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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce bylo, s využitím plastometrických simulací, určit vliv teploty 

ohřevu bram z transformátorové oceli značky B80EP a deformačního režimu jejich 

předválcování na dvoustolicové vratné pásové trati P1500 typu Steckel v ArcelorMittal 

Ostrava a.s. na strukturní charakteristiky rozvalku. Plastometrické simulace byly provedeny 

na Simulátoru deformací za tepla HDS-20 na VŠB-TU Ostrava. Pro plastometrické simulace 

byly zvoleny 3 typické režimy válcování zkoumané oceli prvními 6 úběry, které se lišily 

teplotami a rozdělením velikostí dílčích deformací. Na základě výsledků bylo zjištěno, že 

teplota ohřevu ani velikost dílčích deformací při 6 úběrech nemá zásadní vliv na 

mikrostrukturu rozvalku ze zkoumané oceli. Dominantní vliv na mikrostrukturu zkoumané 

oceli měl zvolený teplotní režim jednotlivých deformací. 

Klíčová slova: transformátorová ocel, anizotermické zkoušky tlakem s rovinnou deformací, 

mikrostruktura. 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis was, with using a plastometric simulations, to 

determine an effect of the temperature of the slabs heating made from grain oriented electrical 

steel B80EP and to define the effect of their roughing deformation regime, in the two-stand 

reversible strip rolling mill P1500 of the Steckel type in ArcelorMittal Ostrava a.s., on 

structural characteristics of the semi-rolled product. The plastometric simulations were 

performed on the Hot deformation simulator HDS-20 in VŠB-TU Ostrava. For these 

plastometric simulations were chosen three typical rolling regimes of investigated steel for the 

first six passes which differed in the temperature and the size distribution of the partial 

deformation. Based on the results it was found that the heating temperature or the size of the 

partial deformation in the six passes does not have significant effect on the microstructure of 

the semi-rolled product of the investigated steel. Chosen temperature regime of the 

deformation in each passes had a dominant influence on the microstructure of the investigated 

steel. 

Key words: grain oriented electrical steel, plain strain compression tests, microstructure. 
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1. Úvod 

Chemické složení transformátorové oceli se vyznačuje především velmi nízkým 

obsahem uhlíku a vysokými obsahy křemíku až do 3,5 % Si. Přídavek křemíku v oceli 

zvyšuje její elektrický odpor a snižuje hysterezní ztráty. Vysoký obsah křemíku 

v  transformátorových ocelích umožňuje efektivnější a rychlejší vytváření a udržování 

magnetického pole v oceli. Díky svému vysokému obsahu křemíku a nízkému obsahu uhlíku 

do 0,01 % C, je v celém teplotním rozsahu zpracování přítomná pouze feritická struktura. 

Vyšší obsahy uhlíku by měly za následek vznik austenitu [1]. Transformátorová ocel se 

vyznačuje usměrněnou orientovanou strukturou, která se získá zvolením správné kombinace 

žíhání a válcování za studena. Taková to struktura se označuje pod názvem „Gossova 

textura“ [2]. 

Tento typ oceli patří mezi materiály magneticky měkké. Transformátorová ocel se 

vyrábí ve formě plechů a pásů a používá se vzhledem ke svým výborným magnetickým 

vlastnostem v mnoha elektrických aplikacích, kde jsou elektromagnetická pole důležitá. Jako 

například v transformátorech, magnetických cívkách a elektrických motorech [3]. 
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2. Teoretický rozbor 

2.1 Transformátorová ocel 

Transformátorová ocel patří do skupiny měkkých magnetických materiálů. Z pohledu 

chemického složení se tyto oceli vyznačují především velmi nízkým obsahem uhlíku a obsahy 

křemíku od 0,5 do 3,5 % hm (dle jakostního stupně). Tyto oceli se využívají 

v elektrotechnických aplikacích, především při konstrukcích jader transformátorů (viz obr. 1). 

Struktura za studena válcovaných pásů je charakteristická usměrněnou krystalografickou 

orientací jednotlivých zrn. 

 

2.1.1 Chemické složení transformátorových ocelí 

Největší zastoupení v transformátorových ocelích má samozřejmě železo a křemík. 

Obsah křemíku nesmí být větší než 3,5 %, protože výrazně snižuje tvářitelnost oceli. 

Vyšší koncentrace křemíku obvykle vyvolávají křehkost během válcování za studena. 

Legování Si má velký vliv na zvyšování měrného elektrického odporu materiálu. Křemík má 

také vliv na snížení magnetizace (např. změna délky magnetizace) a magneto-krystalickou 

anizotropii. Dále Si snižuje koercitivní sílu a permeabilitu. Obsahy dalších prvků jako je 

uhlík, síra, kyslík a dusík, musejí být udržovány na nízké úrovni. Obsah uhlíku ve studeném 

pásu by měl být nižší než 0,005 %, aby se zamezilo magnetickému stárnutí, protože  vyšší 

obsah uhlíku má za následek vylučování karbidu C z tuhého roztoku. Tyto sloučeniny, a to i 

malé částice, například jeden mikrometr v průměru, zvyšují ztráty hystereze a zároveň mají 

nepříznivý vliv na magnetickou permeabilitu. Vysoký obsah uhlíku má u těchto ocelí více 

negativní vliv než přítomnost síry nebo kyslíku [1]. 

 
Obr. 1:  Použití transformátorových plechů [1] 
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2.1.2 Měkké magnetické materiály 

Typické měkké magnetické materiály jsou Fe-Si slitiny (elektrické oceli), 

nano-krystalické slitiny a Ni-Fe slitiny. Měkké magnetické materiály jsou takové materiály, 

které mohou být snadno zmagnetizovány a demagnetizovány. Obvykle mají vnitřní hodnoty 

koercivity pod (1000 Am
-1

). Měkké magnetické materiály se používají především ke zvýšení 

nebo k usměrňování toku elektrického proudu [3]. Hlavním parametrem, který se 

často používá pro charakteristiku magneticky měkkých materiálů, je relativní propustnost μ 

[NA
-2

] [3, 4]: 

  
 

 
 (1) 

B…magnetická indukce [T] 

H…intenzita magnetického pole [A/m] 

Relativní propustnost je měřítkem toho, jak dobře materiál reaguje na aplikované 

magnetické pole. Mezi další hlavní parametry patří koercivita (schopnost odolávat 

demagnetizaci externím magnetickým polem) a dále permeabilita (schopnost materiálu vést 

magnetické pole) a elektrická vodivost [5]. 

