přesáhne přes 

poutní trn. Válce se pootočí tak, že jejich kalibr vyšel ze záběru s válcovaným materiálem 

a jsou proti trubce otočeny svým vybráním na tzv. prázdný kalibr. V tomto okamžiku je 

podávací zařízení s poutním trnem a trubkou v zadní krajní poloze. V této poloze podá 

podávací zařízení vyděrovaný předvalek o další délku podání mezi poutní válce a pootočí 

vyděrovaným předvalkem o další délku podání mezi válce a pootočí předvalkem při tom 
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předvalkem kolem jeho osy o 70°až 90°, takže nový záběr válců se začíná na místech 

obvodu předvalku, která jsou proti místům předešlého záběru pootočena o již zmíněných 

70°až 90°. Schematicky je popsán průběh válcování na obrázku 7. Poloha I znázorňuje na 

tomto obrázku okamžik, kdy končí záběr poutních válců z předešlé periody válcování.  

Válce se dotýkají vyválcované trubky v bodě b1.Při pootočení válců přijde do polohy nad 

trubkou prázdný kalibr válců, tj. vybrání válců které umožní podávacímu zařízení podat 

předvalek dopředu (poloha II). Velikost celkového posuvného pohybu podávacího 

zařízení, při kterém se předvalek zároveň pootočení, je dána délka L částí předvalku, která 

byla ve styku s pracovní částí kalibru při předešlé otáčce poutních válců. Délka m je délka 

předvalku, která přichází do záběru a válcuje se při každé otáčce válců. Při následném 

zpětném pohybu podávacího zařízení se vyválcuje z délky m délka trubky l (poloha III). 

Poté následuje další podání předvalku do záběru o délku m spojené se současným jeho 

pootočením o 70°až 90°(poloha IV). Vlastní deformace předvalku probíhá v tom údobí 

otáčení válců, kdy je ve styku pracovní část kalibru, hotovní trubka vybíhá z válců v údobí, 

kdy se nad trubkou pootočil prázdný kalibr. Poutní trn proto bude mít stejnou posuvnou 

rychlost jakou má přední konec předvalku. Tato rychlost je větší než rychlost hotové 

trubky, neboť výsledná rychlost vyválcované trubky je dána rozdílem posuvné rychlosti 

předvalku nasazeného na trnu a posuvné rychlosti tvářené části předvalku, která má opačný 

smysl. 

 

Obr. 7. Schematické znázornění průběhu válcování na 

poutní stolici. 

 

 

Součinitel prodloužení materiálu při jedné otáčce válců, tj. za jeden poutní krok, je 

určen poměrem dráhy vyválcovaného materiálu (L + l) a dráhy materiálu, který přichází do 

záběru (L + m). Tento součinitel prodloužení je nutné brát jako střední hodnotu skutečných 

součinitelů prodloužení v jednotlivých polohách válců za jeden poutní krok. Příznačné pro 

poutní stolici je, že se válcuje s velkým součinitelem prodloužení. Při normálním podélném 

válcování při jednom průchodu je součinitel prodloužení nejvýše 1,7 až 2,0, tak při 

poutním válcování bývá součinitel prodloužení 15 až 16, v některých případech i vyšší [1]. 
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1. 2. 1 Podmínky záběru poutních válců 

 Jedním z hlavních úkolů teorie válcování na poutní stolici je stanovení podmínek 

záběru vyděrovaného předvalku poutních válců. Určení správných podmínek je velice 

složité, jednak pro tvar kalibru a pro zvláštnost válcovacího postupu, jednak proto, že 

kalibr zabírá na určitém oblouku obvodu válcovaného předvalku. Při teoretickém určení 

záběru řešíme především tvar křivky kalibru, tj. tvar křivky v nejhlubším místě (hřbetu) 

kalibru. Poloha křivky válce před okamžikem záběru je znázorněna na obrázku 8. 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Znázornění polohy předvalku a válců před okamžikem záběru. 

  

Z tohoto obrázku je patrné, že počáteční poloměr křivky kalibru r0 neodpovídá 

okamžiku záběru, ale poloměru většímu, jehož velikost leží mezi r0 a poloměrem rk, který 

je konečným poloměrem křivosti kalibru. Poloměr záběru kalibru odpovídá poloměru 

křivky kalibru v bodě dotyku s tečnou, která je povrchovou přímkou předvalku – 

obrázek 9. 

 

Mohou nastat tři případy záběru: 

1. Kritický záběr. Je to takový případ, kdy bod křivky kalibru na poloměr záběru rz 

zabírá o vzdálenost a za začátkem poutní hlavy (obrázek 9). 

 

 

 

 
 

                                          Obr. 9. Okamžik záběru poutního válce. 
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2. Přirozený záběr (obrázek 10.). Tento případ nastává tehdy, když se bod křivky 

hřbetu kalibru, který odpovídá poloměru záběru, ztotožní se začátkem poutní hlavy. 

 

 

 

 

 

 

        

Obr. 10. Znázornění případu přirozeného záběru. 

3. Zaválcovací záběr (obrázek 11.). Bod křivky hřbetu kalibru, kterému odpovídá 

poloměr záběru, protíná prodlouženou povrchovou přímku předvalku ve 

vzdálenosti b před začátkem poutní hlavy. V tomto případě přijde do záběru 

nejdříve poloměr, který je menší než poloměr záběru rz.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Znázornění případu zaválcovacího záběru. 

Při válcování je nutné se vyhnout „kritickému“ záběru. V tomto případě mohou 

totiž válce zabrat tak velké množství materiálu, že odpor vůči deformaci neúměrně vzroste 

a válec se zlomí. Proto musí valcíř při začátku válcování brzdit podávací zařízení, tak aby 

do záběru válců přicházelo co nejméně materiálu, a pracuje se „zaválcovacím“ záběrem 

[1]. 

1. 3 Válcování na automatiku 

 Technologický postup při válcování trubek požadovaných rozměrů z dutých 

předvalků tratí s automatikem se skládá ze tří dílčích operací: 

1. Válcování dutého předvalku na trubku požadované tloušťky stěny prováděné na 

dvouválcové stolici označené jako automatik. 

2. Vyhlazení vnějšího a vnitřního povrchu trubky na hladící stolici. 

3. Kalibrování trubky na požadovaný vnější průměr na kalibrovací stolici. 
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Válcování na automatiku je v podstatě podélné válcování na duo stolici v jednom 

kruhovém kalibru. Válcuje se na trnech, nejčastěji kuželovitého tvaru s krátkou válcovitou 

plochou. Trn je volně nasazen na dlouhé trnové tyči opřené na výběhové straně stolice, a to 

tak, že svislá rovina středů horního a dolního válce automatiku prochází středem válcovité 

pracovní plochy trnu (obrázek 12.). Dutý předvalek, který má mít vnitřní teplotu 1000°C, 

se v běžném žlabu zatlačí na trn, který je o málo větší, než je vnitřní průměr dutého 

předvalku. Průměr kalibru válců je naopak menší než je vnější průměr předvalku a 

odpovídá vnějšímu průměru trubky za automatikem. Otáčející se duo válce válcují trubku 

do výběžného žlabu, rozevřou se a podávací válce vrátí trubku zpět do v běžného žlabu. 

