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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací technologie výroby žebírkového drátu 

značky oceli B500SP za tepla válcovaného s následným natažením za studena pomocí 

technologie cold stretching na lince KOCH. Hlavní důraz je kladen na optimalizaci 

mechanických vlastností ve vztahu k požadavkům norem stanovující minimální a maximální 

možné meze tažnosti, meze kluzu a poměru meze kluzu k mezi pevnosti. Zkoumáme 

žebírkovou ocel třídy C, tedy drát z oceli s vysokou pevnosti a s velmi vysokou tažností, jinými 

slovy s velmi dobrou odolností proti dynamickému zatížení, která je potřebná v oblasti 

stavebnictví. Tento drát ve svitcích analyzujeme z pohledu vlivu chemického složení, teplot 

válcování a velikosti deformace po natažení za studena. 

Klíčová slova: Žebírková ocel, betonářská ocel, mechanické vlastnosti, tahová zkouška, 

cold stretching, B500SP. 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the optimization of the production technology of ribbed 

wire brand B500SP which is hot rolled with subsequent cold stretching by cold stretching 

technology on the KOCH line. It is mainly focused on the optimization of mechanical properties 

in relation to the requirements of standards which set minimum and maximum possible limits 

of ductility, yield strength and the ratio of yield strength to strength limit. There is investigated 

the Class C ribbed steel, a high strength steel wire with very high ductility. It means steel with 

a very good dynamic load resistance that is needed in the construction industry. The wire in 

coils is analyzed from the perspective of chemical composition, rolling temperatures and 

deformation after cold stretching. 

Key words: Ribbed steel, reinforcing steel, mechanical properties, tensile test, cold 

stretching, B500SP 
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1 Úvod 

Již v dobách Říma stavaři věděli, že je potřeba betonové stavby zpevňovat. Střecha jedné 

římské lázně byla postavená z hrubého betonu, vyztužená bronzem a železnými tyčemi. Roku 

1697 Christopher Wren používá při rekonstrukci katedrály Sv. Pavla pro zpevnění kopule 

železný řetěz, aby pomohl odolat laterálními tahu. JG Soufflot, francouzský architekt 18. století 

použil tyče z tepaného železa zabudované do zdiva při stavbě kostela Sv. Sulpicia. Nicméně až 

do 19. století nebyly známy zpevňující principy železobetonových konstrukcí tak, jak je 

chápeme dnes. [1] 

Mezi lety 1900 a 1910 byla elastická teorie struktur na vědeckém základě konečně 

aplikována na železobeton. Emil Morsch, hlavní inženýr německé firmy Wayss a Freitag, 

formuloval teorii, která byla ověřena podrobným experimentálním testováním na Technické 

univerzitě ve Stuttgartu. Tyto testy prokázaly potřebu tvářených tyčí pro dobré spojení 

s betonem a prokázalo se, že množství oceli by mělo být omezeno na přibližně 8 procent plochy, 

pro zajištění pomalého elastického borcení betonové konstrukce v případě požáru nebo 

přetížení. V roce 1930 americký inženýr Hardy Cross představil relaxační metody pro 

přibližnou analýzu tuhých rámů, což značně zjednodušilo konstrukci betonových konstrukcí. 

[2] 

První anglická učebnice o železobetonu od Marsh a Dunne byla vydána v roce 1904. [2] 

Na počátku 20. století většinu železobetonových prací prováděly specializované firmy, 

jelikož průměrný architekt nebo konzultant inženýr dosud nezískal dostatečné teoretické 

a praktické znalosti o nové konstrukci, které by jemu umožnily vhodně konstrukci navrhnout. 

[2] 

1.1 Účel oceli v betonu a její aplikace 

Pevnost betonu při stlačení je minimálně desetkrát vyšší než jeho pevnost v tahu, proto je 

důležité použití materiálu  jako je ocel, aby se dosáhlo tahové napětí vyvolaného ohybem, 

potom lze plně využít vysokou pevnost betonu v tlaku. [2] 

Při vytvrzování se beton mírně smršťuje a pevně uchopuje ocelové tyče, takže když je 

nosník zatížen, neexistuje mezi oceli a betonem žádný kluz. Díky tomu principu vzniká mezi 
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oceli a betonem pevná vazba. Tendence k prokluzu je způsobena pouze horizontálním střihem. 

Obvyklá měkká ocel může mít maximální napětí v tahu 275 N/mm2. Vysoko pevnostní ocel 

maximální pevnost v tahu nejméně 460 N/mm2. [2] 

Prasknutí betonu, které způsobuje, že se ocel dostane pod napětí, může být vysvětleno 

tímto způsobem. Modul pružnosti (E) z oceli je asi 15krát větší než u betonu. Během velmi 

nízkého napětí však beton selže, přesný údaj závisí na kvalitě betonu. Z toho vyplývá, že beton 

pod neutrální osou selže v tahu a je neúčinný pro odolnost proti ohybovému napětí (i když je 

stále schopen odolat smykové síle). V jednoduchém železobetonovém nosníku se tlakové napětí 

koncentruje v betonu a tahové napětí v oceli. [2] 

Poloha neutrální vrstvy závisí mimo jiné na množství výztuže. Odolnost nosníku na 

ohýbání se může měnit změnou množství oceli (a také poměru cementu k směsi betonu). [2] 

Pokud se pro určitou směs zvýší procento oceli, nevyplývá z toho žádná výhoda, protože 

beton ve stlačení nebude schopen dodat dostatečný odpor k vyrovnání vysokého napětí, které 

může dodat ocel. [2] 

Ocel má koeficient tepelné roztažnosti téměř stejný jako u moderního betonu. Pokud by 

tomu tak nebylo, způsobilo by to problémy s podélným a kolmým namáháním. Přestože výztuž 

má žebra, díky kterým je mechanicky vázána na beton, může být uvolněná z betonu při 

vysokém namáhání. Tento jev je doprovázen rozsáhlým zhroucením konstrukce. Aby se 

zabránilo takovému selhání, jsou výztuhy buď hluboce zakotveny do sousedních konstrukčních 

prvků, nebo ohnuté a zaháknuté na koncích, aby se zablokovaly kolem betonu a jiných výztuží. 

První přístup zvyšuje tření potřebné k udržení tyče na místě, zatímco druhý využívá vysokou 

pevnost betonu v tlaku. [3] 

Většina ocelových výztuží se dělí na primární a sekundární výztuž: 

Primární výztuž se vztahuje k oceli, která se používá k zajištění odporu, který konstrukce 

jako celek potřebuje k udržení konstrukčních zatížení. 

Sekundární výztuž, se používá z hlediska trvanlivosti a estetických důvodů tím, že 

poskytuje dostatečnou lokalizovanou odolnost proti omezování trhlin a odolává namáhání 

způsobenému účinky, jako jsou změny teploty a smrštění. [3] 
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Dále dělíme výztužné oceli do čtyř skupin: 

1) Betonářská výztuž - jedná se o měkkou výztuž volně vloženou do betonu, u které se 

nepočítá s ohybovou tuhostí, není v ní vyvozováno napětí. 

2) Předpínací výztuž – jedná se o tvrdou výztuž z patentovaných drátů. V konstrukci 

záměrně vyvozuje napětí. Vlastnosti předpínací oceli jsou uvedeny v EN 10138. [4] 

3) Tuhá výztuž – pro spřažené ocelobetonové prvky ve kterých se počítá s ohybovou 

tuhostí.  

4) Rozptýlená výztuž – ocelové drátky. 

1.2 Vývoj betonářské oceli z hlediska požadavků na mechanické vlastnosti 

V první polovině 20. století jsme se mohli setkat s betonářskou oceli se slangovým 

výrazem ROXOR vyrobenou ze svářkové nebo plavkové oceli s mezi kluzu okolo 250 MPa. 

V pozdějších létech se začala používat za tepla válcovaná ocel s hladkým povrchem nebo za 

studena nesvařitelná betonářská výztuž s mezi kluzu Rp0,2 až 400 MPa nebo svařitelný roxor 

s mezi kluzu Rp0,2 až 380 MPa. [5] Před druhou světovou válkou se svařování betonářských 

ocelí provádělo jen zřídka, a to jen tehdy, pokud nestačila výrobní délka 12 metrů. V 80. létech 

vstupuje na trh betonářská ocel termomechanicky zpracována pod obchodním názvem 

GOLEM. [6] 

V dnešní době se řídíme evropskou normou ČSN EN 10080 nebo Eurokódy např. ČSN 

EN 1992-1-1(2). K nově zavedeným značkám je třeba říct, že oproti tehdy používaným ocelím 

musí betonářské oceli splňovat potřebnou duktilitu, z tohoto hlediska dělíme žebírkovou ocel 

do 3 jakostí pod označením A,B,C. Pro méně náročné konstrukce používáme svařované sítě 

z oceli s mezi kluzu 500 – 550 MPa.  

Vzhledem ke stále vyšším nárokům a komplikovanějším stavbám v různých klimatických 

podmínkách a agresivních prostředích, se dnes setkáme s žebírkovým drátem jak 

z korozivzdorných ocelí, tak se speciálními povrchovými úpravami odolávajícími korozi. [5] 

Mechanické vlastnosti charakterizujeme pracovním diagramem znázorňujícím závislost 

poměrného protažení ε na napětí σ. Tuto závislost zjišťujeme tahovou zkouškou. Na obr. 1 
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vidíme teoretickou závislost deformace na napětí pro tři jakosti betonářské oceli dle teorie 

v předpisech a normách pro navrhování. 