Typy aplikací pro měkké magnetické materiály spadají do dvou hlavních kategorií: 

střídavé a stejnosměrné. U stejnosměrných aplikací je materiál zmagnetizován za účelem 

provedení operace a pak demagnetizován na konci operace [5]. U střídavých aplikací bude 

proud neustále kolovat přes zmagnetizovaný materiál z jednoho směru na druhý po celou 

dobu provozu, např. napájení transformátoru. Pro střídavý proud jsou důležitým aspektem 

nízké hysterezní ztráty, které jsou příčinou nežádoucího zahřívání feromagnetických látek při 

jejich střídavém magnetování. V energetice je elektrické napětí téměř vždy střídavé a má 

poměrně nízkou frekvenci (50 až 60 Hz). Na těchto frekvencích jsou elektrické vířivé proudy 

generovány v jádru transformátoru [5]. 

Magnetické ztráty hystereze lze omezit nízkou vnitřní koercivitou. Ztráty vířivými 

proudy lze omezit snížením elektrické vodivosti materiálu. Nakonec lze neobvyklé ztráty 

omezit zcela homogenním materiálem, ve kterém nebude žádná překážka pro pohyb 

doménových stěn [5]. 
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2.1.3 Struktura transformátorových ocelí 

Zvolením správné kombinace žíhání a válcování za studena lze dosáhnout žádaného 

usměrnění jednotlivých krystalů struktury. Taková struktura má výrazně lepší magnetické 

vlastnosti. Označuje se jako orientovaná struktura, která se využívá při výrobě elektrických 

ocelí. Je to měkký magnetický materiál, který se používá hlavně jako základní materiál 

v transformátorech [6]. 

Nejznámější a nejpoužívanější struktura neboli textura transformátorových ocelí je 

známá pod názvem „Gossova textura“ (viz obr. 2), kdy směry nejsnadnější magnetizace [001] 

jsou rovnoběžné se směrem válcování a krystalografické roviny (110) leží v rovině povrchu 

plechu [2]. Tato struktura se vyvíjí v důsledku diskontinuálního nebo abnormálního 

„Gossova“ růstu zrn během vysokoteplotního žíhání na konci průmyslového výrobního 

procesu válcování. 

První vývoj Gossovy textury se datuje do roku 1935, kdy se poprvé začala vyrábět. 

Za tu dlouhou dobu se výrazně zlepšily magnetické vlastnosti transformátorových ocelí 

především pomocí: 

 ovládáni krystalografické orientace; 

 válcování pásů menších tloušťek; 

 zavedení magnetických domén postupem rafinace [2, 5]. 

 

2.1.4 Vliv tepelného zpracování na magnetické vlastnosti 

Magnetické vlastnosti elektrické oceli jsou závislé na tepelném zpracování. 

Ztrátu hystereze lze snížit zvětšením průměrné velikosti krystalů. Ztráta hystereze je určena 

standardním testem a pro běžné stupně elektrické oceli se může pohybovat v rozmezí od 2 do 

 

Obr. 2:  Gossova textura [3] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_treatment
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10 w na kilogram (1-5 w na libru) při 60 Hz a 1,5 T magnetické síly pole. Konečnou tepelnou 

úpravou se vyvíjí požadovaná velikost zrna (150 mikrometru). Magnetické vlastnosti jsou 

nepříznivě ovlivněné nadměrným ohýbáním, nesprávným tepelným zpracováním, nebo 

dokonce hrubým zacházením s jádrem oceli. 

Optimalizace magnetických a fyzikálních vlastností elektrooceli je nezbytné pro 

mnoho technických aplikací. Hlavní faktory, které zlepšují magnetické vlastnosti, jsou 

chemické složení oceli a také ovládání krystalografické orientace a mikrostruktury oceli 

během zpracování. To však vyžaduje pečlivou kontrolu zpracování ve všech fázích výroby. 

Za určitých podmínek deformace a žíhání elektrotechnické oceli, může mít příznivý dopad na 

texturu. Zrno orientované elektrické oceli je používáno u většiny transformátorových jader. 

V současných studiích byly zkoumány vlivy podmínek žíhání při válcování za studena a 

rekrystalizace textury za tepla válcovaných orientovaných elektroocelí. Kromě toho byly 

použity údaje o orientaci z difrakce zpětně odražených elektronů pro vyhodnocení orientace v 

závislosti na energii uložené v deformovaných zrnech po válcování za tepla. V nových 

studiích byly důkladně prozkoumány mechanismy vývoje textury při žíhání a deformaci [3]. 

2.2 Válcování pásů za tepla 

Pásy válcované za tepla tvoří rozhodující podíl z celkově vyráběného množství 

plochých vývalků. Jednoduchý tvar plochých vývalků umožňuje použít plynulý a hospodárný 

způsob výroby válcováním v pásech s vysokým stupněm mechanizace a automatizace. 

Ploché vývalky se uplatňují v důležitých průmyslových odvětvích, jako například v dopravě, 

stavebnictví, strojírenství, nebo taky chemickém, elektrotechnickém a energetickém 

průmyslu. Pásy se vyrábějí v tloušťkách od 0,8 až 35 mm, v šířkách až do 2,3 m. 

Svitky dosahují hmotnosti až 45 tun. Mezi hlavní druhy válcovacích tratí, určených 

k válcování pásů za tepla patří: spojitá, polospojitá, Steckelova a planetová trať [7]. 

U spojitých tratí se vyskytuje tzv. problém teplotního klínu (až o 90 °C chladnější 

konec pásu), proto je zavedena technologie válcování pásů s přirychlením (speed up). 

Tato technologie spočívá ve zrychlení válcovací rychlosti hotovního pořadí v okamžiku 

uchopení pásu navíječkou, čímž se chladnější válcované zadní části pásu rychleji ohřívají 

deformačním teplem [7, 8]. 

Válcováním za studena se dosahuje přesnějších rozměrů a kvalitnějšího povrchu pásů. 