Tam se trubka pootočí o 90°, na trnovou tyč se nasadí další trn o průměru 1 až 2 mm větší, 

než byl průměr předchozího trnu a operace válcování se opakuje. Tím se dosáhne 

požadované tloušťky stěny (v teplém stavu). Pouze u tenkostěnných trubek se podle 

potřeby válcuje na tři průchody, vždy na dalším trnu s pootočením trubky o 90°. 

 U nejnovějších tratí s automatikem je dvouválcová stolice nahrazena dvěma duo 

stolicemi umístěnými za sebou ve vzdálenosti délky trubky po průchodu první stolicí. Ve 

výběžném žlabu této stolice se trubka pootočí o 90° a válcuje se v následující druhé stolici. 

Toto uspořádání umožňuje zrychlení taktu válcování. 

Trubka vyválcovaná na automatiku nemá zcela rovnoměrnou tloušťku stěny a 

hladký povrch, proto se musí vyhladit. Podstata vyhlazení nerovností záleží v příčném 

válcování mezi dvěma vzájemně šikmo uloženými válci, jejichž mimoběžné osy svírají ve 

svislé rovině úhel 6° až 7°30´. Válcuje se na krátkém válcovitém trnu, který má, podle 

velikosti trubky, průměr 2 až 20 mm větší, než je vnitřní průměr trubky za automatikem. 

Moderní hladící stroje jsou tříválcové, jejich osy jsou mimoběžné a pracují na principu 

příčného kosého válcování. Po vyhlazení trubky vstupuje trubka samovolně na jeden 

průchod do kalibrovacího stroje, který pracuje na principu podélného válcování, ale 

válcuje bez trnu uvnitř trubky. V kalibrovacím stroji se již tloušťka stěny nemění, 

odpovídá hotovému rozměru. Redukuj se pouze jeho vnější průměr na požadovaný rozměr 

trubky [6]. 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Válcování na automatiku (svislý osový řez). 
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2. Historie provozu Válcovny trub Třineckých Železáren 

 Původní výrobní závod vznikl v rámci bývalých Vítkovicích železáren, kde byla 

první trubka vyrobena v roce 1883 jako trubka na tupo v plynové peci svařená – šlo o první 

trubku vyrobenou v tehdejším Rakousko-Uherské monarchii. Bezešvé trubky se vyráběly 

Erhardtovým způsobem od roku 1896 a začátkem 19. století byl zahájen provoz Stiefelovy 

tratě. V letech 1918 až 1919 byla postavena trať Velký Mannesmann s úpravnou hladkých 

a olejářských trubky (trubky s úkosy a závity). Do provozu byla tato trať uvedena 4. září 

1919. Koncem dvacátých let minulého století byla uvedena do provozu válcovací trať 

Malý Mannesmann. Válcovací tratě Velký a Malý Mannesmann přetrvávají ve výrobě 

dodnes [4].  

V roce 1994 se začal na Velkém Mannesmannu používat nový druh vsázky – 

kruhový kontislitek průměru 410 mm z Třineckých železáren. V roce 1995 začala 

Válcovna trub odebírat plynule litou vsázku z Nové huti – průměr 210 mm. V roce 1996 

byly započaty na trať Malý Mannesmann dodávky plynule litého materiálu z Železáren 

Podbrezová – průměru 150 mm a v roce 1997 průměry 180 a 210 mm. 

V roce 2008 byla uvedena do provozu největší investice v historii válcovny – 

Rekonstrukce a modernizace Velkého Mannesmannu. Původní válcovací trať již byla 

celkově technicky i konstrukčně zastaralá, což sebou neslo vysoké náklady na samotný 

provoz i údržbu celého provozu. V říjnu 2007 byly zahájeny stavební práce na výstavbě 

vlastní válcovací tratě a to karuselové a krokové pece a kalibrovacího stroje. Modernizace 

se také dotkla hlavních válcovacích agregátů – děrovacího stroje (prodloužení délky 

vsázky ze 1450 mm na 2500 mm) a podávacího zařízení poutní stolice (posunutí 

podávacího zařízení s požadovanou délkou vsázky). Dne 30. 7. 2008 byla vyválcována 

první trubka na nově zrekonstruované poutní stolici a 15. 8. 2008 prošla první trubka 

kalibrovacím strojem, čímž byla dokončena teplá část válcovací tratě. Přestavba úpravny 

válcovaných trubek, která byla zahájena jako poslední, pokračovala přes výstavbu nové 

nedestruktivní linky do závěru roku 2008. Dne 3. 9. 2009 bylo kolaudační řízení investiční 

akce Rekonstrukce a modernizace tratě Velký Mannesmann úspěšně ukončeno.  

Hlavním přínosem bylo kromě navýšení celkové kapacity z původních 57 000 t/rok 

na 75 000 t/rok i vylepšení povrchové kvality a přesnosti trubek. Dále bylo možné rozšířit 

sortiment o nové jakosti ocelí, délky trubek a také snížení měrné spotřeby vsázkového 

materiálu na tunu vyrobených trubek. Provedená rekonstrukce umožnila dokonce úsporu 

nákladů na údržbu a tepelné zpracování trubek - kalení a popouštění trubek Cassing, N80, 

normalizační žíhání u hladkých trubek, snížení nákladů na dodatečné opravy trubek.  
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3. Popis válcovacích tratí Válcovny trub Třineckých železáren 

3. 1 Základní charakteristika střediska Velký Mannesmann 

 Oproti středisku Malý Mannesmann se toto středisko dělí na válcovací trať, 

úpravnu hladkých trubek a úpravnu olejářský trubek. Válcovací trať vyrábí tvářením za 

tepla ocelové bezešvé trubky poutním válcováním s vnějším průměrem od 168,3 mm do 

406,4 mm a tloušťkou stěny 6,3 mm až 60 mm v závislosti na vnějším průměru. Jsou zde 

válcovány trubky třídy oceli 11 – 17 (oceli uhlíkaté, ušlechtilé, nízko a středně legované). 

Na tomto středisku se používá vsázkový materiál z Třineckých železáren následujících 

rozměrů:  

- Kruhové kontislitky 320 mm, 410 mm, 470 mm a 525 mm 

- Sochory převálcované z kruhových kontislitků do Ø 300 mm 

- Ingoty různých rozměrů jako kontislitky, sochory nebo ingoty 

- Výkovky podobných rozměrů jako kontislitky, sochory nebo ingoty 

Bloky o délkách 630 mm až 2500 mm jsou nejdříve nasazeny do karuselové pece, kde 

jsou nahřívány na požadovanou teplotu v rozmezí 1180 °C až 1300 °C, po dobu 225 až 480 

minut dle materiálu a průměru vsázky. Po výstupu z karuselové pece jsou bloky z důvodu 

optimálního vyděrování nastředěny důlčíkovacím zařízením, cca. Do hloubky 30 mm. 