 

Obr. 1 Teoretický průběh závislosti deformace na napětí pro tři jakosti žebříkové 

oceli dle ČSN EN 1992-1-1 [7] 

1.3 Historický vývoj způsobu zpracování betonářské oceli. 

1.3.1 Svářková ocel 

V létech 1783 Američan Henri Corte vynalezl způsob, jak vyrobit konstrukční ocel. Tato 

ocel byla nazývána jako svářková. Způsob výroby spočíval ve zkujňování surového železa 

v pudlovací peci při teplotách do 1300 °C. Jednalo se o míchání surového železa a šrotu za 

přístupu vzduchu. Vzniklá ocel se následně rozkovala na tyče pomocí bucharu. Tyče se 

rozválcovaly na tlusté plechy, které se ve svazcích na kovářských válcích svařovaly, proto 

svářková ocel. [8][9][10] 

Táto ocel obsahovala velké množství zaválcované strusky a pro její malý obsah uhlíku 

dosahuje meze pevnosti v tahu 330 – 400 MPa. Tažnost se pohybuje v rozmezí 12 – 25 %. Ocel 

vykazuje výraznou nehomogenitu v různých směrech válcování. [10] 

Svářková ocel měla široké využití. Bylo z ní vystaveno velké množství mostů a také 

Eiffelova věž je z velké části postavená z dílů vyrobených ze svářkové oceli. [11] 

1.3.2 Plavková ocel 

Tato ocel se vyrábí jak v elektrických, tak v indukčních či obloukových pecích. Jedná se 

o modernější způsob výroby oceli než v případě svářkové oceli. Ocel je vyráběná v tekutém 
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stavu, což zajišťuje její homogenitu. Tato ocel dosahuje jak vyšší pevnosti, tak houževnatosti. 

Oceli vyráběné v 20. – 21. století jsou plávkové. [11] 

2 Žebírková ocel 

2.1 Značení betonářské výztuže 

Způsob značení betonářské výztuže je stanoven normami. Setkáváme se s dvojím 

označením betonářské výztuže, které je znázorněno v tabulce 1. 

Tabulka 1 Značení betonářské výztuže podle EN a ČSN 

Podle EN Podle ČSN 

B XXX Y (B500C) 10 XXY.Z (10 505.9) 

B označení pro betonářskou ocel 10 označení pro betonářskou ocel 

XXX hodnota udávající mez kluzu v MPa XX 1/10 normované hodnoty meze kluzu 

Y písmeno označující třídu tažnosti 
Y 

(5-9) vlastnosti způsobu tepelného 

zpracování 

.Z druh výrobního postupu 

2.2 Přehled dle norem 

Normy hrají klíčovou roli v rozdělování betonářských ocelí do tříd podle různých kritérii 

mechanických vlastností. Jednou z nejdůležitějších vlastností je tažnost (Agt), podle které se 

žebírkové oceli rozdělují do tří skupin. Toto rozdělení znázorňuje tabulka 2. Další označení 

žebírkové oceli dle způsobu zpracování je zobrazeno v tabulce 3. a základní rozdělení do tří 

skupin v tabulce 4. 

Tabulka 2 Požadované vlastnosti betonářské výztuže podle ČSN EN 1992-1-1 

Vlastnosti 

(platí od 

teploty -40 až 

+100 °C) 

Výrobek Svařované sítě 
Tyče a vyrovnané 

svitky 

Třída tažnosti 1) A B C A B C 

Charakteristická mez kluzu Rp0,2 v 

MPa 
400 - 600 

Minimální hodnota k = Rm/Re 

≥1,05 ≥1,08 ≥1,15 ≥1,05 ≥1,08 ≥1,15 

  <1,35   <1,35 
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Charakteristická hodnota Agt (%) ≥2,5 ≥5,0 ≥7,5 ≥2,5 ≥5,0 ≥7,5 

Rozsah únavového napětí pro A ≥ 

2*106 cyklů s horní mezí βRe
2) ≥ 100 MPa ≥ 150 MPa 

Pevnost sváru ve střihu 0,3 A3)Re  

Ohybatelnost  
Zkouška ohybem/ 

zpětným ohybem 

1) A – normální, B – vysoká, C – velmi vysoká 

2) Doporučená hodnota β = 0,6 

3) A = průřezová plocha drátu 

Tabulka 3 Charakteristiky betonářské výztuže podle EN 1992-1-1. 

Značení 

oceli 

dle 

EN1) 

Značky 

podle 

národních 

norem 2) 

Min. 

Rm/Re 

Agt 

[%] 

Třída 

taž. 6) Sortiment profilů 3) 

Min. 

mez 

kluzu 

Re 

[MPa] 

Min. 

pevnost 

v tahu 

Rm 

[MPa] 

B420 
A 400 NR 1,08 5 B 

Základní sortiment pro 

tyče: 6-8-10-12-14-16-

18-20-22-25-28-32-

364)-404)-504) 

Sortiment pro svitky, 

sítě 5), příhradové 

nosníky:4-4,5-5-5,5-6-

6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-

10-10,5-11-11,5-12-

14-16 

Profily mimo základní 

sortiment jsou 

vyráběné výhradně 

tvářením za studena 

(hodnoty vlastností 

v tab. jsou v závorce; 

problematičtější 

svařitelnost), profily 

základní řady většinou 

dle třídy tažnosti.  

400 460 

BSt 420 S  5 B 420 500 

B500 

10505.9 1,08 5 B 500 550 

A 500 NR 1,08 5 B 500 550 

B 500 SP 

1,15 

– 

1,35 

8 C 500 575 

BSt 500 S 1,08 5 B 500 550 

BSt 500 

WR 
1,08 5 B 500 550 

BSt 500 M 
1,05 

(1,03) 

2,5 

(2,0) 
A 500 550 

BSt 500 

KR 
1,06 3 A 510 550 

M 500 
1,05 

(1,03) 

2,5 

(2,0) 
A 500 560 

B550 

BSt 550 1,10 5 B 550 620 

M 550 
1,05 

(1,03) 

2,5 

(2,0) 
A 550 620 
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1) Uvedenou značku dle EN 10029-1 je potřeba doplnit o třídu tažnosti – např. B500A 

2) Platí pro výztuže vyráběné a používané v ČR, příslušné národní normy jsou uvedeny 

v ČSN 420139 (Rakousko, Německo, Portugalsko, Slovinsko a ČR), pro jiné výztuže 

je nutno vycházet z požadovaných vlastností - viz. tabulka níže (dle EN 1992-1-1). 

3) Sortiment profilů pro jednotlivé značky ocelí je potřeba ověřit dle výrobních 

programů jednotlivých výrobců. 

4) Profil dodávaný pouze některými výrobci nebo po dohodě. 

5) Pro svařované sítě se používají dráty žebírkované (KARI) nebo dráty s vtisky – 

sortiment dle výrobců. 

6) Oceli třídy tažnosti C se v ČR nevyrábí; svařitelnost oceli je určená specifikací od 

výrobce (podmínky v ČSN EN ISO 17660-1 a 2) 

7) Modul pružnosti oceli Es = 200 GPa; Re odpovídá fyk , Rm odpovídá ftk , Agt odpovídá 

εuk a Rm/Re odpovídá (ft/fy)k . 

Tabulka 4 Základní rozdělení do třech skupin 

Označení oceli Charakteristické mechanické vlastnosti 

označení 

oceli 
Číslo oceli 

Tech. dodací 

předpisy 

Re min 

[MPa] 
Rm/Re min Agt min [%] 

B500A 1.0438 ČSN 42 0139 500 1,05 2,5 

B500B 1.0439 ČSN 42 0139 500 1,08 5 

B500C  EN 10080 500 1,15 – 1,35 7,5 

 

2.3 Požadavky konstruktérů železobetonových staveb 

Mimo požadavky na mechanické vlastnosti žebírkového drátu jako jsou mez kluzu, 

tažnost či duktilita, jsou i jiná kritéria, která musí betonářská ocel splňovat, mezi které patří 

životnost železobetonového díla, která je klasifikována v 6. stupních, přičemž 1. stupeň 

představuje životnost 10 let a 6. stupeň 120 let. Dále se jedná o diferenciaci spolehlivosti tedy 

třídu následků v případě zhroucení vyjádřenou součinitelem spolehlivosti výztuže γs. Pro 

představu mezi stavby s nejvyššími následky na ztráty na lidských životech patří dopraní 
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tunely, mosty, veřejné budovy a průmyslové nádrže. Jen okrajově se zaměříme na tyto 

následující požadavky. [5] 

2.3.1 Ohybatelnost 

Schopnost materiálu ohnout se, aniž by došlo k porušení drátu. Betonářská ocel je 

nízkouhlíková také proto, aby bylo možné použít minimální vnitřní průměry zakřivení při jejím 

ohýbání stanovené v tabulce 5. Ohybatelnost se ověřuje zkouškami ohybem a zpětným 

ohybem. Vzorky jsou ohýbány o úhel 180 ° kolem trnu, s předepsaným průměrem. Abychom 

mohli zaručit ohybatelnost, nesmí být na zkušebních vzorcích viditelné žádné trhliny. [4] [12] 

Tabulka 5 Nejmenší možný vnitřní průměr zakřivení výztuže pro pruty a dráty. [16] 

Průměr prutu 
Nejmenší možný vnitřní průměr 

zakřivení pro háky, smyčky, ohyby 

ø ≤ 16 mm 4 ø 

ø > 16 mm 8 ø 

2.3.2 Metrová hmotnost  

Metrová hmotnosti je důležitá z toho pohledu, že má vliv na mez kluzu, které se 

přepočítává na nominální metrovou hmotnost.  Maximální možná odchylka od jmenovité 

metrové hmotnosti jednotlivých průměrů drátu je znázorněná v tabulce 6. 