Navíc se zvyšují užitné vlastnosti pásů – zpevňování aj. Tenké pásy se vyrábějí např. z 
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nízkouhlíkových a vysokouhlíkových ocelí, elektrotechnických křemíkových ocelí, 

transformátorové, hlubokotažné, z austenitické CrNi oceli [7]. 

Výchozí polotovarem je pás válcovaný za tepla, který je následně zbaven okují 

pomocí moření v kyselinách (H2SO4, HCl, H3PO4, NaOH), elektrolytického moření nebo 

pomocí mechanických způsobů – tryskání, tahoohybové nebo tlakové deformační prodloužení 

pásů, kartáčování nebo broušení povrchu. Odmořený pás je náchylný ke korozi [7]. 

2.2.1 Válcování pásů za tepla na trati typu Steckel 

Steckelova trať je vybavena minimálně jednou válcovací stolicí typu kvarto a hlavně 

pecními navíječkami válcovaného pásu – viz obr. 3. Jedna z největších společností, která tyto 

tratě vyrábí a dodává je do celého světa je SMS SIEMAG. Tratě typu Steckel se nacházejí 

například v Maghreb Steel, Maroko (trať má jednu kvarto stolici) a BSSB, Čína (trať má dvě 

kvarto stolice, podobně jak v ArcelorMittal Ostrava a.s.) [8, 9]. 

Nevýhodou Steckelovy tratě je realizace předválcování i doválcování na stejné 

válcovací stolici (na stejných válcích), což má za následek zvýšené opotřebení válců a tím 

pádem i jejich častější výměny. V předválcovacích úběrech se pecní navíječky nepoužívají. 

Ty se využívají především až u doválcovacích úběrů [8, 10]. 

 

 
Obr. 3:  Steckelova trať [7] 

 

Teplotní podmínky se při válcování moc nemění, což je příznivé především pro 

zachování celistvosti hran pásu a tehdy, když je nutné udržet vysokou doválcovací teplotu i 

při velkém počtu průchodů. Výhodou Steckelové válcovny jsou nízké výrobní náklady. 

Nedostatkem je nižší povrchová jakost, větší tloušťkové rozdíly, nižší roční výkon a 

velký opal. Nejmenší dosažitelná tloušťka je asi 1,25 mm u měkkých ocelí a rozdíly v 
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tloušťce po délce pásu jsou menší než u pásu ze spojité trati. Maximální šířka pásu je až 

1500 mm, při níž se dosahuje tloušťka 2,4 až 2,8 mm u měkkých ocelí, 2,8 až 3,6 mm u 

vysokouhlíkových a legovaných ocelí. Pecní navíječky (obr. 4) jsou vytápěné olejem nebo 

plynem na teplotu 900 až 1100 °C. Navíjecí bubny jsou ze žáruvzdorné oceli a jsou chlazeny 

vodou [8, 10]. Válcovací trať má poměrně nízkou výkonnost a válcované pásy mají horší 

rozměrové tolerance, geometrii průřezu a povrchovou jakost než pásy, které se válcují na 

spojitých a polospojitých tratích [8]. 

 

 
Obr. 4:  Pecní navíječka [10] 

 

Je-li Steckelova trať vybavena dvěma a více válcovacími stolicemi je nutné při 

válcování dodržet podmínky spojitého válcování (rovnice kontinuity), aby nedošlo 

v mezistolicovém úseku ke vzniku osových sil v provalcích, které nepříznivě ovlivňují jejich 

rozměrovou přesnost [11]. 

2.2.2 Válcování pásů za tepla na spojitých tratích 

Při válcování pásů na spojitých tratích je pás deformován najednou v několika 

válcovacích stolicích. Většinou se tyto válcovací tratě skládají z předválcovacího pořadí a 

hotovního pořadí. Pro ohřev bram se využívají především strkací a krokové pece. 

Předválcovací pořadí zahrnuje horizontální a případně i vertikální lamač okují a 5-7 

průběžných válcovacích stolic typu duo a kvarto. První tři stolice v předválcovacím pořadí 

bývají dua, kvůli záběrovým schopnostem a další jsou kvarta s předřazenými vertikálními 

pěchovacími válci, které mají za úkol zabezpečit správnou šířku provalku a dobrou kvalitu 

hran provalku. Průměr válců vertikálního lamače okují bývá 1200 mm, horizontální duo 
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stolice mají průměr 1300 mm a pracovní válce kvarto stolice mají průměr 1150 mm. 

Délka těla válců musí být vetší než maximální šířka pásu. 

Pomocí spojovacího valníku je spojeno předválcovací pořadí s hotovním pořadím, 

které je vybaveno letmými nůžkami, lamačem okují a 6-9 kvarto stolicemi v tandemovém 

uspořádání. Počet kvarto stolic závisí na požadované konečné tloušťce pásu. Pro menší 

tloušťky se využívá až 9 kvarto stolic. V hotovním pořadí se válcuje provalek zároveň ve 

všech tandemově za sebou uspořádaných stolicích (viz obr. 5), přičemž válcovací rychlost 

narůstá ve směru od první do poslední stolice vlivem postupného úběru tloušťky provalku. 

Mezi stolicemi se pomocí napínačů smyček musí udržovat ve válcovaném pásu mírný tah [8]. 

Nejbližší spojitá trať se nachází ve společnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Je to spojitá 

širokopásová trať 1700, která je určena k válcování ocelových pásů o tloušťce 1,8 mm až 

12 mm a šířce od 725 mm do 1540 mm. Výchozím polotovarem pro válcování ocelového 

pásu za tepla je brama, která se ohřívá v narážecí peci. Tato trať se dělí na 4 úseky: 1. úsek 

přípravního pořadí, 2. úsek hotovního pořadí, 3. úsek ochlazování, 4. úsek navíjení [8, 12]. 

 

Výroba pásu za tepla na polospojitých a spojitých tratích je oproti výrobě na trati 

P1500 odlišná. Na trati Steckel probíhá sérií dvojúběrů, mezi nimiž jsou mezideformační časy 

dlouhé i stovky sekund, oproti spojitým a polospojitým tratím. Takže při válcování na této 

trati je zcela odlišné deformační chování oceli, stejně jako konečné charakteristiky 

válcovaného pásu za tepla [13]. 