Blok je následně vyděrován na děrovacím stroji – viz obrázek 13., který dodává předvalky 

na poutní stolici, kde dochází k výrobě samotných poutních trubek - viz obrázek 14. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Děrovací stroj tratě VM. 

 

Obr. 14. Poutní stolice tratě VM. 

Pomocí traťové kotoučové pily jsou následně za tepla obřezány konce poutních 

trubek (tzv. hlava a pata), po čemž vstupují trubky na chladník č. 1 za traťovou pilou. Zde 

dochází ke zchladnutí trubek na teplotu 500 °C ± 100 °C. Poté jsou trubky znovu ohřáty 

v Krokové peci a po výstupu z ní jsou dopraveny na chladník č. 2, kde jsou podle jakosti 
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sprchovány vodní clonou. Tento způsob zpracování trubek se nazývá normalizační 

válcování trubek. 

3. 2  Základní charakteristika střediska Malý Mannesmann 

Na tomto středisku se vyrábí tvářením za tepla ocelové bezešvé trubky poutním 

válcováním s vnějším průměrem od 60,3 mm do 159 mm a tloušťkou stěny od 6,3 mm do 

36 mm v závislosti na vnějším průměru. Jsou zde válcovány trubky třídy oceli 11 – 17 

(oceli uhlíkaté, ušlechtilé, nízko a středně legované). Vsázkovým materiálem pro výrobu 

trub na válcovací trati Malý Mannesmann jsou kruhové kontislitky, výkovky, sochory, 

výlisky a vyděrované předvalky o vnějším průměru od 120 mm do 210 mm. Kruhové 

kontislitky jsou dodávány v průměrech 150, 180 a 210 mm ze Železáren Podbrezová ze 

Slovenska. Maximální používaná délka vsázkového kusu je 1850 mm a minimální délka 

vsázkového kusu je 600 mm. 

Bloky o délce 600 mm až 1850 mm jsou nejdříve nasazeny do karuselové pece, kde 

jsou nahřívány na požadovanou teplotu v rozmezí 1180 °C až 1300 °C, po dobu 85 až 245 

minut dle materiálu a průměru vsázky. Po výstupu z karuselové pece jsou bloky z důvodu 

optimálního vyděrování nastředěny důlčíkovacím zařízením. Blok je následně vyděrován 

na děrovacím stroji, který střídavě dodává předvalky na poutní stolici č. 1 a č. 2, kde 

dochází k výrobě samotných poutních trubek – viz obrázek 15. 

    

Obr. 15. Poutní stolice č. 1 (vlevo) a č. 2 (vpravo) na trati MM 

 

Pomocí dvou traťových kotoučových pil jsou následně za tepla obřezány konce 

poutních trubek (tzv. hlava a pata), po čemž vstupují do tunelové pece, kde dochází k jejich 

ohřevu na kalibrační teplotu 890 °C až 950 °C. Po výstupu z tunelové pece jsou trubky 

kalibrovány na finální průměr a poté jsou dopraveny na chladník č. 1, kde jsou podle 

jakosti sprchovány vodní clonou. 
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4. Normalizační válcování a následné uzdravování struktury 

4. 1  Normalizační válcování 

 V základních požadavcích konečného zákazníka či odběratele jsou kromě jakosti a 

rozměru také požadavky na mechanické vlastnosti vyrobeného materiálu. Výsledky těchto 

mechanických hodnot jsou dány chemickým složením vsázkového materiálu, ale mohou se 

výrazným způsobem vylepšit tepelným zpracováním – v tomto případě normalizací. 

4. 1. 1 Normalizační válcování na trati Velký Mannesmann 

Před rekonstrukcí a modernizací střediska Velký Mannesmann nebylo možné 

provádět normalizační válcování trubek z doválcovacích teplot. Samotné poutní válcování 

trubky trvá od jejího zahájení po ukončení válcování trubky řádově několik minut, což 

neumožňuje rovnoměrně prohřátou trubku a strukturu vhodnou pro následnou normalizaci. 

Po samotné realizaci rekonstrukce a modernizace střediska Velký Mannesmann, především 

teplé části válcovny, se naskytla možnost zpracovávat trubky cestou normalizačního 

válcování. Rozšířením technologického toku o dohřívací Krokovou pec – viz obrázek 16. 
a kalibrovací stroj bylo dosaženo požadovaných vstupních podmínek pro normalizaci: 

rovnoměrná teplota a struktura v technologickém toku teplé válcovací tratě.  Na vstupní 

část chladících loží za kalibrovacím strojem byly dále nainstalovány vodní sprchy, které 

rozprašují vodu na povrch otáčejících se trubek. Po několika počátečních zkouškách se 

počet řad sprch ustálil na současných sedm – viz obrázek 17. 

Trubky jsou po odválcování na poutní stolici předány na posuvný rošt, kde dochází 

k jejich ochlazení na vzduchu na teplotu 500 °C (± 100 °C dle tloušťky stěny). Poté putují 

do zmíněné dohřívací Krokové pece, kde jsou opět dle tloušťky stěny ohřívány na 

normalizační teplotu v rozsahu teplot 870 – 900 °C. Celková doba pobytu v peci je 30 až 

100 minut (dle stěny od 6,3 – 60 mm). Po ostřiku okují a kalibraci na konečný průměr jsou 

trubky tzv. vyhozeny na chladící rošt, kde probíhá rovnoměrné zchlazení trubek pod 

teplotu cca 400 °C.  

           

   Obr. 16. Dohřívací Kroková pec VM    Obr. 17. Chladící rošt se sedmi řadami sprch 
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4. 1. 2 Normalizační válcování na trati Malý Mannesmann 

Normalizační válcování na trati MM se od procesu na VM poněkud liší. Trubka 

vyválcována na poutní stolici není tak jako na teplé trati Velkého Mannesmannu zchlazena 

na chladícím loži umístěném za poutní tolicí. Trubky naopak po odřezu plynule postupují 

do průběžné Tunelové pece, o délce 26 metrů – viz obrázek 18. Zde jsou trubky 

z doválcovacích teplot ohřívány na cílenou teplotu 870 – 930 °C (pro materiál S355J2H). 

Této teploty a dokonalého prohřátí se dosáhne kombinací teploty a rychlosti průchodu 

trubek pecí (dle tloušťky stěny 6,3 – 36 mm). Po ohřevu a kalibraci na kalibrovacím stroji, 

který je umístěn ihned za tunelovou pecí jsou trubky tzv. vyhozeny na chladící rošt – viz 

obrázek 19. Rychlosti pojezdu tohoto chladníku jsou opět navázány na tloušťku stěny. 

Cílem ochlazování je dosáhnout teploty trubek pod cca 450 °C. 