Tabulka 6 Odchylka metrové hmotnosti [4] 

Jmenovitý rozměr prutu  Maximální odchylka 

ø ≤ 8 mm ± 6 % 

ø > 8 mm ± 4,5 % 

2.3.3 Svařitelnost  

Pro betonářskou ocel je klíčová svařitelnost. Posouzení svařitelnosti provádí každý 

výrobce betonářské oceli dle ČSN EN ISO 17660-1. V případě změny výrobní technologie, 

tvaru žebírek nebo chemického složení musí být znovu provedeno posouzení svařitelnosti. Na 

svařování a kvalitu svárů mají vliv podmínky, za kterých svařování probíhá. Svařování nemůže 

probíhat, jestliže je materiál vlhký, s okujemi, rzí, nebo klesla jeho teplota pod hranici -5 °C. 

Při teplotách 0 až -5 °C lze svařovat pouze s předehřevem. Nejdůležitější vliv na svařitelnost 

oceli má chemické složení, a to především množství C v oceli. Horní hranice pro procentuální 

zastoupení C v oceli je 0,25 %. Se zvyšujícím se obsahem C sice roste mez pevnosti a tvrdost, 

ale plastické vlastnosti se snižují. Také hrozí riziko zakalení oceli při svařování a zvyšuje se 
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riziko vzniku studených trhlin. Předehřevem na teplotu 150 °C dojde k popouštění martenzitu 

a k eliminaci vzniku studených trhlin indukovaných vodíkem. Tvrdost oceli souvisí 

s množstvím zakalených struktur, především martenzitu vzniklého v tepelně ovlivněné oblasti, 

tedy v přechodu mezi svárem a základním materiálem. Kritérium nejvyššího množství 

martenzitu v tepelně ovlivněné oblasti je možno zjistit měřením tvrdosti v dané oblasti. Ta 

nesmí být vyšší než 350 HV. Tato hodnota odpovídá 50 % martenzitu a 0,25 % C ve struktuře 

základního materiálu zobrazeno na obr. 2. Svařitelnost oceli vyjadřujeme uhlíkovým 

ekvivalentem CEV (Ceq). Specifikuje vliv jednotlivých chemických prvků na kalitelnost oceli. 

Uhlíkový ekvivalent je uváděn jako hodnota vypočtená z chemického složení rozboru výrobku, 

jehož maximální hodnota je 0,52. [12, 15] 

Pro oceli s obsahem C ≤ 0,22 hm % je možné svařovat bez zvláštních opatření. Uhlíkový 

ekvivalent vypočítáme podle těchto vztahů: 

𝐶𝑒 = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟

5
+

𝑁𝑖

15
+

𝑀𝑜

4
+

𝐶𝑢

13
+

𝑃

2
+ 0,0024𝑡              [ℎ𝑚. %]                               (1) 

Tato rovnice je platná pro materiály s obsahem prvků: C ≤ 0,22 hm. %, Mn ≤ 1,6 hm. %, Cr ≤ 

1 hm. %, V ≤ 0,14 hm. %, Cu ≤ 0,30 hm. %, Ni ≤ 3,0 hm. %. 

t…… tloušťka plechu (mm). [13] 

Mezinárodní svářečský institut sestavil vzorec pro výpočet uhlíkového ekvivalentu pro oceli 

s obsahem C > 0,18 hm, % tímto způsobem:  

𝐶𝑒𝑞 = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+

𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉

5
+

𝑁𝑖+𝐶𝑢

15
           [ℎ𝑚. %]                                                          (2)  

Pokud uhlíkový ekvivalent nepřekročí hodnotu 0,45 % při tloušťce plechu 4 mm, potom je 

možné ocel svařovat bez předehřevu. 

V dnešní době nejvíce používaným vzorcem pro výpočet uhlíkového ekvivalentu je vzorec: 

𝐶𝐸𝑇 = 𝐶 +
𝑀𝑛+𝑀𝑜

10
+

𝐶𝑟+𝐶𝑢

20
+

𝑁𝑖

40
               [ℎ𝑚. %]                                                        (3) 

Tento vzorec lze uplatnit při tomto složení materiálu:  

C = 0,05 – 0,25 hm. %; Si = max. 0,8 hm. %; Mn = 0,5 – 1,9 hm. %; Cr = max. 1,5 hm. %; Cu 

= max. 0,7 hm. %; Mo = max. 0,75 hm. %; Nb = max. 0,06 hm. %; Ti = max. 0,12 hm. %; V = 

max. 0,18 hm. %; B = max. 0,005 hm. %. [13] 
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Způsob technologie výroby ve velké míře ovlivňuje svařování nosných spojů. Během svařování 

významně klesá tažnost Agt, proto teplota interpass během svařování je doporučená 400 °C, 

nesmí však překročit 500 °C. [12, 15] 

 

Obr. 2 Závislost tvrdosti na obsahu C a podílu martenzitu ve struktuře [15] 

2.3.4 Soudržnost  

Soudržnost se zkouší zkouškou soudržnosti, kdy se žebírková ocel vytrhává z betonu 

v podélném směru. Tato soudržnost brání při přetváření konstrukce volnému posouvání tyčí 

v betonu a nutí je přetvářet se stejně jako okolní beton. Účinnost se zvyšuje sevřením tyčí 

betonem v důsledku smršťování během tuhnutí. Protože je tato zkouška poměrně náročná 

a drahá, nahrazuje se minimální poměrnou vztažnou plochou žebírek fR,min. která je závislá na 

povrchové charakteristice žebírkové oceli a zjišťuje se pomocí optického zařízení ECM profil 

projektoru. Odpovídající soudržnost můžeme předpokládat, pokud je dodržená stanovená 

vztažná plocha žebírek fR znázorněná v tabulce 7. V případě žebírkového drátu ve svitku musí 

být minimální hodnota fR,min větší o 15 %, protože během rovnání jsou žebra zmáčknutá.  [4] 

Tabulka 7 Minimální hodnoty poměrné vztažné plochy žebírek [4] 

Průměr drátu (mm) 6 8 - 12 > 12 

fR, min 0,035 0,040 0,056 

2.3.5 Korozní odolnost  

Je faktor, který podstatně ovlivňuje životnost železobetonové konstrukce. Konkrétně 

únavovou pevnost, která klesá v případě koroze výztuže. Korozní odolnost zajišťuje především 
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kvalita krycí vrstvy betonu a správnost její aplikace. Pokud je ocel umístěna v betonu se 

správným pH, potom na rozhraní beton a kov vzniká pasivační vrstva, která zabraňuje korozi 

oceli. Ke korozi může dojít tehdy, pokud se sníží pH betonu buďto chemickým napadením nebo 

reakci betonu s CO2 v atmosféře. Důležité je, aby výztuž byla zcela krytá požadovanou 

tloušťkou betonové vrstvy. Zmenší-li se požadovaná tloušťka betonu krycí vrstvy na polovinu, 

klesne životnost konstrukce na 1/6 požadované délky životnosti. [17, 18] 

Jestliže vzniknou v krycí vrstvě trhliny, které vytváří ideální podmínky pro nástup koroze, 

potom její šíření narůstá exponenciálně jak můžeme vidět na obr. 3.  

 

Obr. 3 Schéma zobrazující rychlost šíření koroze [18] 

Přesto, pokud se jedná o konstrukce určené do prostředí s pH menším než 12,5 nebo pro 

aplikace v jaderném či chemickém průmyslu, potom jsou využívány výztuže z nerezových nebo 

povrchově upravovaných ocelí. [17] 

2.3.6 Odolnost proti požáru 

Požární odolnost železobetonových konstrukcí se stále víc dostává do popření zájmů, a  to 

především díky zavádění Eurokódu do systému norem. Dle Eurokódu je požární odolnost 

konstrukce součástí statického výpočtu. Dříve požární odolnost řešil odborník na problematiku 

požární bezpečnosti, dnes se na navržení konstrukce splňující požadavky na požární odolností 

podílí statik.  

Zvýšení požární odolnosti konstrukcí tvořených ocelovými nosnými prvky můžeme 

dosáhnout použitím většího průřezu materiálu, vhodným návrhem konstrukce s využitím 

protipožárních nástřiků nebo využití oceli se zvýšenou pevnosti za vysokých teplot.  

Během požáru dochází k ohřevu ocelové konstrukce. Tento ohřev vede k poklesu meze 

pevnosti a meze kluzu. Pokud mez kluzu podkročí hodnoty okamžitého pracovního napětí, 



 

 

20 

 

 

konstrukce se poruší, nebo zdeformuje. Tato kritická teplota se u konstrukčních ocelí pohybuje 

okolo 550 °C. Při této teplotě si ocel ponechá okolo 60 % původní meze kluzu.  

Dle ČSN EN 1363-1 se udává časový interval ve kterém nesmí dojít k deformaci 

konstrukce. Časový interval se pohybuje v těchto hodnotách: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 minut. 