 

Obr. 5:  Spojitá válcovací trať [12] 
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2.2.3 Výroba pásů technologií ESP 

ESP (Endless Strip Production) proces, jehož schéma je uvedeno na (obr. 6), 

představuje princip výroby nekonečně dlouhých pásů. Arvedi ESP představuje novou 

generaci průmyslových podniků zabývajících se výrobou nekonečně dlouhých pásů. 

Pomocí této technologie lze vyrábět i velice kvalitní a tenké ocelové výrobky z nízko až 

vysoko uhlíkových ocelí, legovaných ocelí a dokonce i křemíkových ocelí. Využitím této 

technologie lze omezit či případně úplně odstranit válcování pásů za studena, jelikož ESP 

procesem lze dosáhnout finální tloušťky pásu až 0,8 mm. Výroba pásů v ESP procesu se 

skládá ze čtyř hlavních částí [14]: 

 odlévání tenké bramy s následným válcováním na třístolicovém předválcovacím 

pořadí umístěném na výstupu plynulého odlévání; 

 indukční ohřev pásu před pětistolicovém hotovním pořadím; 

 finální deformace v pětistolicovém hotovním pořadí v tandemovém uspořádání; 

 řízené ochlazování pásu a jeho navinutí do svitku. 

 

 

Obr. 6:  Proces ESP [14] 

 

2.3 Válcování pásů z transformátorové oceli za tepla na trati P1500 

v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Tekutá ocel, vyrobená v Tandemových pecích, je v licí pánvi dopravena pomocí 

speciálních vagónů do Minihutě, kde se dále mimopecně zpracovává na pánvové peci. 

Na pánvové peci se provede dezoxidace oceli, legování na požadované chemické složení, 
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chemická a teplotní homogenizace, snížení obsahu nekovových vměstků, odsíření oceli a 

nakonec úprava teploty na předepsanou teplotu odlévání [15]. Po ukončení sekundárního 

zpracování oceli na pánvové peci se tekutá ocel v licí pánvi přemístí na zařízení plynulého 

odlévání, kde se odlévá přes mezipánev do krystalizátoru. Výsledkem jsou plynule lité 

polotovary – PLP, které mají šířku 740 – 1575 mm při tloušťce 150 mm (viz. obr. 7). 

Pomocí palivových hořáků se PLP dělí na požadovanou délku (max. 18 m) a válečkovým 

dopravníkem se přepravují ke krokové peci [15, 16]. Po dosažení požadované válcovací 

teploty se PLP přemístí do prostoru vratné pásové tratě P1500 typu Steckel, kde jsou PLP 

proválcovány na požadované rozměry. Z ohřáté bramy se nejdříve musí odstranit okuje, 

které vznikly ohřevem v peci a mohly by způsobit vznik vměstků na povrchu pásu. 

 

 

Obr. 7:  Výroba pásu válcovaného za tepla [15] 

 

Na vratné pásové trati P1500 typu Steckel se válcují především pásy 

z korozivzdorných, žáruvzdorných, dynamových a transformátorových ocelí. 

Tandemová reverzní pásová trať se skládá ze dvou kvartostolic umístěných ve vzdálenosti 

7500 mm. Mezi horizontálními kvarto stolicemi je umístěna vertikální stolice, která se 

používá v předválcovacích průchodech a smyčkovač, který se používá v hotovních 

průchodech. Před první a za druhou horizontální stolicí jsou umístěny pecní navíječky, které 

jsou vytápěny směsným plynem na teploty 950 - 1100 °C [16]. 

Válcování pásu z transformátorové oceli na tandemové reverzní trati P1500 se provádí 

celkem deseti úběry, přičemž se dosahuje konečné tloušťky 2,5 mm a šířky 1020 mm [7]. 

Jelikož jsou velké nároky na dodržení rozměrových tolerancí, musí být dodrženo přesných 

tahů a tlaků mezi stolicemi a koncovou navíječkou. Na magnetické vlastnosti má velký vliv 
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deformační režim při válcování za tepla. Teplota doválcování a deformační režim ovlivňují 

tvorbu struktury a textury za tepla válcovaného pásu z transformátorové oceli, který je 

následně válcován ještě za studena. Doválcovací teploty (970°C) jsou u reverzních tratí 

většinou vyšší než u tratí spojitých [7]. Mezi dvěma horizontálními stolicemi, které jsou od 

sebe vzdáleny 7,5 m, vzniká tzv. časová prodleva. Jelikož se postupnými úběry pás válcuje na 

stále menší tloušťku a jeho rychlost pohybu po valníku roste, tak se bude časová prodleva 

mezi začátkem a koncem pásu postupně prodlužovat. 

Řízené ochlazování je realizováno v úseku laminárního chlazení, který je na 

válečkovém dopravníku mezi válcovacími stolicemi a finální navíječkou. Úsek laminárního 

chlazení se skládá se sedmi nezávislých sekcí a jako ochlazovací médium se používá voda 

(viz obr. 8). Každá sekce obsahuje šestnáct spodních a sedm horních kolektorů, kterými lze 

s velkou přesností řídit způsob a rychlost ochlazování vyválcovaných pásů před jejich 

navinutím do svitků [17]. 

Teploty navinování pásů do svitků se pohybují do teploty 570°C, protože je to 

výhodnější s fyzikálně metalurgického hlediska. U těchto teplot se vylučují jemné částice 

nitridu hliníku a také se výrazně omezuje zhrubnutí precipitátů [7]. 

 

 

Obr. 8:  Laminární chlazení vodou [18] 
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2.4 Plastometrické simulace válcování 

Efektivní metodou optimalizace technologií válcování jsou fyzikální simulace, ke 

kterým lze využít laboratorní válcovací tratě nebo specializované plastometry. 

Výhodou laboratorních válcovacích tratí je především možnost použití vzorků větších 

rozměrů, z čehož plynou možnosti hodnocení nejen strukturních, ale i mechanických 

vlastností vývalků. Výhodou plastometrů je jejich větší univerzálnost při volbě 

experimentálních podmínek, ale plastometrické testy se dělají na vzorcích menších rozměrů 

[19-21]. Plastometrické simulace válcování se provádějí především s využitím krutových 

nebo tlakových zkoušek [22]. 