 Jediným avšak zásadním rozdílem v normalizačním válcování těchto dvou teplých 

tratí je, že u VM dochází po vyválcování trubky ke zchlazení na teplotu 500 °C ± 100 °C, 

kdežto u MM trubky postupují do tunelové pece ihned z tratě s teplotou cca 650 °C – 900 

°C. Teplota na vstupu do tunelové pece je silně závislá na průměru a především na tloušťce 

stěny trubky. 

            

 Obr. 18. Dohřívací Tunelová pec MM    Obr. 19. Chladící rošt obsahující 8 řad sprch 

4. 2  Klasifikace uzdravovacích pochodů 

Mikrolegované, vysokopevnostní oceli obsahují příměsi prvků Nb, V a Ti, nebo 

jejich kombinaci v množství 0,01 až 0,1 hmotnostních procent. Tyto prvky se používají pro 

zlepšení mechanických vlastností těchto ocelí [7]. 

Plastickou deformací dochází obecně ke zpevňování tvářeného materiálu, který má 

snahu snížit v něm nahromaděnou vnitřní energii na původní (výchozí) úroveň. Tento 

pochod se děje přes pochody, které nazýváme uzdravovací.  

Z časového hlediska dělíme uzdravovací pochody na dynamické a postdynamické.  

Dynamické uzdravování probíhá během vlastní deformace (např. při výškovém úběru 

materiálu ve válcovací mezeře), zatímco uzdravování postdynamické probíhá až po 

ukončení deformace. To znamená, že probíhá např. po celém tvářecím cyklu, během 

ochlazování hotového výrobku, ale také po každém jednotlivém úběru v případě běžného 

víceúběrového režimu tváření. 
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Dalším klasifikačním kritériem uzdravovacích pochodů je kritérium, které 

rozděluje tyto pochody podle jejich typu. Rozlišují se dva základní typy uzdravování 

deformované struktury - zotavení a rekrystalizace.  

Při zotavení dochází k přeskupování a vzniku sub zrn. Tím klesá vnitřní energie 

materiálu, ale nestačí to k dokonalému uzdravení, protože zásadně nevznikají nová zrna 

oddělená velkoúhlovými hranicemi. 

Pouze druhý typ uzdravovacích pochodů, tedy rekrystalizace dává vzniknout zcela 

novým zrnům shodné fáze, a to především nukleací zárodků a jejich dalším růstem. Pro 

zahájení rekrystalizace je třeba ještě před tím dosáhnout jisté kritické deformace [8]. 

4. 3 Základní činitelé ovlivňující kinetiku uzdravování 

4. 3. 1 Chemické složení materiálu 

 Nejsnadněji se uzdravují čisté kovy nebo nejjednodušší slitiny. Legující prvky 

v tuhém roztoku nejenže zpevňují materiál, ale i více či méně brzdí rekrystalizaci. 

Nejefektivnější z hlediska zpomalování uzdravovacích procesů jsou ovšem precipitáty (v 

ocelích nejčastěji částice karbidů či nitridů, vzniklé z přesyceného tuhého roztoku, jsou tím 

účinnější, čím je jich více a čím jsou menší) [9]. 

4. 3. 2 Strukturní stav 

 Nejlépe se uzdravují jednofázové struktury, každá další fáze či nehomogenita je na 

překážku. Hrubší výchozí zrno znamená menší celkovou plochu hranic zrn, tím pádem 

méně míst energeticky vhodných pro nukleaci zárodků nových zrn a tedy horší podmínky 

pro rekrystalizaci [9]. 

4. 3. 3 Teplota a doba žíhání 

 Rostoucí teplota zkracuje inkubační dobu rekrystalizace a zlepšuje migrační 

schopnost hranic nových zrn, uzdravování tedy bude probíhat hbitěji. Doba výdrže na 

teplotě po deformaci musí při daných podmínkách zajistit úplný průběh rekrystalizace. 

Prodlužování této výdrže však může vést k hrubnutí rekrystalizovaných zrn [9]. 

4. 4 Vliv prvků v oceli 

4. 4. 1 Vliv doprovodných prvků  

Fosfor [P] 

 Zásadní nepříznivý vliv se projevuje křehkostí za studena. Jeho obsah v ocelích je 

maximálně 0,030 % [10]. 

Křemík [Si] 

 Výrazně snižuje tvařitelnost při 10 až 30 % feritu. Prakticky to znamená tváření 

v oblasti:  

- do 1% Si…….tváření při teplotě 900 až 1275 °C 
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- do 1,5% Si….. tváření při teplotě 1000 až 1250 °C 

Pod teplotou 800°C oceli s křemíkem ztrácejí schopnost rekrystalizace [10]. 

Molybden [Mo] 

 Zvyšuje deformační odpor o 20 až 30 % oproti ocelím s Cr a Ni v případě 

dvoufázové struktury. Snižuje schopnost rekrystalizace [10]. 

Síra [S] 

 Vytváří sulfidy (vměstky – základní je FeS s bodem tání 1200 °C). Při teplotách 

800 až 1000 °C způsobuje lámavost za červeného žáru, při teplotách nad 1200 °C 

způsobuje lámavost za bílého žáru. Zhoršuje pevnostní hodnoty v příčném směru, snižuje 

příčnou vrubovou houževnatost a mez únavy. Dále také snižuje odolnost proti rezivění a 

korozním účinkům všeho druhu [10]. 

4. 4. 2 Vliv stopových prvků  

 Stále větší množství ocelového šrotu, které se v současné době při výrobě oceli 

používá, postupně zvyšuje množství doprovodných (stopových) prvků v oceli. Jedná se 

především o prvky, které jsou při běžných metalurgických pochodech z oceli téměř 

neodstranitelné. Jsou to zejména měď, arzen, antimon, cín apod. Jedná se tedy o prvky 

s menší afinitou ke kyslíku než železo. Zvýšená koncentrace těchto prvků na povrchu je 

nepříznivá zejména u ocelí určených pro další zpracování tvářením za tepla a za studena 

(pásy, dráty, trubky) [11]. 

Výše zmíněné stopové prvky ovlivňují celou řadu vlastností oceli, každá však 

trochu jiným způsobem. Především se jedná o pevnostní a plastické charakteristiky, dále 

vrubovou houževnatost, křehkolomové vlastnosti, prokalitelnost, svařitelnost a 

korozivzdornost. O nepříznivém vlivu stopových prvků na vrubovou houževnatost a 

popouštěcí křehkost nelze ani v nejmenším pochybovat, neboť na ně poukazuje celá řada 

literárních pramenů. Za příčinu křehkosti vyvolanou stopovými prvky se považuje 

precipitace cementických částic po hranicích původního austenitického zrna [11]. 