Čím větší důležitost objekt představuje, tím vyšší časový interval musí splnit. [19] 

Mezi další normy nutné ke stanovení požární odolnosti patři EN 1993-1-2 které definují 

materiálové charakteristiky konstrukčních oceli. Největší pozornosti ocelím se zvýšenou 

odolnosti proti požáru se dostává  Japonsku. Nicméně i Evropské ocelárny mají patenty na oceli 

se zvýšenou odolností proti požáru. Zvýšenou odolnost oceli proti požáru dosahujeme 

optimalizaci chemického složení a způsobem termomechanického zpracování, které zajistí 

vznik jemných částic precipitátu, především Nb.  

2.4 Chemické složení žebírkové oceli 

Životnost výrobku je podmíněná chemickým složením dané oceli. Na chemickém složení 

také závisí mechanické vlastnosti oceli. Maximální množství prvků v kovu je stanoveno 

normou ČSN EN 10080 v tabulce 8. 

Tabulka 8 Maximální hodnoty chemického složení (hm. %) [16] 

Rozbor 

Značka oceli 

B550A, B550B, B500A, B500B, B500C 

C max. S max. P max. N max. Cu max. Ceq max. 

tavba 0,22 0,050 0,050 0,012 0,60 0,50 

výrobek 0,24 0,055 0,055 0,014 0,65 0,52 

Pokud se bavíme o žebírkové oceli s vysokou tažností, o oceli skupiny C, potom je 

dovolen vyšší obsah dusíku. Ten je ale podmíněn přítomností mikrolegujících prvků, které mají 

vysokou afinitu k dusíku a spolu vytváření precipitáty. Afinita mikrolegujících prvků ke 

kyslíku, dusíku, uhlíku a síře je znázorněná v tabulce 9. Zirkon a titan mají také vysokou afinitu 

k dusíku, nicméně mají stejně tak vysokou afinitu ke kyslíku, proto ideálním řešením je využití 

vanadu. Dusík patří mezi intersticiální prvky a vytváří nitridy s prvky jako je Al, V, Ti, Nb, 

které zjemňují zrno, ale také precipitačně zpevňují a brzdí rekrystalizaci. V případě vanadu, 

který patří mezi substitučně rozpuštěné feritotvorné prvky a je stabilní do teplot 800 °C, dochází 

nad touto teplotou k tvorbě velmi jemných precipitátu a zvyšování pevnostních vlastností. 
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Intenzita precipitace je závislá na obsahu dusíku a vanadu v oceli obr. 4 a parametrech 

tepelného zpracování. V případě výskytu těchto dvou prvků v oceli a jejich precipitací je 

potřeba počítat s tím, že daná ocel nebude podléhat stárnutí, které je způsobeno právě difuzí 

dusíku v materiálu. [20, 21] 

Tabulka 9 Afinita mikrolegujících prvků k C, N, O, S [22] 

 Dusík Kyslík Uhlík Síra 

Vanad +++ - ++ - 

Niob + - ++ - 

Titan +++ +++ ++ ++ 

Zirkon +++ +++ ++ ++ 

+++: Vysoká afinita; ++: Střední afinita; +: Nízká afinita; -: Žádná afinita 

 

 

 

Obr. 4 Závislost zvýšení meze kluzu na množství dusíku a vanadu [23] 

2.5 Geometrie povrchu žebírkové oceli 

Žebírková ocel je charakterizována svou geometrií povrchu, která zajišťuje spojení 

s betonem. Podle geometrie povrchu můžeme žebírkovou ocel rozdělit do dvou skupin: 

s geometrií žebírkovou obr. 5 a geometrií vtisknutou zobrazenou na obr. 7. 
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Obr. 5 Geometrie oceli žebírkové [26] 

Žebírkové oceli jsou charakterizovány rozměry, uspořádáním a počtem jak podélných, 

tak příčných žebírek. Ocel musí mít dvě nebo více řad příčných žebírek rozložených 

rovnoměrně po obvodu. V rámci každé řady musí být žebírka od sebe rovnoměrně rozmístěné. 

[16] 

Parametry žebírek jsou specifikovány na základě vztažné plochy žebírek fR, nebo 

kombinacemi roztečí mezi žebírky, výškou a sklonem příčných žebírek. Příčná žebírka musí 

plynule přecházet do jádra výrobku a žebírka musí mít tvar půlměsíce. [16] 

Úhel sklonu příčného žebírka α na obr. 5 musí být ≥ 45 ° a přechod mezi jádrem 

a  žebírkem výrobku musí být zaoblen. [16] 

Vyčnívající část příčných žebírek musí být rozprostřená alespoň po 75 % obvodu 

výrobku. Ve výpočtu se vychází ze jmenovitého průměru. [16] 

Hodnoty výšky a sklon žebírek, rozteče mezi žebírky se musí pohybovat v rámci rozmezí 

hodnot uvedených v tabulce 10. [16] 
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Tabulka 10 Parametry geometrie žebírkové oceli [16] 

Rozmezí hodnot pro parametry vtisku 

Hloubka vtisku t  Šířka b Rozteč c Součet mezer Σe max. 

0,02 d až 0,1 d 0,2 d až 1,0 d 0,4 d až 1,5 d 0,75 d 

Rozmezí hodnot parametrů žebírek 

Výška žebírek h Rozteč mezi žebírky c Sklon žebírek β 

0,03 d až 0,15 d 0,4 d až 1,2 d 35° až 75° 

d – jmenovitý průměr výrobku 

Měření parametrů geometrie žebříkové oceli je prováděno podle EN ISO 15630-1. [16] 

Výpočet vztažné plochy žebírek fR probíhá podle obecného vzorce: [26] 

𝑓𝑅 =
1

𝜋𝑑
∑

1

𝑚
∑ 𝐹𝑅,𝐼,𝐽 sin 𝛽𝐼,𝐽

𝑚
𝐽=1

𝑐𝐼
+

1

𝑃
∑ 𝑎𝑘

,𝑞
𝑘=1

𝑛
𝐼=1                                                                     (2) 

n – počet řad příčných žebírek na obvodu; 

m – počet různých příčných sklonů žebírek v řadě; 

q – počet podélných žebírek pro za studena kroucené tyče. 

𝐹𝑅 = ∑ (𝑎𝑆𝑗 △ 𝑙)𝑝
𝐼=1  je plocha podélného průřezu žebírka (viz. obr. 7),  

as,l – průměrná výška části i žebírek rozděleného do p části délky ∆l. 

 

Obr. 6 Podélný řez příčným žebírkem [26] 

Výpočet vztažné plochy fP vtisku se stanoví podle následujícího vzorce: [26] 

𝑓𝑃 =
1

𝜋𝑑
∑

𝐹𝑃𝐽 sin 𝛽𝑙

𝑐𝑙

𝑛
𝑙=1                                                                                                       (3) 

n – počet řad vtisku; 

𝐹𝑃 = ∑ (𝑎𝑆𝐽Δ𝑥)𝑝
𝑙=1  je plocha podélného průřezu vtisku (viz. obr. 7), kde as,I je průměrná 

výška části vtisku i rozděleného do p části délky ∆x. [26] 
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Obr. 7 Betonářská ocel s geometrii vtisknutou [26] 

2.6 Žebírková ocel B500SP 

Žebírková ocel B500SP spadá do kategorie třídy C. Jedná se o ocel dle Polské normy PN-

H-93220. Ocel svařitelná s vysokou tažností dodávána v rozměrech od 6 mm do 40 mm. 

Geometrie v průřezu může mít čtvercové nebo oválné jádro se dvěma žebrovými plochami, 

které postupně přecházejí do jádra. Tyto dvě žebrované plochy jsou odděleny podélnými žebry 

s kolmými boky, jejichž výška h1 nesmí překročit 0,15 d. Vyobrazeno na obr. 9. Čtvercové 

jádro má čtyři žebrované plochy, které zajišťují stejnoměrnou ohybatelnost ve všech čtyřech 

směrech a omezují tendence materiálu ke kroucení. Hlavní identifikací je geometrie povrchu, 

kdy žebra jsou uložená ve dvou protilehlých řadách. Žebra tvoří na každé straně prutu dvě série 

o identickém rozmístění, ale jiném nachýlení každé série. Nachýlení jedné série je β1 ≤ 75° 

a  druhé série β2 ≥ 45°. Výška žebra h má být 0,03 až 0,15 d. Odstup žeber c má být 0,4 až 1,2 

d, graficky zpracováno na obr. 8. Ocel B500SP vykazuje velmi dobrou odolnost proti 

dynamickému namáhání. Tato ocel je podrobována mnoha zkouškám. [27] 
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Obr. 8 Geometrie povrchu žebříkové oceli B500SP [27] 

Odolnost proti únavě materiálu, kdy působí axiální rozpínací síla se střídavým napětím. 

Tato zkouška se provádí až do selhání zkušebního tělesa, nebo do dosažení počtu zátěžových 

cyklů předepsaných v normě na výrobek. Grafem této zkoušky je sinusoida obr. 9 se stálou 

frekvencí mezi 0,5 Hz – 3 Hz. [27] 

 

Obr. 9 Sinusoida zkoušky odolnosti proti únavě materiálu [7] 
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Odolnost proti cyklickému zatížení, kdy je vzorek vystaven střídavému napětí 

způsobujícímu střídavě tlak a tah. [27] 

Zkoušky stárnutí oceli při teplotě 100 °C, výdrži po dobu 1 hodiny, po které následuje 

chlazení na vzduchu na teplotu okolí 10 – 35 °C a poté následuje tahová zkouška. [27] 

Mimo tyto zkoušky je prováděno mnoho dalších zkoušek, jako jsou zkoušky 

železobetonových prvků ohybem a střihem, zkoušky soudržnosti betonu s ocelí také 

v podmínkách požáru, zkoušky proražení desky sloupem.  