2.4.1 Krutové zkoušky 

Výhodou krutových zkoušek je možnost dosažení vysokých deformací s vyloučením 

vlivu vnějšího tření. Bohužel nevýhodou krutové zkoušky je nerovnoměrnost deformace 

v příčném průřezu zkušební tyče, která má za následek různou intenzitu deformace po průřezu 

vzorku, což komplikuje metalografickou analýzu zkoušeného vzorku. Další nevýhodou je 

možnost dosažení poměrně nízkých rychlostí deformace (max. 10 s
-1

), které jsou ve srovnání 

s technologiemi válcování často nedostačující. 

Příkladem krutového plastometru je plastometr Setaram, který je umístěn 

v Materiálovém a metalurgickému výzkumu s.r.o. Na tomto plastometru lze provádět kromě 

jiného i anizotermické přerušované zkoušky, které se skládají z několika postupně za sebou 

jdoucích úběrů při dodržení přesně definovaných termomechanických parametrů. 

Zkušební tyč je v průběhu zkoušky indukčně ohřívána a z důvodu chlazení protéká měděnou 

indukční spirálou voda. Zkušební tyč je uložena v křemenné trubici, díky níž lze testy 

provádět v ochranné argonové atmosféře a tím pádem omezit tvorbu okují. Teplota zkušební 

tyče je snímána pomocí dvou pyrometrů. Torzní zkoušky lze provádět v rozsahu teplot od 300 

až do 1600 °C. Rychlost deformace lze nastavovat v rozpětí od 10
-4

 až do 10 s
-1

. Zkušební 

tyče mohou být po ukončení experimentu ochlazovány volně na vzduchu anebo mohou být, 

z důvodu fixace struktury tvářeného materiálu, zakaleny ve vodě. Tímto plastometrem lze 

tedy simulovat v laboratorních podmínkách reálné procesy válcování [21]. 

2.4.2 Tlakové zkoušky 

Mezi hlavní výhodu tlakových plastometrů patří možnost deformovat vzorky rychlostí 

deformace až 100 s
-1

. Bohužel jsou tlakové zkoušky limitovány velikostí aplikované 
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deformace. Univerzální plastometr Gleeble 3800, vyráběný firmou DSI, představuje špičku 

plastometrických zařízení určených k výzkumu a simulacím metalurgických pochodů. 

V závislosti na použitém pracovním modulu lze na tomto zařízení provádět kromě tlakových 

zkoušek i zkoušky tahem, testy tepelného zpracování, krutové zkoušky atd. [23, 24]. 

Univerzální plastometr Gleeble 3800 je dynamický tepelně mechanický zkušební stroj, 

který je ovládán speciálním softwarem pod platformou Windows. Mechanický systém je 

schopen vyvinout statickou sílu až 20 tun v tlaku a 10 tun v tahu. Tento přístroj se vyznačuje 

elektrickým odporovým ohřevem vzorků až na teplotu 1700 °C. Povrchová teplota vzorků 

může být měřena termočlánky anebo pyrometrem. S využitím výměnného modulu 

Hydrawedge II lze fyzikálně simulovat reálné procesy tváření s dodržením přesné teploty, 

velikosti deformace a konstantní rychlosti deformace v každém naprogramovaném úběru. 

Ochlazování vzorků může být realizováno odvodem tepla přes kovadla z karbidu wolframu 

anebo případně ofukováním stlačeným vzduchem či kalením vodou [24]. 

Pro simulace procesů tváření na plastometru Gleeble 3800 se používají dva typy 

tlakových zkoušek. Zkoušky jednoosým tlakem válcovitých vzorků (například o průměru 10 

mm a výšce 15 mm) se využívají především pro určování deformačních odporů materiálů 

tvářených za tepla, pro simulace kování a lze je také využít pro simulace válcování a 

ochlazování dlouhých vývalků [22, 24]. Anizotermické tlakové zkoušky s rovinnou 

deformací, neboli Plain Strain Compression Test (PSCT), prováděné na hranolovitých 

vzorcích (například výšky 10 mm, délky 15 mm a šířky 20 mm), jsou určeny především pro 

simulace procesů válcování na hladkých válcích – viz obr. 9 [24]. 

 

 

Obr. 9:  Schéma válcování, resp. zkoušky jednoosým tlakem (vlevo) a tlakové zkoušky s rovinou 
deformací (vpravo) [24] 

F – síla, H – směr tepelného toku, ε – směr deformace, X – směr válcování 
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3. Cíle práce 

Cílem bakalářské práce bylo, s využitím plastometrických simulací, určit vliv teploty 

ohřevu bram z transformátorové oceli značky B80EP a deformačního režimu jejich 

předválcování na dvoustolicové vratné pásové trati P1500 typu Steckel v ArcelorMittal 

Ostrava a.s. na strukturní charakteristiky rozvalku. 

Plastometrické simulace byly provedeny na Simulátoru deformací za tepla HDS-20. 

Pro tyto účely byly zvoleny 3 typické režimy válcování prvními 6 úběry, které se lišily 

teplotami a rozdělením velikostí dílčích deformací. 
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4. Anizometrické zkoušky tlakem na Simulátoru deformací za 

tepla HDS-20 

4.1 Simulátor deformací za tepla HDS-20 

V roce 2012 byl jako první v České republice instalován a zprovozněn servo-

hydraulický plastometr firmy DSI (USA). Simulátor deformací za tepla HDS-20 je 

stavebnicový soubor zařízení s hlavními komponentami nejnovějšího plastometru 

Gleeble 3800 a simulačního modulu Hydrawedge II (viz obr. 10). Tento stroj, díky několika 

patentovaným technikám a speciálnímu řídicímu počítačovému systému, splňuje 

nejnáročnější požadavky na dynamické tepelně-mechanické zkoušení a simulace reálných 

víceúběrových procesů tváření nebo tepelného zpracování kovových materiálů [25]. 

 

 

Obr. 10:  Simulátor deformací za tepla HDS-20 [25] 

 

Pomocí elektrického odporového ohřevu lze dosáhnout teploty vzorků až 1700 °C. 