 Vliv jednotlivých stopových prvků obsažených v oceli je detailněji diskutován níže 

v textu: 

Měď[Cu] 

 Ze všech stopových prvků je vliv mědi prostudován nejpodrobněji. Se zvyšujícím 

se obsahem mědi vzrůstá pevnost a mez kluzu, na druhou stranu však klesá tažnost 

(vzestup meze kluzu je výraznější). Ochlazováním z doválcovací teploty je totiž 

podceňována precipitace částic mědi z tuhého roztoku, která v závislosti na rychlosti 

ochlazování a obsahu mědi způsobuje disperzní vytvrzování. Udává se, že do obsahu 0,5% 

Cu se pevnost oceli zvýší o 10 až 40 MPa [11]. 
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Arsen [As] 

 Vliv arsenu v oceli není dosud nijak významně prozkoumán. Byla zdokumentována 

pouze ocel 14 331 zušlechtěná na 900 MPa. U této oceli bylo zjištěno, že ke snížení 

vrubové houževnatosti stačí i malá přísada arsenu (0,045 %) [11]. 

Cín [Sn] 

 Podle některých zdrojů vyvolává přísada cínu zkřehnutí oceli, jehož důsledkem je 

pokles tažnosti a kontrakce. Do obsahu 1% se chová jako běžný vytvrzovací prvek, 

zatímco jeho přísada 0,1% zvyšuje pevnost a mez kluzu o 12 MPa, což je téměř 

zanedbatelné [11]. 

Antimon [Sb] 

 O vlivu tohoto prvku se podařilo vyhledat pouze jediný pramen, z něhož vyplývá, 

že u nízkolegované oceli snižuje obsah Sb 0,001 % hodnotu vrubové houževnatosti (ve 

srovnání s čistou ocelí) téměř na polovinu[11]. 

4. 4. 3 Vliv plynů 

  Plyny z oceli nelze úplně odstranit, mají v ní většinou malou rozpustnost a obecně 

snižují tvařitelnost. Kyslík v oceli vytváří oxidy a nad 0,01 % způsobuje lámavost za 

červeného žáru. Snížení obsahu kyslíku se nejčastěji provádí tzv. dezoxidací pomocí Al, 

Si, Mn apod. 

 Dusík vytváří v oceli nitridy a zvyšuje přetvárný odpor. V běžných ocelích je jeho 

obsah do 0,02 %. Na druhou stranu vodík způsobuje potíže až po tváření (vločky, vodíková 

křehkost) a za tepla nemá vodík na tvařitelnost žádný vliv [10]. 
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5. Mechanické zkoušky 

5. 1  Zkouška rázem v ohybu – princip 

Slouží k zjištění, kolik práce nebo energie se spotřebuje na přeražení zkušební tyče. 

Zkouší se jedním rázem, kdy se použije na porušení zkušební tyče najednou dostatečné 

množství energie. Zkouška rázem v ohybu je velmi dobým ukazatelem houževnatosti nebo 

křehkosti materiálu. Zkouška se provádí na Charpyho kyvadlovém kladivu (obrázek 20.). 

Při chlazení v kapalném médiu, musí být zkušební těleso umístěno v nádobě na 

mřížce nejméně 25 mm nade dnem nádoby a pokryto nejméně 25 mm kapaliny a musí být 

vzdáleno nejméně 10 mm od stěn nádoby. Médium tak musí být neustále mícháno a 

udržováno na dané teplotě. Teplota musí být udržována na požadované teplotě v mezích ± 

1°C nejméně po dobu 5 minut. Zkušební těleso musí být přeraženo nejpozději do 5s po 

jejím vyjmutí z média. Části zařízení (kleští), které jsou v kontaktu se vzorkem během 

přenosu zkušebních těles z média do stroje, musí být temperovány spolu se vzorky.  

Zkušební tyč musí být uložena kolmo proti opěrám tak, aby rovina souměrnosti 

vrubu do roviny souměrnosti opěr nebyl větší než 0,5 mm. Zkušební tyč musí být uložena 

na podpěry tak, aby vrub byl na odvrácené straně břitu kladiva. 

Těžké kladivo, otočné kolem své osy se zdvihne a upevní v počáteční poloze. 

V nejnižší poloze kladiva se umístí ve stojanu kyvadlového kladiva zkušební vzorek ze 

zkoušeného materiálu. Po uvolnění z počáteční polohy se kladivo pohybuje po kruhové 

dráze, narazí na zkušební vzorek, přerazí ji a vykývne do konečné polohy. Tato poloha je 

nižší než poloha počáteční, protože na přeražení zkušební tyče se spotřebovala určitá práce. 

Této práci říkáme spotřebovaná nárazová práce KV [J] [12]. 

 

 

 

 

 

 

                                Obr. 20. Zkouška rázem v ohybu – Charpyho kyvadlové kladivo 
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 Na obrázku 21. je uvedeno, jak vypadá neporušená tyč před samotnou zkouškou – 

č. 1 a zkušební tyč po provedení experimentu (pouhé ohnutí tyče – č. 2, příp. její nalomení 

– č. 3 v případě, že energie rázu nebyla dostatečná na přeražení tyče, a tyč porušená 

křehkým lomem  - č. 4). 

                                                 

             Obr. 21. Neporušené a porušené zkušební tyče pro zkoušku nárazové práce 

5. 2  Zkouška tahem – princip 

 Zkouška tahem patří mezi mechanické zkoušky statické. Zkouška se provádí na 

trhacím stroji. Tvar zkušebního tělesa je dán zkoušenou normou a volí se podle 

zkoušeného materiálu a upínacího zařízení trhacího stroje. Zkušební těleso se zatěžuje 

plynule rostoucí silu bez chvění a rázů až do doby, kdy dojde k jeho přetržení.  

 Zkušební tyč je buď tvořena odřezanou délkou trubky nebo podélným či příčným 

pásem s tloušťkou shodnou se stěnou trubky, ze kterého je vyříznutá, nebo je vyrobena ze 

stěny trubky obráběním jako zkušební tyč kruhového průřezu (obrázek 22.) [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 22. Typy zkušební tyčí pro zkoušku tahem 
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6. Experimentální část 

 Pro experimentální část této práce bylo náhodným způsobem vybráno 5 zakázek 

jakosti S355J2H (ocel „C“) z Malého a Velkého Mannesmannu. Trubky těchto zakázek 

prošly na obou tratích klasickým způsobem výroby, popsaným ve  výše uvedených 

kapitolách. Režimy normalizačního válcování obou tratí jsou pro připomenutí následující: 

Trať MM: 

Po odválcování plynulý postup do Tunelové pece  ohřev z doválcovací teploty na teplotu 

normalizace (870 – 930 °C dle stěny)  kalibrace a plynulé ochlazení pomocí 

sprchovacího zařízení pod teplotu cca 450 °C (dle stěny). 

Trať VM: 

Ochlazení trubek na teplotu 500 °C (± 100 °C dle tloušťky stěny)  ohřev na normalizační 

teplotu 870 – 900 °C v Krokové peci (pobyt 30 – 100 minut dle stěny)  kalibrace a 

následné ochlazování pomocí sprchovacího zařízení na teplotu cca 400 °C. 