Použití vysoce tvárné oceli B500SP zabraňuje náhlým kolapsům betonových struktur. 

V případě působení požáru se konstrukce díky této oceli deformují postupně, což má nemalý 

vliv na bezpečnost. Stejně tak je tato ocel využívána v podmínkách, kde na stavby působí 

seismické vlivy.  

3 Technologie výroby žebírkového drátu 

Technologií výroby žebírkového drátu je v dnešní době několik. Zvolená technologie 

v největší míře ovlivňuje výsledné mechanické vlastnosti. Proto také jakou technologii zvolíme 

je závislé na požadavcích obchodních partnerů.  

3.1 Technologie výroby drátu QST (guenching and self-tempering) 

Principem QST procesu je zakalení povrchu austenitického drátu při zpracování za tepla 

s následným popuštěním, díky teplejšímu jádru drátu. Zakalení probíhá pomocí vysokotlakého 

vodního ostřiku povrchu drátu. Díky tomuto prudkému ochlazení je povrch drátu 

transformován na tvrdou vrstvu martenzitu, zatímco jádro drátu zůstává netransformované. 

Teplota ochlazené vrstvy s teplotou jádra na sebe působí, austenitické jádro se ochlazuje 

a  vzniká měkčí fáze feriticko-perlitická. Princip procesu QST je znázorněn na obr. 10. Jak se 

mění tvrdost drátu po průřezu, díky rozdílným fázím mezi jádrem a povrchem je znázorněno 

na obr.11. 
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Obr. 10 QST proces [29] 

 

 

Obr. 11 Tvrdost 20 mm drátu po jeho průřezu díky QST [30] 

Díky QST technologii získáváme betonářskou ocel s tažností třídy B a C. Jedná se 

o nejčastěji využívanou technologii, protože přispívá ke snížení nákladů na materiál, energie 

a čas, protože vynechává doplňující zušlechťovací procesy. Celý proces QST je součástí 

válcování za tepla, tepelná úprava procesu QST probíhá v doválcovacích teplotách. Křivka 

napětí a deformace je znázorněná na obr. 12. [30] 

3.2 Technologie válcování drátu za studena 

Válcování za studena je technologie, která upravuje mechanické vlastnosti drátu 

válcovaného za tepla. Válcováním za studena dochází ke snižování průřezu drátu v kalibrech 
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válců válcovacích stolic. Tato deformace přispívá ke zpevnění materiálu interakcí hranicemi 

zrn s dislokacemi a jinými překážkami díky plastické deformaci vyvozené z mechanického 

zatížení válců. Čím je deformace materiálu vyšší, tím je výraznější heterogenita mechanických 

vlastností válcovaného materiálu po jeho průřezu. Oproti drátu válcovanému za tepla se napětí 

v materiálu kumuluje a drát výrazně zpevňuje. Toto zpevnění je kompenzováno výrazným 

snížením tažnosti a tvářitelnosti oceli. Dráty vyráběné touto technologií splňují požadavky na 

tažnost betonářské oceli skupiny A. Křivku napětí a deformace znázorňuje obr. 12. [31] 

3.3 Technologie tažení drátu za studena 

Tato technologie je charakterizována plastickou deformací drátu, který prochází 

kuželovým otvorem (průvlakem). Díky tomu dochází ke zmenšení průřezu a prodloužení drátu 

ve směru podélné osy. Při tažení probíhá plastická deformace drátu za takových teplot, při nichž 

vyvolané zpevnění drátu tvářením zůstává zachováno. Drát vyrobený touto technologii je 

pochopitelně hladký. Jestliže bychom potřebovali povrch žebírkový, musel by následně 

materiál projít přes válce s potřebnou geometrií žebírkového drátu. Drát vyrobený touto 

technologií splňuje požadavky pro betonářskou ocel skupiny tažnosti B. Křivku napětí 

a  deformace drátu vyrobeného tímto způsobem znázorňuje obr. 12. [31] 

 

Obr. 12 Křivky napětí a deformace pro drát vyrobený různými technologiemi [31] 

Z grafu na obr. 12 pozorujeme, že ocel mikrolegovaná vanadem nebo niobem je 

charakteristická pro svou vysokou pevnost a vysoký stupeň prodloužení. Také hodnoty poměru 
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Rm/Re jsou u těchto ocelí obzvláště vysoké. Tyto žebírkové oceli splňuji tažnost betonářské oceli 

kategorie C. Také betonářská ocel vyráběná technologii QST splňuje nejpřísnější kritéria 

tažnosti.  

Cílem této práce je, vyrobit ocel B500SP pomocí technologie, která není tak známá, 

přesto je v ní skrytý potenciál. Jedná se o technologii vyvinutou v Německu firmou KOCH, 

která se specializuje na produkci strojů určených pro výrobu drátu pro různé účely. Technologie 

je známá pod názvem WIRE – STRETCHING nebo také COLD STRETCHING. Tato 

technologie protahování drátu se stává stále populárnější především v Evropě. Její předností je 

vysoká meze kluzu a zároveň nejlepší možná tažnost. V dalších kapitolách se na celou 

technologii podíváme podrobněji.  

4 Popis technologie výroby žebírkového drátu B500SP v AMO 

4.1 Válcování 

Vsázkovým materiálem pro válcovnu drátu na KDT jsou plynule lité polotovary 

s průřezem 115x115 mm. Do pece je PLP navážen po jednom kuse a posuv materiálu do pece 

je prováděn tlačkou. Pracoviště vsázky je tvořeno dvěma krokovými sázecími rošty. 

Ohřev PLP je prováděn v jedné plynové narážecí peci o výkonu max. 110 t/hod ze studené 

vsázky. Pec je dvouzónová s čelním a spodním ohřevem. Každá zóna má 12 krátko plamenných 

hořáků. Délka pece je 18 metrů a šířka 15,2 metrů. Maximální délka sázených PLP je 12 metrů. 

PLP při výstupu z pece měly teploty v rozmezí 1120 a 1180 °C. 

KD trať je dvoužílová spojitá trať s max. počtem redukcí provalku ve 24. duostolicích. 

Trať je rozdělená na předválecí, střední a hotovní pořadí s úsekem dvoustolicových 

a  čtyřstolicových bloků. 

1) Předválecí pořadí má 8 stolic. Schéma kalibrační řady v tabulce 11. 

Tabulka 11 Kalibrační řada předválecího pořadí 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

     S5  48 K6R  26 K7RB 36 
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2) Střední pořadí má 6 stolic. Schéma kalibrační řady v tabulce 12. 

Tabulka 12 Kalibrační řada středního pořadí 

8 9 10 11 12 13 

 K9R  27  K11R  22  K13A  17 

3) Hotovní pořadí má čtyři stolice. Stoly mají excentrické stavění válců a pravidelně se 

střídaly vertikální a horizontální stolice. Schéma kalibrační řady v tabulce 13. 

Tabulka 13 Kalibrační řada hotovního pořadí 

14 15 16 17 

 
 

 
 

Za hotovním pořadím jsou dvou a čtyřstolicové bloky. Jejich využití přispívá 

k příznivějším podmínkám pro kalibraci k dosažení užších konečných tolerancí drátu a zvýšení 

pokládací rychlosti na max. 65 m/s. 

Drát z poslední válcovací stolice procházel průběžnou vodní ochlazovací dráhou 

tvořenou čtyřmi sekcemi. Chladící sekce jsou tvořeny chladicí trubkou, vzduchovou a vodní 

stírací tryskou. Po průchodu vodním chlazením byl drát ochlazen na pokládací teploty 840 až 

920 °C. Účelem ochlazení bylo snížení rozptylu mechanických hodnot po délce drátu, zvýšení 

homogenity, zjemnění zrna a dosažení vyšších mechanických vlastností.  

Hned za úsekem ochlazování navazoval svinovač pro vytvoření závitů drátu. Drát byl 

svinut na dopravník do volně ležících závitů a ochlazován vzduchem, přirozenou aerací bez 

ochlazování pomocí ventilátorů. 

Dopravník byl ukončen shromažďovačem závitů, kde se volně ležící závity formovaly do 

svitku. Svitky byly následně slisovány, svázány, umístěny na hákový dopravník a označeny 

štítkem, na kterém musí být tyto informace: Název výrobce, rozměr, označení, externí značka 

oceli, číslo tavby. Poté byly svitky přemístěny k lince KOCH, určené pro natažení válcovaného 

žebírkového drátu. 
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4.2 Natažení (cold stretching) 

Drát ve svitku o průměru 10 mm byl navezen na horizontální odvíjedlo KWA/6 pomocí 

vysokozdvižného vozíku, následně proběhlo odstřižení vázacího drátu. obr. 13. 

 

Obr. 13 Odvíjedlo KWA/6 

Pomocí podavače byl svitek přesunut do přední části a jeho začátek manuálně zaveden 

mezi dva válečky do zařízení linky DEZ 1 obr. 14. 