Rychlost teplotních změn, délka ohřívané zóny a teplotní profil po délce zkušebního vzorku je 

ovlivňována především druhem aplikovaných čelistí, resp. kovadel. Povrchová teplota vzorku 

může být měřena až čtyřmi navařenými termočlánky a je registrována stejně jako další 

měřené veličiny frekvencí max. 50 kHz. Ochlazování vzorků lze volit volné (odvod tepla do 
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čelistí nebo kovadel), pomocí speciálních trysek ofukováním stlačeným vzduchem anebo 

kalením vodou. Tento přístroj umožňuje vyvinout statickou zatěžovací sílu až 98 kN tahem 

nebo až 196 kN tlakem. 

Plastometr Gleeble 3800 lze využít ke zkoumání tvařitelnosti kovových materiálů 

(pomocí zkoušek jednoosým tahem či speciálních SICO testů), tepelného zpracování, 

k dilatometrickým analýzám (i po předchozí deformaci), ke zkoumání nulové pevnosti 

materiálů, k analýzám procesů tavení a tuhnutí, simulacím svařování obloukem nebo laserem 

a samozřejmě k izotermickým zkouškám jednoosým tlakem nebo k anizotermickým tlakovým 

zkouškám s nastavitelnou rychlostí deformace od 10
-3

 do 10
2
 s

-1
 [25]. 

K simulaci komplexních víceúběrových režimů tváření typu vysokorychlostního 

(např. řízené válcování na spojitých tratích) i nízkorychlostního (např. kování na lisu 

s následným řízeným ochlazováním) jsou určeny anizotermické zkoušky tlakem s rovinnou 

deformací či anizotermické zkoušky jednoosým tlakem. Výsledkem těchto zkoušek jsou 

podklady pro zavádění technologií nových nebo optimalizace stávajících technologií ocelí a 

neželezných slitin. Pro tyto simulace se používá modul Hydrawedge II [25]. 

Výměnný modul Hydrawedge II (viz obr. 11), dokáže přesně simulovat vícestupňové 

tváření, které vyžaduje dodržení konstantní rychlosti deformace v každém kroku s okamžitým 

zastavením na konci příslušného úběru. Modul funguje jako flexibilní mechanická zarážka, 

umožňující zastavení hydraulického beranu nárazem do nepohyblivého předmětu. Používá se 

pro naprogramování přesných opakovaných úběrů, pro něž je nutno vzorkem pohybovat, 

jelikož hydraulický beran se zastaví vždy ve stejném bodě. To umožňuje přesně řídit velikost 

deformace za současného samostatného řízení rychlosti deformace vzorku [25]. 

Modul může v zásadě pracovat se dvěma základními typy vzorků: válcovité (nejčastěji 

průměru 10 a výšky 15 mm - určené pro zkoušky jednoosým tlakem), nebo hranolovité 

(výšky 10 mm, šířky 15 mm a délky 20 mm - určené pro tlakovou zkoušku s rovinnou 

deformací) [25]. 

Zatlačováním kovadla šířky 5 mm do hranolovitého vzorku, který je širší než kovadla, 

se tvoří nedeformované oblasti, které plní funkci volných konců a snižují tok materiálu 

v příčném směru. Výsledkem je výhodný rovinný stav deformace, který je blízký procesu 

podélného válcování na hladkých válcích – viz obr. 9. 
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Pomocí speciálního řídícího software může být naprogramováno maximálně 20 úběrů 

o délce trvání minimálně 0,018 s, při tom může deformační rychlost dosáhnout až 100 s
-1

. 

V průběhu celého testu je samozřejmě přesně řízen teplotní režim [25]. 

 

 

Obr. 11: Pracovní komora výměnného modulu Hydrawedge II [25]. 

 

4.2 Popis experimentu 

Pro plastometrické simulace, realizované anizotermickými tlakovými zkouškami 

s rovinnou deformací byly ze zkoumané oceli, připraveny hranolovité vzorky o rozměrech 

10 x 15 x 20 mm (viz obr. 12), které byly místně stlačovány kovadly o šířce 5 mm – viz 

obr. 13. Vzorky byly odebrány z plynule odlévané bramy. Chemické složení zkoumané 

transformátorové oceli značky B80EP dokumentuje tab. 1. 

 

Obr. 12:  Rozměry vzorku pro PSCT simulace 
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Obr. 13:  Vzorek po stlačení kovadly [X] 

 

Tab. 1:  Chemické složení oceli B80EP v hm. % 

C Mn Si P S Cu Al(c) Ni Cr Sn 

0,034 0,26 3,088 0,009 0,011 0,49 0,013 0,04 0,04 0,011 

 

Plastometrické simulace byly rozděleny do dvou etap. V první etapě (vzorky A, B, C) 

byly teploty deformací nastaveny dle průměrných povrchových teplot naměřených na vratné 

pásové trati P1500. V druhé etapě (vzorky D, E, H) byly teploty jednotlivých deformací 

nastaveny podle modelových hodnot, které využívá řídící software při válcování pásů 

z transformátorové oceli na trati P1500. 

Připravené vzorky byly austenitizovány při zvolené teplotě (1280 °C pro režimy A, C, 

D, H, resp. 1330 °C pro režimy B, E) a výdrži 30 s na této teplotě. Poté byly vzorky 

ochlazovány rychlostí 5 °C·s
-1

 na zvolenou teplotu 1. úběru a následně byly deformovány 

celkem 6 úběry, jejichž parametry dokumentují tab. 2-7. Po posledním úběru (po poslední 

deformaci) byly vzorky řízeně ochlazovány na zadanou teplotu a následně byly zrychleně 

ochlazovány stlačeným vzduchem. Způsob ochlazování po 6. úběru byl nastaven tak, aby vedl 

k zisku mikrostruktury co nejvíce odpovídající stavu materiálu těsně před 7. úběrem (z 

celkových 10 úběrů, jimiž se z bramy válcuje pás). Teplotní režimy deformací jednotlivých 

simulací přehledně dokumentuje obr. 14. 
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Tab. 2:  Parametry plastometrických simulací – vzorek A – teplota ohřevu 1280 °C 

číslo úběru 
teplota 

deformace 

intenzita 

deformace 

deformační 

rychlost 

meziúběrová 

pauza 

[-] [°C] [-] [s
-1

] [s] 