 Je tedy jasně zřejmé, že oba procesy normalizačního válcování na obou tratích jsou 

odlišné. Na trati MM jsou trubky nasazeny do dohřívací pece ihned po odválcování na 

poutní stolici z doválcovacích teplot, kdežto na trati VM jsou trubky ochlazeny volně na 

vzduchu na teplotu 500 °C (± 100 °C dle tloušťky stěny) a až poté jsou nasazeny do 

dohřívací pece. 

 Pro samotnou experimentální část bylo vybráno několik vzorků oceli „C“ z trubek 

vyválcovaných na trati MM – viz kapitola 6.1 (tabulka 1. až 6.) a trati VM – viz kapitola 

6.2 (tabulka 7. až 12.). Dále byl sledován časový průběh zpracování jednotlivých trubek 

na teplé části trati MM – viz kapitola 6.3 (tabulka 13.) a trati VM – viz kapitola 6.4 

(tabulka 14.). V neposlední řadě také teplotní průběh trubek na trati MM – viz kapitola 6.5 

(tabulka 15.) a trati VM – viz kapitola 6.6 (tabulka 16.). 

6. 1 Chemické složení vybraných trubek ze střediska Malý Mannesmann 

Tab. 1. Trubka č. 1961 (v hm. %). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,41700 0,17 1,11 0,20 0,016 0,010 0,18 0,09 0,17 0,03 0,024 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,0010 0,022 - 0,001 0,0003 0,01 0,0110 - 0,0060 0,0090 0,0050 
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Tab. 2. Trubka č. 2943 (v hm. %). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,41400 0,17 1,11 0,21 0,016 0,015 0,18 0,06 0,17 0,01 0,023 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,0010 0,021 -  0,0004 0,01 0,0100 - 0,0040 0,0090 0,0020 

 

Tab. 3. Trubka č. 3426 (v hm. %). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,41800 0,17 1,13 0,21 0,017 0,012 0,19 0,09 0,17 0,01 0,024 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,0010 0,024 - - 0,0003 0,010 0,0110 - 0,0060 0,0090 0,0040 

 

Tab. 4. Trubka č. 5099 (v hm. %). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,39700 0,16 1,10 0,21 0,012 0,011 0,14 0,06 0,17 0,01 0,025 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,0010 0,021 - - 0,0003 0,010 0,0100 - 0,0050 0,0090 0,0030 

 

Tab. 5. Trubka č. 5256 (v hm. %). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,41000 0,17 1,11 0,22 0,011 0,014 0,15 0,07 0,17 0,01 0,023 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,0010 0,026 - 0,001 0,0003 0,010 0,010 - 0,005 0,010 0,002 
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Tab. 6. Průměrné chemické složení 5-ti vybraných trubek Malého Mannesmannu (v hm. 

%). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,4112 0,17 1,11 0,21 0,014 0,012 0,18 0,07 0,17 0,01 0,024 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,0010 0,023 - 0,001 0,0003 0,010 0,010 - 0,006 0,009 0,003 

 

6. 2 Chemické složení vybraných trubek ze střediska Velký Mannesmann 

Tab. 7. Trubka č. 2505 (v hm. %). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,40500 0,16 1,17 0,20 0,016 0,0060 0,03 0,02 0,17 0,026 0,036 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,0010 0,0320 0,01 0,0010 0,0003 0,0113 0,0010 - 0,0010 0,0060 0,0010 

 

Tab. 8. Trubka č. 3608 (v hm. %). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,40000 0,16 1,15 0,19 0,014 0,0050 0,04 0,03 0,17 0,010 0,037 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,0010 0,0330 0,01 0,0010 0,0004 0,0097 0,0010 - 0,0020 0,0060 0,0010 

 

Tab. 9. Trubka č. 5333 (v hm. %). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,41100 0,17 1,15 0,19 0,014 0,0040 0,04 0,03 0,18 0,008 0,036 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,0010 0,0300 0,01 0,0010 0,0003 0,0110 0,0010 - 0,0010 0,0060 0,0010 
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Tab. 10. Trubka č. 3060 (v hm. %). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,40200 0,16 1,17 0,19 0,013 0,0050 0,03 0,03 0,17 0,0080 0,038 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,0020 0,0330 0,01 0,0020 0,003 0,0098 0,0010 - 0,0010 0,0060 0,0010 

 

Tab. 11. Trubka č. 5390 (v hm. %). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,41000 0,17 1,13 0,20 0,014 0,0040 0,04 0,04 0,18 0,014 0,035 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,0010 0,0260 0,01 0,0010 0,004 0,0106 0,0010 - 0,0010 0,0060 0,0010 

 

Tab. 12. Průměrné chemické složení 5-ti vybraných trubek Velkého Mannesmannu (v hm. 

%). 

Ceq C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V 

0,4056 0,16 1,15 0,19 0,014 0,005 0,04 0,03 0,17 0,0013 0,036 

Ti Alc W Nb B N Sn H As Co Sb 

0,001 0,0331 0,01 0,001 0,0003 0,010 0,0010 - 0,0010 0,0060 0,0010 
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 Na obrázcích 23. a 24. jsou graficky znázorněna průměrná chemická složení 

jednotlivých prvků obsažených v oceli na vybraných trubkách z Malého a Velkého 

Mannesmannu. 

 

Obr. 23.  Průměrné chemické složení prvků obsažených v oceli na vybraných trubkách 

z MM a VM 

 

Obr. 24. Průměrné chemické složení prvků obsažených v oceli na vybraných trubkách 

z MM a VM 
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6. 3 Časový průběh vybraných trubek teplé části tratě Malý Mannesmann 

Tab. 13. Časový průběh válcování vybraných trubek na středisku Malý Mannesmann 

č. 

trubky 

Průměr 

trubky 

(mm) 

Tloušťka 

stěny 

(mm) 

Celkový čas v 

Karuselové 

peci 

(hod:min:sec) 

Celkový čas 

děrování 

(hod:min:sec) 

Celkový čas 

válcování 

(hod:min:sec) 

Celkový čas před 

dohřívací pecí 

(hod:min:sec) 

Celkový čas v 

Tunelové peci 

(hod:min:sec) 

1961 133 16 2:30:05 0:00:32 0:01:13 0:01:13 0:03:39 

2943 139,7 25 2:29:13 0:00:26 0:01:20 0:01:20 0:05:40 

3426 146 12,5 2:35:32 0:00:40 0:01:27 0:01:27 0:03:41 

5099 114,3 12,5 2:37:06 0:00:29 0:01:31 0:02:31 0:03:01 

5256 114,3 16 2:32:53 0:00:29 0:01:22 0:01:16 0:03:42 

 

6. 4 Časový průběh vybraných trubek teplé části tratě Velký Mannesmann 

Tab. 14. Časový průběh válcování vybraných trubek na středisku Velký Mannesmann 

č. 

trubky 

Průměr 

trubky 

(mm) 

Tloušťka 

stěny 

(mm) 

Celkový čas v 

Karuselové 

peci 

(hod:min:sec) 