 

Obr. 14 Zaváděcí zařízení DEZ 1 

Po zavření podavače (dvou válečků), byl drát veden do zařízení KBR 14/16, přes soustavu 

válečků vůči sobě orientovaným v úhlu ± 120°. Hydraulický posun horních tři válečků slouží 

k nastavení velikostí deformace drátu obr. 15. 
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Obr. 15 Soustava válečků zařízení KBR 14/16 

Po protažení mezi válci byl drát uchycen na S-roller, kde byl protažen v S smyčce na dva 

horizontálně uložené válce obr. 16. Tyto válce slouží k uchopení a natažení drátu s následným 

navinutím na cívkovačku KSS 1400-A/M a otočným jeřábem je cívka transportována na 

vázačku obr. 17, kde je na čtyřech místech svázána ocelovou páskou.  

 

Obr. 16 S-roller 

  

Obr. 17 Vlevo cívkovačka KSS 1400-A/M, vpravo vázačka 
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Po svázání je cívka zvážená a transportována na 15 metrů dlouhý automatický válečkový 

dopravník.  

4.2.1 Nastavení parametrů zařízení KOCH. 

Délkovou deformace drátu při cold stretchingu ovlivníme nastavením polohy horní řady 

ohýbacích kladek obr. 18 stroje KBR 14/16. Nastavení polohy ohýbacích kladek lze využít 

v hodnotách 90 – 160 pro drát průměru 10 mm. Což reálně představuje poměrnou délkovou 

deformaci drátu od 0,1 – 6 % na jeden metr délky drátu. 

 

Obr. 18 Simulace nastavení ohýbacích kladek na KBR 14/16 
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5 CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je navrhnout technologický postup výroby žebírkového drátu 

jakosti B500SP válcováním za tepla na KDT a následným natažením za studena na lince 

KOCH. K dosažení cíle je potřeba navrhnout, provést a vyhodnotit provozní experiment, ve 

kterém se bude sledovat vliv pokládací teploty na vlastnosti válcovaného drátu a vliv deformace 

za studena v kombinaci s pokládací teplotou na vlastnosti finálního drátu. 

6 POPIS EXPERIMENTU 

V této části se budeme věnovat vlastnímu experimentu. Zaměříme se na konkrétní detaily 

výroby žebírkového drátu, na způsob odběru a přípravy vzorků pro mechanické zkoušky, 

analýzu výsledků mechanických zkoušek a jiných způsobu měření. Na základě výsledků 

zpracovaných dat navrhneme podmínky pro výrobu daného typu oceli.  

V rámci experimentu musíme stanovit: 

1. ideální pokládací teplotu po válcování za tepla  

2.  velikost deformace při natažení za studena.  

V prvním bodě se také zaměříme na průběh teplot válcovaného drátu při chladnutí na 

řetězovém a hákovém dopravníku. Ve druhém bodě budeme analyzovat výsledky ze 

sekundárního zpracování drátu pomocí technologie cold stretching na lince KOCH. 

6.1 Testované materiály 

Pro účely zkoumání byly použity dva typy oceli. Každá ocel se lišila svým chemickým 

složením. Ocel prvního typu byla identifikována tavbou 89163Y, ocel druhého typu označená 

tavbou 89834Y. Pro jednodušší orientaci budeme v jednotlivém značení daných typu oceli 

používat pouze koncové trojčíslí. Tavba 834 má zvýšený obsah křemíku a dusíku, který na sebe 

váže vanad. Zvýšený obsah dusíku má proto, aby se podpořil větší vznik precipitátu. Chemické 

složení jednotlivých taveb je uvedeno v tabulce 14. 
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Tabulka 14 Chemické složení jednotlivých taveb 

Prvek 
Tavba 

89163Y 89834Y 

C 0,178 0,185 

Mn 1,34 1,40 

Si 0,177 0,197 

P 0,017 0,015 

S 0,013 0,015 

Cu 0,077 0,093 

Ni 0,03 0,032 

Cr 0,071 0,058 

Al 0,004 0,004 

Ak 0,004 0,003 

N Neveřejné 

Mo 0,008 0,007 

V Neveřejné 

Ceq 0,4353 0,4523 

6.2 Nastavení procesu válcování za tepla 

Válcování drátu za tepla probíhalo na tři pokládací teploty. Z každé tavby byly 

odválcovány dva svitky pro danou teplotu (viz. Tabulka 15). 

Tabulka 15 Způsob značení svitků po válcování za tepla 

Teplota 

[°C] 

Tavba 

89163Y 89834Y 

840 °C SV1 SV2 SV1 SV2 

880 °C SV3 SV4 SV3 SV4 

920 °C SV5 SV6 SV5 SV6 

Válcovací rychlost při pokládaní na řetězový dopravník dosahovala 25,5 m/s. Rychlost 

řetězového dopravníku dosahovala 2,5 m/s. 

Proces ochlazování z válcovací teploty je řízen automaticky na základě teploty změřené 

pyrometrem za pokládací hlavou.  První možnost kontroly teploty válcovaného drátu je možná 

až při položení drátu z pokládací hlavy na řetězový dopravník, kde jsme prováděli kontrolu 

teploty válcovaného drátu pomocí termokamery FLIR. 
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6.3 Teplotní analýza válcovaného drátu 

6.3.1 Data z teplotní analýzy 

V tabulce 16 a 17 jsou zobrazeny hodnoty teplot v závislosti na čase pro jednotlivé 

snímky drátu zachycené pomocí termokamery na řetězovém dopravníku, vázačce a hákovém 

dopravníku. 

Tabulka 16 Data získána pomocí termokamery 

Průběh teplot drátu v čase od položení na řetězový dopravník (D8 mm) 

Svítek 
Místo pořízení 

snímku 

číslo 

sn. 
Snímek 

Čas 

pořízení  

Prodleva 

(sec.) 

Průměrná teplota 

(°C) 

SV1 

Řetězový dopravník 

  1448 8:16:27 0   

1 1450 8:16:44 0:00:17 840 

2 1451 8:16:50 0:00:23 836,54 

3 1452 8:16:57 0:00:30 771,2 

4 1453 8:17:05 0:00:38 718,38 

5 1454 8:17:12 0:00:45 714,53 

6 1455 8:17:23 0:00:56 698,16 

7 1456 8:17:31 0:01:04 624,16 

8 1457 8:17:39 0:01:12 646,04 

9 1458 8:17:53 0:01:26 628,94 

10 1459 8:18:01 0:01:34 607,1 

11 1460 8:18:11 0:01:44 579,17 

12 1461 8:18:19 0:01:52 605,73 

Vazačka   

1463 8:21:08 0:04:41 562,3 

1465 8:21:40 0:05:13 529,5 

1467 8:22:56 0:06:29 506,34 

Svitek na hák. 

dopravníku 
  1472 8:26:03 0:09:36 449,21 

SV2 

Místo pořízení 

snímku 
  Snímek 

Čas 

pořízení 
Prodleva Průměrná teplota 

Vazačka   

1425 5:17:04 0   

1440 5:21:58 0:04:54 605 

1441 5:22:29 0:05:25 590 

1442 5:23:03 0:05:59 577 

SV3 

Místo pořízení 

snímku 
  Snímek 

Čas 

pořízení 
Prodleva Průměrná teplota 

Svitek na hák. 

dopravníku 
  

1372 4:10:03 0   

1402 4:23:10 0:13:07 442 

SV4 

Místo pořízení 

snímku 

č. 

sn. 
Snímek 

Čas 

pořízení 
Prodleva Průměrná teplota 

Řetězový dopravník     4:28:02 0:00:05   
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1 1404 4:28:09 0:00:12 708,9 

2 1405 4:28:21 0:00:24 670,74 

3 1406 4:28:31 0:00:34 646,01 

4 1407 4:28:43 0:00:46 608,16 

5 1408 4:28:57 0:01:00 614,47 

6 1409 4:29:07 0:01:10 614,87 

7 1410 4:29:30 0:01:33 563,78 

8 1411 4:29:43 0:01:46 556,66 

Vázání   
1418 4:32:30 0:04:33 567,86 

1419 4:32:58 0:05:01 555,72 

 

Tabulka 17 Data získána pomocí software FLIR ResearchIR Max 

Průměrné teploty získané pomocí třech způsobů měření 

SV1 (D8 mm) SV4 (D12 mm) 

SNÍMEK p.č. 
LINE1 LINE3 BOX 

SNÍMEK p.č. 
LINE1 LINE3 BOX 

Průměr Průměr Průměr Průměr Průměr Průměr 

1450 1 844 840 851 1404 1 680 709 673 

1451 2 811 837 799 1405 2 609 671 639 

1452 3 766 771 752 1406 3 620 646 618 

1453 4 735 718 710 1407 4 574 608 575 

1454 5 686 715 682 1408 5 460 614 547 

1455 6 657 698 654 1409 6 538 615 557 

1456 7 632 624 634 1410 7 435 564 468 

1457 8 623 646 624 1411 8 346 557 456 

1458 9 595 629 602 

1459 10 603 607 592 

1460 11 591 579 576 

1461 12 561 606 577 

Jedním z naších cílů bylo také sledovat teplotu drátu od položení na řetězový dopravník, 

až po zavěšení celého svitku na hákový dopravník. Analýza teplotního spádu v této fázi procesu 

je důležitá pro další vývoj mechanických vlastnosti vyrobeného drátu, protože rychlost 

a souměrnost ochlazování drátu má vliv na mikrostrukturu oceli po celé délce drátu.  