1 1110 0,248 3,4 5 

2 1060 0,233 4,7 18 

3 1075 0,293 11,1 5 

4 1075 0,326 18,3 19 

5 1100 0,307 16,6 6 

6 1070 0,307 24,7 
 

ochlazovací 

krok 

požadovaná 

teplota 

rychlost 

ochlazování 

finální 

tloušťka 

 
[-] [°C] [°C·s

-1
] [mm] 

1 1020 1,02 
1,7 

2 ochlaz. stlačeným vzduchem 
 

Tab. 3:  Parametry plastometrických simulací – vzorek B – teplota ohřevu 1330 °C 

číslo úběru 
teplota 

deformace 

intenzita 

deformace 

deformační 

rychlost 

meziúběrová 

pauza 

[-] [°C] [-] [s
-1

] [s] 

1 1170 0,181 3,1 5 

2 1070 0,198 4 14 

3 1110 0,24 4,2 5 

4 1090 0,253 6 17 

5 1120 0,423 14,4 6 

6 1090 0,423 26,1  

ochlazovací 

krok 

požadovaná 

teplota 

rychlost 

ochlazování 

finální 

tloušťka 

 [-] [°C] [°C·s
-1

] [mm] 

1 1075 0,46 
1,7 

2 ochlaz. stlačeným vzduchem 
 

Tab. 4:  Parametry plastometrických simulací – vzorek C – teplota ohřevu 1280 °C 

číslo úběru 
teplota 

deformace 

intenzita 

deformace 

deformační 

rychlost 

meziúběrová 

pauza 

[-] [°C] [-] [s
-1

] [s] 

1 1120 0,175 3 5 

2 1070 0,195 4 18 

3 1080 0,234 8,4 0 

4 1080 0,245 12,7 19 

5 1095 0,433 15,9 6 

6 1080 0,433 27,4  

ochlazovací 

krok 

požadovaná 

teplota 

rychlost 

ochlazování 

finální 

tloušťka 

 [-] [°C] [°C·s
-1

] [mm] 

1 1030 1,09 
1,7 

2 ochlaz. stlačeným vzduchem 
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Tab. 5:  Parametry plastometrických simulací – vzorek D – teplota ohřevu 1280 °C 

číslo úběru 
teplota 

deformace 

intenzita 

deformace 

deformační 

rychlost 

meziúběrová 

pauza 

[-] [°C] [-] [s
-1

] [s] 

1 1249 0,248 3,4 5 

2 1241 0,233 4,7 18 

3 1226 0,293 11,1 5 

4 1223 0,326 18,3 19 

5 1197 0,307 16,6 6 

6 1191 0,307 24,7  

ochlazovací 

krok 

požadovaná 

teplota 

rychlost 

ochlazování 

finální 

tloušťka 

 [-] [°C] [°C·s
-1

] [mm] 

1 1104 1,78 
1,7 

2 ochlaz. stlačeným vzduchem 
 

Tab. 6:  Parametry plastometrických simulací – vzorek E – teplota ohřevu 1330 °C 

číslo úběru 
teplota 

deformace 

intenzita 

deformace 

deformační 

rychlost 

meziúběrová 

pauza 

[-] [°C] [-] [s
-1

] [s] 

1 1300 0,181 3,1 5 

2 1290 0,198 4 14 

3 1273 0,24 4,2 5 

4 1262 0,253 6 17 

5 1238 0,423 14,4 6 

6 1229 0,423 26,1  

ochlazovací 

krok 

požadovaná 

teplota 

rychlost 

ochlazování 

finální 

tloušťka 

 [-] [°C] [°C·s
-1

] [mm] 

1 1159 2,12 
1,7 

2 ochlaz. stlačeným vzduchem 
 

Tab. 7:  Parametry plastometrických simulací – vzorek H – teplota ohřevu 1280 °C 

číslo úběru 
teplota 

deformace 

intenzita 

deformace 

deformační 

rychlost 

meziúběrová 

pauza 

[-] [°C] [-] [s
-1

] [s] 

1 1258 0,175 3 5 

2 1251 0,195 4 18 

3 1237 0,234 8,4 4 

4 1232 0,245 12,7 19 

5 1210 0,433 15,9 6 

6 1204 0,433 27,4 
 

ochlazovací 

krok 

požadovaná 

teplota 

rychlost 

ochlazování 

finální 

tloušťka 

 
[-] [°C] [°C·s

-1
] [mm] 

1 1108 2,09 
1,7 

2 ochlaz. stlačeným vzduchem 
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Obr. 14:  Porovnání teplotních režimů jednotlivých simulací 

 

Simulované režimy válcování se kromě teplot ohřevu a teplot deformací lišily 

rozložením deformací v jednotlivých úběrech. Režimy A, resp. D se vyznačovaly vcelku 

rovnoměrným rozdělením výškových úběrů – 18 až 25 % v prvních 4 úběrech a po 23 % 

v úběrech číslo 5 a 6. Oproti tomu režimy B, resp. E a C, resp. H byly typické menšími 

deformacemi v prvních 4 úběrech (14 až 20 %) a intenzivnějším tvářením v úběrech číslo 5 a 

6 (po 31 %). Celková deformace po 6 úběrech byla u všech simulovaných režimů prakticky 

shodná, což dokumentuje finální tloušťka deformovaných vzorků 1,7 mm. 

Po anizotermických tlakových zkouškách s rovinnou deformací byly vzorky podélně 

rozpůleny (viz obr. 15) a podrobeny metalografickým analýzám. 

 

  

a)  celkový pohled b)  rozpůlený vzorek před metalografickou 

analýzou 

Obr. 15:  Fotodokumentace vzorku po anizotermické tlakové zkoušce s rovinnou deformací 
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5. Vyhodnocení experimentálních dat a diskuze výsledků 

5.1 Zpracování naměřených dat 

V grafech na obr. 16 – 18 je představeno porovnání naměřených napětí vzorků 

deformovaných při analogických velikostech a rychlostech deformace a při různých 

teplotních režimech. Vzorky deformované při teplotním režimu nastaveném dle modelových 

hodnot řízení válcovací tratě P1500 vykazovaly nižší napětí (deformační odpor) než vzorky 

deformované při teplotním režimu nastaveném podle průměrných povrchových teplot 

naměřených na trati P1500. Grafy na obr. 16 – 18 dokumentují poměrně dobré dodržení 

nastavených teplotních režimů. 