Celkový čas 

děrování 

(hod:min:sec) 

Celkový čas 

válcování 

(hod:min:sec) 

Celkový čas 

před 

dohřívací pecí 

(hod:min:sec) 

Celkový čas v 

Krokové peci 

(hod:min:sec) 

2505 267 55 6:10:58 0:01:39 0:01:06 0:20:57 0:58:30 

3608 323,9 60 6:05:53 0:01:21 0:01:10 0:22:49 0:51:54 

5333 330 40 6:24:50 0:01:28 0:01:22 0:17:23 1:04:20 

3060 394 25 7:45:05 0:01:51 0:03:02 1:15:03 0:53:27 

5390 343 16 7:46:23 0:02:21 0:03:16 0:39:57 0:59:47 

 

6. 5 Teplotní průběh vybraných trubek teplé části tratě Malý 

Mannesmann 

Tab. 15. Teplotní průběh válcování vybraných trubek na středisku Malý Mannesmann 

č. trubky 

teplota (°C) 

Děrovací 

stroj- výstup 

teplota (°C) 

před Tunelovou 

pecí 

teplota (°C) v 

Tunelové peci 

teplota (°C) 

Tunelová pec 

výstup 

teplota (°C) za 

sprchami 

1961 1 165,0 791,1 912,6 927,5 378,7 

2943 1 158,0 878,7 970,4 943,7 421,5 

3426 1 175,0 767 908,5 924,8 473,6 

5099 1 154,0 720,8 911,4 930,7 390,9 

5256 1 149,0 815,1 912,3 923,6 427,6 
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6. 6 Teplotní průběh vybraných trubek teplé části tratě Velký 

Mannesmann 

Tab. 16. Teplotní průběh válcování vybraných trubek na středisku Velký Mannesmann 

č. 

trubky 

teplota (°C) 

Děrovací 

stroj- výstup 

teplota (°C) 

před Krokovou 

pecí 

teplota (°C) v 

Krokové peci 

teplota (°C) 

Kroková pec 

výstup 

teplota (°C) za 

sprchami 

2505 1 250,8 513,2 844,3 903,8 357,9 

3608 1 261,3 582,6 840,9 906,9 425 

5333 1 274,5 568,1 902,9 923,3 408,6 

3060 1 271,9 455,6 887,1 896,3 341,1 

5390 1 228,4 410,3 850 889,9 329,6 

 

 Na obrázku 25. je graficky znázorněn průměrný tepelný průběh vybraných trubek 

na střediscích Malý a Velký Mannesmann. 

 

Obr. 25. Průměrný časový a teplotní průběh vybraných trubek MM a VM 

 Srovnáme-li časový průběh trubek z MM a VM, největší rozdíly lze vidět 

v celkovém čase stráveném před dohřívací pecí a následném dohřevu na normalizační 

teploty. U vybraných trubek z MM se celkový čas v dohřívací Tunelové peci pohybuje od 

3:01 - 5:40 minut v závislosti na tloušťce stěny, kdežto u vybraných trubek z VM se 

celkový čas v Krokové peci pohybuje od 51:54 - 64:20 minut opět v závislosti na tloušťce 

stěny. Časový průběh zásadně ovlivňují především pak teploty při vstupu do Tunelové 

(MM) a Krokové (VM) pece, s čímž úzce souvisí také homogenita prohřátí celého těla 

trubky v peci před následným ochlazením pomocí sprchovacího zařízení. Trubky z MM 

jdou do Tunelové pece s průměrnou teplotou 794 °C, na rozdíl od trubek z VM, které jdou 

do Krokové pece s průměrnou teplotou 506 °C. 
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7. Vyhodnocení mechanických a metalografických zkoušek 

7. 1 Výsledky mechanických zkoušek vybraných vzorků 

Výsledky provedených mechanických zkoušek jsou uvedeny v tabulce 17. a 

tabulce 18. Pro srovnání byly vybrány vzorky, které byly odebrány v příčném směru, 

přičemž zkušební teplota u rázových zkoušek byla ve všech případech totožná -20°C. 

Jelikož se jedná o přísnější požadavky zkoušení, byly tyto podmínky vybrány záměrně.  

Tab. 17. Výsledky zkoušek tahem a rázem na středisku Malý Mannesmann 

pořadí č.trubky 

Průměr 

trubky 

(mm) 

Tloušťka 

stěny 

(mm) 

Hodnota 

meze 

kluzu 

(MPa) 

Hodnota 

meze 

pevnosti 

(MPa) 

Hodnota 

tažnosti 

(%) 

Teplota 

zkoušení 

(°C) 

Směr 

vlákna 

zkoušky 

Výsledné hodnoty 

nárazové práce (J) 

1 1961 133 16 382 563 29,8 -20 T 29 27 36 

2 2943 139,7 25 378 552 28,8 -20 T 23 28 37 

3 3426 146 12,5 400 558 31,9 -20 T 36 36 43 

4 5099 114,3 12,5 489 601 24,7 -20 T 32 29 32 

5 5256 114,3 16 374 561 30 -20 T 30 36 34 

 

Tab. 18. Výsledky zkoušek tahem a rázem na středisku Velký Mannesmann 

pořadí č.trubky 

Průměr 

trubky 

(mm) 

Tloušťka 

stěny 

(mm) 

Hodnota 

meze 

kluzu 

(Mpa) 

Hodnota 

meze 

pevnosti 

(Mpa) 

Hodnota 

tažnosti 

(%) 

Teplota 

zkoušení 

(°C) 

Směr 

vlákna 

zkoušky 

Výsledné hodnoty 

nárazové práce (J) 

1 2505 267 55 368 516 35,6 -20 T 180 182 184 

2 3608 323,9 60 347 492 34,4 -20 T 245 265 252 

3 5333 330 40 370 515 33,4 -20 T 194 180 232 

4 3060 394 25 373 516 33,6 -20 T 259 235 194 

5 5390 343 16 399 531 35,6 -20 T 223 180 182 
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Na obrázku 26. jsou graficky zaznamenány výsledky nárazové práce vybraných trubek 

z Malého a Velkého Mannesmannu. 

 

Obr. 26. Výsledky nárazové práce vybraných trubek  z Malého a Velkého Mannesmannu 

 Na obrázcích 27. a 28. jsou graficky znázorněny výsledky mechanických zkoušek 

– meze kluzu a meze pevnosti. 

 

Obr. 27. Výsledky meze kluzu na vzorcích z Malého a Velkého Mannesmannu 
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Obr. 28. Výsledky meze pevnosti na vzorcích z Malého a Velkého Mannesmannu 

 Z výsledků provedených mechanických zkoušek uvedených v tabulce 17. a 

tabulce 18. je tedy jasně zřejmé, že trubky z Malého Mannesmannu dosahují výrazně 

nižších hodnot nárazové práce, přičemž zásadní rozdíl napříč tloušťkou stěny vidět není. 