Měření teploty bylo prováděno termokamerou značky FLIR a to tím způsobem, že při 

položení drátu na řetězový dopravník bylo vybráno specifické místo závitu drátu položených 

na sebe, a v průběhu přesunu drátu po celém dopravníku až do svitkové komory. Dále byly 

pořizovány snímky. Snímky byly následně analyzovány v softwaru FLIR ResearchIR Max. 
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Snímek obr. 19 znázorňuje nerovnoměrné ochlazování drátu v příčném směru na 

řetězovém dopravníku, z důvodu vyšší hustoty uložení drátu na sobě v krajích. 

 

Obr. 19 Teplota drátu na řetězovém dopravníku 

6.3.2 Popis způsobu hodnocení průběhu ochlazování válcovaného drátu 

Analýza prováděná v software FLIR byla ověřována třemi způsoby popsanými níže, 

a graficky znázorněnými na obr. 21. 

1) První způsob vyhodnocení byl prováděn pomocí boxu (Box 1 na obr. 19), kdy 

z pixelů v ploše obdélníku software vyhodnocoval četnost teplot, průměrné teploty 

v příčném směru obr. 22, minimální a maximální hodnoty teploty. 

2) Druhý způsob vyhodnocování byl prováděn pomocí přímky natažené z jednoho kraje 

závitu drátu do druhého kraje. Pixely umístěné na přímce (Line 1 na obr. 19) software 

vyhodnocoval dle jejich odstínu. Teploty vyhodnocené na této přímce jsou 

znázorněny na obr. 23. 

3) Třetí způsob vyhodnocování byl proveden pomocí křivky kopírující určený závit 

drátu (Line 3 na obr. 19). Princip vyhodnocení teplot je stejný jako u druhého způsobu 

vyhodnocení.  
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6.3.3 Hodnocení měření průběhu ochlazování válcovaného drátu 

Srovnání tří způsobů vyhodnocení pro svitek jedna a svítek čtyři je znázorněno 

v následujícím grafu. 

 

Obr. 21 Srovnání tří způsobů hodnocení teploty drátu na řetězovém dopravníku. Data 

jsou získána z tabulky 17 

Horní tři křivky na obr. 21 znázorňují tři způsoby vyhodnocení, pro svitek jedna (SV1), 

tedy drát průměru 8 mm. Všechny tři křivky mají velmi podobný průběh. Z toho můžeme 

usoudit, že způsob vyhodnocení každou ze tří výše popsaných metod můžeme použít a výsledky 

budou relevantní.  

Pokud se ale podíváme na spodní tři křivky, kdy se jedná o vyhodnocení svitku čtyři 

(SV4), tedy drát průměru 12 mm, potom pozorujeme velký rozdíl v naměřených teplotách 

jednotlivými způsoby měření.  

Rozdíl spočívá v tom, že měření znázorněno horními třemi křivkami probíhalo u drátu, 

který byl na řetězový dopravník pokládán s vyšší hustotou zapříčiněnou vyšší pokládací 

rychlostí válcovaného drátu průměru 8 mm, v tomto případě rychlosti 40,5 m/s. Kdežto spodní 

tři křivky znázorňují drát s menší hustotou uložení na řetězový dopravník, protože pokládací 

rychlost u průměru drátu 12 mm byla 19 m/s, proto vznikaly velké mezery mezi jednotlivými 
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závity drátu. V tomto případě probíhá intenzivnější ochlazování drátu na řetězovém 

dopravníku. 

V případě menší hustoty uložení drátu na řetězový dopravník je potřeba využít co 

nejpřesnější způsob měření teploty, a ten je znázorněn křivkou LINE3 SV4, která představuje 

metodu měření křivkou kopírující závit drátu. 

Rozdíly v teplotách krajů a středu drátu v příčném směru vůči pohybu na dopravníku jsou 

zobrazeny na obr. 22 a na obr. 23.  

  

Obr. 22 Průběh teplot drátu v příčném 

směru posuvu. Měřeno pomocí boxu. 

Obr. 23 Průběh teplot drátu v příčném 

směru posuvu. Měřeno pomocí přímky. 

Obr. 22 zobrazuje rozdíl průměrných teplot po šířce, měřených pomoci boxu obr. 19. 

Zatím co v krajích se pohybuje teplota okolo 800 °C, tak uprostřed se teplota pohybuje 

± 680 °C. Rozdíl teplot činí 120 °C. 

Snímek na obr. 23 byl měřen pomocí přímky (LINE 1) viz. obr. 19. Ten nám znázorňuje, 

že maximální teplota drátu na řetězovém dopravníku v přibližně stejném místě měření jako byl 

měřen drát na obr. 19 pomocí boxu, se maximální teplota pohybuje okolo 880 °C, kdežto 

minimální teplota okolo hodnot 570 °C. 
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Nejčastěji naměřená teplota vycházející z měření pomocí boxu je teplota 695 °C. 

Zobrazeno na obr. 24. 

 

Obr. 24 Četnost naměřených teplot 

Drát se na dopravníku pohyboval rychlosti 0,25 m/s a délka řetězového dopravníku byla 

30 metrů. Drát tedy na dopravníku chladne po dobu 2 až 3 minuty. Hodnoty zobrazené na obr. 

22 a obr. 23 jsou hodnoty naměřené v čase 38 sec. od položení drátu na řetězový dopravník. 

Průběh teplot drátu položeného na řetězový dopravník, následně umístěného do svitkové 

komory, nakonec svázaného a zavěšeného na hákový dopravník vyjadřuje graf na obr. 25. 
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Obr. 25 Průběh teplot drátu procházejícího třemi úseky. Data získána z tabulky 16. 

Graf na obr. 25 znázorňuje, že k nejprudšímu ochlazení dochází na řetězovém 

dopravníku. Je to tedy místo, kde můžeme nejvíce ovlivnit průběh ochlazování a tím i výsledné 

mechanické vlastnosti, protože na rychlosti ochlazování drátu jsou závislé termomechanické 

procesy jako je rekrystalizace (i když ta bude pravděpodobně ukončena před řetězovým 

dopravníkem), hrubnutí zrna a fázové přeměny. Obecně se předpokládá, že vyšší rychlost 

ochlazování povede ke zvýšení pevnostních vlastností, ale na úkor plastických vlastností. 

Je potřeba říct, že příliš velké rozdíly v intenzitě ochlazování drátu na řetězovém 

dopravníku mohou mít vliv na rozptyl mechanických vlastností válcovaného drátu. Tento 

problém můžeme eliminovat tak, že necháme závity drátu klást na sebe s větší hustotou 

překrytí, tím si drát lépe udrží svou teplotu po dobu přesunu do svitkové komory, nicméně jeho 

pomalé ochlazování může mít negativní vliv na výsledné mechanické vlastnosti. Druhé opatření 

může být opačné. Závity drátu necháme pokládat s většími odstupy překryvu závitu. Tím 

dosáhneme rychlejšího ochlazování, ale zpomalení výroby. Třetí způsob, jak omezit tento 

problém, si vyžaduje úpravu řetězového dopravníku, a to tím způsobem, že zavedeme aerační 

ochlazovací rošty po délce dopravníku v místech, kde jsou položeny kraje válcovaného drátu. 

Díky tomu můžeme částečně regulovat teplotu teplejších krajů.  
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6.4 Analýza procesu natažení za studena (cold stretching) 

Pro natažení za studena byl použit drát o průměru 10 mm z taveb 163Y a 834Y. Z každé 

tavby byly zpracovány tři cívky, z nichž každá byla válcována na tři pokládací teploty. Ještě 

před natažením se z každé cívky odebraly dva vzorky z přední části a dva vzorky ze zadní části 

cívky, které po rovnání na lise obr. 26 byly podrobeny tahové zkoušce obr. 27.  

  

Obr. 26 Rovnání vzorků Obr. 27 Trhací zařízení 

Po odebrání výše zmíněných vzorků byla každá cívka natažená na zařízení KOCH. Pro 

každou teplotu byly použity tři hodnoty nastavení kladek. Nejnižší deformaci představovalo 

nastavení kladek na hodnotu 95. Druhé nastavení kladek představovalo hodnotu 105 a nejvyšší 

deformace představovala hodnotu nastavení kladek 145 mm (viz. tabulka 18). 

Pro každé výše popsané nastavení kladek byly odebrány čtyři vzorky o délce 35 mm, 

které byly narovnány a následně podrobeny tahové zkoušce. 

Tabulka 18 Grafické zobrazení podmínek experimentu 

Drát D = 10 mm 

Tavba 163Y a 834Y 

Pokládací teplota 840 °C 880 °C 920 °C 

Nastavení kladek VD 95 105 145 VD 95 105 145 VD 95 105 145 

Deformace délk. 

(%) 
0 1,9 2,5 5 0 1,9 2,5 5 0 1,9 2,5 5 

Počet vzorků 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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6.4.1 Data vypočítaná a získána pomocí tahové zkoušky 

Data získána z tahové zkoušky jsou znázorněná v tabulce 19. Všechna data získaná 

a vypočítaná z tahové zkoušky jsou součástí přílohy na konci diplomové práce. 