 

Obr. 16:  Porovnání výsledků zkoumaných teplotních režimů – vzorky A, D 

 

Obr. 17:  Porovnání výsledků zkoumaných teplotních režimů – vzorky B, E 
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Obr. 18:  Porovnání výsledků zkoumaných teplotních režimů – vzorky C, H 

 

V grafu na obr. 17 není u vzorku E kompletní záznam jeho měřené teploty, protože 

při chlazení vzorku stlačeným vzduchem došlo k uvolnění termočlánkových drátků z povrchu 

vzorku. 

Tlaková zkouška s rovinnou deformací není vhodná pro určování deformačních 

odporů. Tento fakt je potřeba vzít v potaz při srovnání absolutních hodnot napětí, které byly 

dosaženy při jednotlivých experimentech. 

Při vysokoteplotním ohřevu zkoumané oceli s velmi nízkým deformačním odporem 

docházelo k mírnému stlačení vzorku již při jeho ohřevu. Důvodem tohoto nepříznivého jevu 

byla kombinace extrémně měkkého materiálu a vysokého výkonu vakuové pumpy. 

Stlačení vzorku během jeho ohřevu mělo za následek zpochybnění vypočítávané hodnoty 

deformace při 1. úběru, čímž bylo prakticky znemožněno seriózní vyhodnocení získaných 

křivek napětí-deformace. Z tohoto důvodu je pouze v grafu na obr. 19 zobrazen příklad 

porovnání získaných napěťových křivek vzorků B a E (pro úběry č. 3-6), které byly 

analogicky deformovány při různých teplotních režimech. I z tohoto grafu je patrné, že vyšší 

teploty deformace měly za následek dosažení nižších napětí. 

Z uvedených křivek závislosti napětí na deformaci (viz obr. 19) lze vyvodit, že se 

struktura vzorku B v době odpovídající 3. až 5. úběru uzdravovala především zotavením. 

To mělo za následek kumulaci zpevnění a nástup postdynamické rekrystalizace až před 6. 

úběrem. Tento jev mohl mít vliv na zjemnění výchozí hrubozrnné licí struktury a na 

heterogenní vývoj mikrostruktury během plastometrických simulací. 
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Obr. 19:  Porovnání křivek deformace-napětí vzorků B, E 

 

5.2 Metalografické analýzy 

Metalografické analýzy byly provedeny s využitím standartní optické mikroskopie, 

přičemž byl sledován podélný řez pouze v deformované partii vzorků – viz obr. 15b. 

Mikrostrukturu vzorků po anizotermických zkouškách s rovinnou deformací dokumentují 

obr. 20 a obr. 21. 

Pro plastometricky simulované vzorky, deformované při teplotách nastavených podle 

průměrných povrchových teplot naměřených na trati P1500 (tj. I. etapa), je typická 

nerovnoměrná struktura. Směrem k povrchu vykazují vzorky strukturu tvořenou poměrně 

velkými rovnoosými feritickými zrny (velikost je až v desetinách milimetru). Ve středové 

oblasti je struktura tvořená jemnějšími feritickými zrny v pásovitém uspořádání (viz 

obr. 20b, d, f) jejichž velikost se pohybuje okolo 10 m. 
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a)  středová oblast vzorku b)  detail středové oblasti 

Vzorek A – teplota ohřevu 1280 °C 

  

c)  středová oblast vzorku d)  detail středové oblasti 

Vzorek B – teplota ohřevu 1330 °C 

  

e)  středová oblast vzorku f)  detail středové oblasti 

Vzorek C – teplota ohřevu 1280 °C 

Obr. 20:  Mikrostruktura vzorků po I. etapě anizotermických zkoušek tlakem 
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Na obr. 21 je uvedena mikrostruktura vzorků po II. etapě anizotermických zkoušek 

s rovinnou deformací, které byly provedeny při teplotách deformace nastavených podle 

modelových hodnot, které využívá řídící software při válcování pásů ze zkoumané oceli na 

trati P1500. Vzorky D, E, H vykazovaly mimořádně hrubozrnnou strukturu, která se výrazně 

lišila od struktury vzorků A, B, C. Abnormální velikost zrna v deformované části vzorku H 

dokumentuje obr. 22. 

 

  

a)  středová oblast vzorku b)  detail středové oblasti 

Vzorek D – teplota ohřevu 1280 °C 

  

Středová oblast vzorku E – teplota ohřevu 1330 °C 
Středová oblast vzorku H – teplota ohřevu 1280 

°C 

Obr. 21:  Mikrostruktura vzorků po II. etapě anizotermických zkoušek tlakem 
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Obr. 22:  Makrostruktura deformované části vzorku H 
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6 Závěr 

Pomocí anizotermických tlakových zkoušek s rovinnou deformací, provedených na 

Simulátoru deformací za tepla HDS-20, byly provedeny plastometrické simulace 

předválcování transformátorové oceli na dvoustolicové vratné pásové trati P1500 typu Steckel 

v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Na základě dosažených výsledků plastometrických simulací lze tvrdit, že změna 

teploty ohřevu bramy ze zkoumané oceli ani velikost dílčích deformací při prvních 6 úběrech 

nemá zásadní vliv na mikrostrukturu rozvalku, který je na finální tloušťku následně válcován 

ještě dalšími 4 úběry na pásové trati P1500. 

Dominantní vliv na strukturní charakteristiky měly použité režimy teplot deformací. 

Vzorky po I. etapě plastometrických simulacích, provedených při teplotách deformace 

nastavených podle průměrných povrchových teplot naměřených na pásové trati P1500, 

vykazovaly nerovnoměrnou strukturu. V centrální oblasti vzorku byla struktura jemnozrnná a 

v povrchové oblasti byla pozorována hrubá feritická zrna. Oproti tomu vzorky po II. etapě 

plastometrických simulacích, které byly provedeny při teplotách deformace nastavených 

podle modelových hodnot uvedených v řídícím software pro válcování zkoumané oceli na 

trati P1500, vykazovaly strukturu tvořenou mimořádně hrubými zrny. 

Provedené experimenty prokázaly zásadní vliv přesného stanovení časového průběhu 

teploty materiálu na výsledky plastometrické simulace reálných procesů válcování za tepla.  
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