Trubky normalizačně válcované na Velkém Mannesmannu dosahují průměrné hodnoty 

212 J, za to z Malého Mannesmannu pouze 32 J, což je nesrovnatelně níže. Je také nutné 

připomenout, že podmínky zkoušení byly ve všech případech naprosto stejné.  

 Co se týče výsledků tahových zkoušek, u vzorků z Velkého Mannesmannu byly 

výsledky daleko vyrovnanější než u vzorků z Malého Mannesmannu. Vzorky odebrané 

z trubek z Velkého Mannesmannu dosahovaly meze kluzu v rozmezí 347 – 399 MPa, meze 

pevnosti 492 – 531 MPa a tažnosti 30,4 – 35,6 %. Na druhou stranu vzorky z Malého 

Mannesmannu byly stanovené hodnoty meze kluzu 374 – 489 MPa, meze pevnosti v tahu 

552 – 601 MPa a tažnosti 24,7 – 31,9 %. Rozdílných výsledků bylo dosaženo také u 

rázových zkoušek, což ukazuje především na nestabilní a omezené možnosti teplotního 

režimu na trati Malý Mannesmann.   

7. 2 Vyhodnocení metalografických zkoušek vybraných vzorků 

 Ze vzorků po zkoušce rázem byly provedeny metalografické výbrusy v rovině, 

kolmé ke směru vrubu, struktura byla hodnocena v blízkosti lomové plochy (lomová 

plocha byla při dokumentaci orientována svisle vlevo od zorného pole). Zjištěné hodnoty 

velikosti zrna jsou uvedeny v tabulce 19. 

 Struktura vzorků je feriticko-perlitická, pouze trubka 5099 má strukturu feriticko-

bainitickou. Fotografie metalografických zkoušek jsou vyobrazeny na obrázcích 29. až 38. 
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Tab. 19. Vyhodnocení výsledků nárazové práce a velikosti zrna 

Č. trubky 
Hodnota nárazové 

práce [J] 
segregace 

velikost 

zrna 

1961 27 - 36 krátké náhodně orientované pruhy 9 

2943 23  37 nevýrazné pruhy podél lomové plochy 8 

3426 32 - 43 výrazné pruhy šikmo vzhledem k lomové ploše 9 

5099 29 - 32 krátké náhodně orientované pruhy 9 

5256 30 - 36 výrazné pruhy šikmo vzhledem k lomové ploše 9 

2505 174 - 184 kratší pruhy podél lomové plochy 12 

3060 194 -259 výrazné pruhy šikmo vzhledem k lomové ploše 11 

3608 245 - 265 krátké náhodně orientované pruhy 11 

5390 180 - 223 výrazné pruhy šikmo vzhledem k lomové ploše 12 

5333 180 - 232 výrazné pruhy šikmo vzhledem k lomové ploše 12 

 

7. 2. 1  Fotografie metalografických výbrus provedených na vybraných vzorcích trubek Malého 

Mannesmannu (zvětšení 500x) 

Obr. 29. Trubka 1961                  Obr. 30. Trubka 2943 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

Obr. 31. Trubka 3426                  Obr. 32. Trubka 5099 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Squerzi, M. Normalizační válcování na MM a VM. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava, 2013. 
 

Obr. 33. Trubka 5256 

 

 

 

 

 

 

 

7. 2. 2 Fotografie metalografických výbrus provedených na vybraných vzorcích trubek Velkého 

Mannesmannu (zvětšení 500x) 

Obr. 34. Trubka 2505                 Obr. 35. Trubka 3060  

            

  

 

 

 

 

 

Obr. 36. Trubka 3608                 Obr. 37. Trubka 3060 
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Obr. 38. Trubka 5333 
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8. Závěr 

 Úkolem této práce bylo zjistit hlavní rozdíly ve výrobě bezešvých ocelových trubek 

jakosti S355J2H na střediscích Malý a Velký Mannesmann provozu Válcovny trub 

Třineckých Železáren a.s., které by mohly mít vliv na výsledky nárazové práce. 

 Vybrány byly kritické tloušťky stěn trubek na Malém Mannesmannu > 12,5 mm 

(12,5; 16 a 25 mm) s číselným označením vzorků 1961; 2943; 3426; 5099, 5256. 

Z Velkého Mannesmannu byly náhodnou volbou vybrány stěny v celé škále pracovního 

programu tohoto střediska. Jednalo se o stěny 16; 25; 40; 55 a 60 mm s číselným 

označením 2505; 3608; 5333; 3060; 5390. Trubky byly vyrobeny standardním způsobem, 

který se na provoze Válcovna trub používá – tedy „normalizačním válcováním“. 

 Zásadní rozdíl v postupu výroby trubek na obou střediscích byl shledán v rozdílném 

dohřevu trubek na normalizační teplotu v dohřívacích pecích. Na Malém Mannesmannu 

jsou trubky do Tunelové pece nasazeny ihned po odválcování na poutní stolici 

z doválcovacích teplot, které mohou být vzhledem k přísunu trubek ze dvou poutních stolic 

zásadně odlišně. Naopak na Velkém Mannesmannu dojde nejprve k poklesu teplot pod 

hodnotu Ar1 (632 – 620 °C), a až poté jsou trubky znovu ohřívány v Krokové peci na 

normalizační teplotu, nad Ac3 (817 – 878 °C). Tento postup s jednou překrystalizační 

přeměnou navíc umožní jemnozrnější strukturu, která zásadním způsobem ovlivní hodnoty 

nárazové práce. Tuto hypotézu podporují také výsledky metalografického šetření, které 

ukázaly velikosti zrna 11 - 12 u trubek z Velkého Mannesmannu. U trubek z Malého 

Mannesmannu se velikosti zrna pohybují v rozmezí 8 - 9. Struktura vzorků je až na jeden 

případ feriticko-perlitická. 

 V minulosti byl také na Válcovně trub mimo tuto práci proveden rozbor vlivu 

stopových a příměsových prvků (Cu, Sn, Sb a As) na mechanické hodnoty provedených na 

150 tavbách z Malého Mannesmannu. Tyto tavby byly odválcovány do 1535 zakázek 

(zkoušek), který neprokázal vzájemnou souvislost. Vzhledem k tomu, že jsou vsázky pro 

Malý a Velký Mannesmann vyráběny rozdílnými ocelárenskými technologiemi ve 2 

závodech nelze posoudit jaké výsledky by dosahovala vsázka z TŽ na Malém 

Mannesmannu a naopak.  

 Přestože byly výsledky nárazové práce u vzorků Malého Mannesmannu vyhovující, 

jsou tyto hodnoty výrazně nižší oproti výsledkům nárazové práce u trubek z Velkého 

Mannesmannu. Zlepšení výsledků nárazové práce u vzorků z  jakosti S355J2H odebraných 

z trubek Malého Mannesmannu by bylo nejspíše dosaženo pouze úpravou chemického 

složení této jakosti, případně zásadní změnou technologie normalizačního válcování.  
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