Tabulka 19 Data z tahové zkoušky válcovaného drátu 

Válcovaný drát (D10 mm) 

Tavba: 89163Y 
metrová 

hm. 
E  Rp0,2 

Rp0,2 

hypot.  
Rm Agt  Rm/Rp0,2 Cívka 

Tepl.  vzorek (kg/m) (GPa) (MPa) (MPa) (MPa) (%) (-) (-) 

  

 840 °C 

  

  

U1 0,671 168 437 450 612 10,02 1,400 
2 

U2 0,668 191 406 418 607 12,51 1,495 

V1 0,675 190 423 436 612 12,17 1,447 
2 

V2 0,671 178 422 435 617 12,40 1,462 

  

 880 °C 

  

  

W1 0,675 187 434 447 611 12,68 1,408 
1 

W2 0,677 196 430 443 602 12,97 1,400 

X1 0,675 172 436 449 613 12,32 1,406 
3 

X2 0,680 170 433 446 611 12,30 1,411 

  

 920 °C 

  

  

Y1 0,672 167 425 438 611 12,65 1,438 
3 

Y2 0,678 160 418 431 600 12,95 1,435 

Z1 0,675 155 435 448 615 12,77 1,414 
3 

Z2 0,678 126 405 417 609 11,89 1,504 

průměr 0,675 172 425 438 610 12,30 1,435   

sm. odchylka 0,003 18,52 10,6 11,0 4,7 0,75 0,034   

 

6.5 Srovnání mech. vlastností drátu průměru 8, 10, 12 mm po natažení 

V této kapitole se zaměříme na vývoj meze kluzu, tažnosti a poměru meze kluzu k mezi 

pevnosti pro všechny tři průměry drátu. Jednotlivé průměry srovnáváme pro pokládací teplotu 

880 °C a nejnižší dosaženou poměrnou délkovou deformaci. U průměru drátu 8 mm bylo 

dosaženo nejnižší průměrné délkové deformace 2,31 % které odpovídá nastavení kladek na 

hodnotu 140. U drátu průměru 10 mm bylo dosaženo nejnižší průměrné délkové deformace 

2,04 % které odpovídá nastavení kladek na hodnotu 95 a nejnižší průměrná poměrná délková 

deformace pro drát průměru 12 mm dosáhla 0,64 % při nastavení kladek na hodnotu 85. 

Zobrazeno v tabulce 20, která je součástí přílohy. 



 

 

45 

 

 

 

Obr. 28 Grafy mez kluzu pro tavbu 164Y, 834Y a průměry drátu 8, 10, 12 mm. 

Graf na obr. 28 znázorňuje, že se splněním minimální meze kluzu není ve většině případů 

problém, až na drát průměru 10 mm tavby 834, u nějž se hodnoty meze kluzu pohybují těsně 

nad hranici minima a jeden ze čtyř vzorků dosáhl nižší hodnoty meze kluzu, než je požadované 

minimum.  

 

Obr. 29 Grafy tažnosti pro tavbu 164Y, 834Y a průměry drátu 8, 10, 12 mm. 

Graf na obr. 29 zobrazuje výsledky tažnosti na kterých je vidět, že délková deformace 

2,31 % pro drát průměru 8 mm je příliš velká, protože tažnost nedosahuje požadovaných osmi 

procent. Řešením může být snížení délkové deformace, protože máme dostatečnou rezervu 

v hodnotách meze kluzu zobrazených v grafu na obr. 28. Délková deformace 0,64 % pro drát 

průměru 12 mm je dostačující pro splnění požadavků meze kluzu i tažnosti, přesto by bylo 

vhodnější deformaci snížit na hodnotu 0,5 %, protože mez kluzu je dostatečně vysoká a hodnota 
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tažnosti se pohybuje těsně nad minimálním průměrem. Délková deformace 2 % pro drát 

průměru 10 mm je vhodná pro splnění požadovaných vlastností. 

 

Obr. 30 Grafy poměru Rp0,2/Rm pro tavbu 164Y, 834Y a průměry drátu 8, 10, 12 mm. 

Poměr meze kluzu k mezi pevnosti z obr. 30 je hraniční s minimem u průměru drátu 10 

mm pro tavbu 163Y. Poměr meze kluzu k mezi pevnosti pro ostatní průměry a tavby se 

pohybuje ve středu mezi minimem a maximem.  

Zatímco u drátu průměru 12 mm stačí poměrná délková deformace okolo 0,6 % pro 

splnění minimálních požadovaných hodnot mechanických vlastností, tak pro drát průměru 10 

mm je potřeba dosáhnout délkové deformace okolo 2,5 %. V případě drátu průměru 8 mm je 

průměrná délková deformace 2,3 % příliš velká, protože v tomto případě se tažnost pohybuje 

okolo 7 %. Možností je snížit délkovou deformaci na hodnoty okolo 2 %, protože v mezi kluzu 

máme dostatečnou rezervu. Nicméně i v tomto případě bychom se pravděpodobně pohybovali 

blízko hranicím minima jak na mezi kluzu tak v tažnosti. Řešení je možné hledat v chemickém 

složení oceli nebo optimalizovat proces chladnutí na řetězovém dopravníku za pokládací 

hlavou, protože již v kapitole 6.3 je prokázáno, že drát průměru 8 mm chladne pomaleji 

z důvodu hustého proložení závitu drátu na řetězovém dopravníku.   
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6.6 Analýza drátu průměru 10 mm nataženého za studena 

6.6.1 Závislost deformace na posunutí kladek 

Závislost nastavení kladek na délkové deformaci drátu byla ověřená dvěma způsoby. 

První způsob spočíval ve výpočtu deformace z hodnot metrové hmotnosti válcovaného a 

hodnot metrové hmotnosti nataženého drátu. Druhý způsob spočíval v odměření a vizuálním 

označení jednoho metru délky drátu před natažením, a následně v označených místech změřen 

po natažení. Hodnoty deformací obou způsobů měření zobrazuje tabulka 21, graficky na obr. 

31. 

Tabulka 21 Hodnoty deformací dvou způsobů měření v závislosti na nastavení kladek 

Def. vypočítaná z metrové hmotnosti VD a nataženého 

drátu 

Ručně naměřená 

deformace 

Teplota Tavba 
Nastavení 

kladek 

Deform

. 

Def. 

pro 

tavbu 

Def. 

celková  

Nastave

ní 

kladek 

Deform. 

Def. 

na 

metr 

(°C)     (%) (%)  (%)    (%)  (%) 

840 163 95 1,78 

1,89 

1,91 

95 1,78 2,5 

880 163 95 2,03 95 2,03 1,8 

920 163 95 1,86 95 1,86   

840 834 95 2,09 

1,93 

  

880 834 95 2,06 

920 834 95 1,65 

840 163 105 2,37 

2,51 

2,47 

105 2,37 2 

880 163 105 2,33 105 2,33 1,6 

920 163 105 2,83 105 2,83   

840 834 105 2,59 

2,42 

  

880 834 105 2,54 

920 834 105 2,14 

840 163 145 4,73 

4,85 

5 

145 4,73 4 

880 163 145 4,97 145 4,97   

920 163 145 5,13 145 5,13   

840 834 145 4,50 

5,13 

  

880 834 145 4,92 

920 834 145 4,67 
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Obr. 31 Grafická závislost deformace na nastavení kladek zařízení 

Obr. 31 znázorňuje křivky závislosti délkové deformace na nastavení kladek zařízení. 

Zatím co modrá tečkovaná přímka znázorňuje závislost deformace vypočítané z metrové 

hmotnosti válcovaného a nataženého drátu, tak oranžová křivka vyjadřuje stejnou závislost ale 

měřenou ručně, pomocí svinovacího metru. Ze srovnání těchto dvou křivek musíme usoudit, že 

způsob ručního měření délkové deformace je nespolehlivý a pro přesné měření je potřeba využít 

buďto výpočet z metrové hmotnosti, nebo z plochy průřezu drátu. 

Modrá tečkovaná přímka z obr. 31 znázorňuje velikost délkové deformace v závislosti 

na třech nastaveních kladek zařízení. Délková deformace roste s vyšší hodnotou nastavení 

kladek. Nastavení kladek na hodnotu 95 pro drát průměru 10 mm představuje deformaci 

délkovou průměrnou 1,91 %, nastavení kladek na hodnotu 105 délkovou deformaci průměrnou 

2,47 % a nastavení kladek na hodnotu 145 délkovou deformaci průměrnou 5 %. 
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6.6.2 Vliv nastavení kladek na mez kluzu (Rp0,2)  

Závislost nastavení klade na mez kluzu graficky demonstruje obr. 32 pro tavbu 163Y 

a  obr. 33 pro tavbu 834Y. Jednotlivé nastavení kladek jsou barevně odlišené. Zkratkou VD je 

označen válcovaný drát bez následného natažení pomocí cold stretching. 

 

Obr. 32 Mez kluzu válcovaného drátu a drátu nataženého. Vliv nastavení kladek na 

hypotetickou mez kluzu pro tavbu 163Y 

 

Obr. 33 Mez kluzu válcovaného drátu a drátu nataženého. Vliv nastavení kladek na 

hypotetickou mez kluzu pro tavbu 834Y 

Při srovnání taveb 163Y a 834Y na obr. 32 a obr. 33 pozorujeme strmější nárůst meze 

kluzu u tavby 834Y a to především v případě pokládací teploty 880 °C. U tavby 163Y na 

obr. 32 je rozdíl v nárůstu meze kluzu při pokládací teplotě 880 °C po každé deformaci 

podstatně nižší, nicméně se pohybuje s dostatečnou rezervou nad hranici minima.  
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Tabulka 22 Výpočty pro graf obr. 32 

Tavba 163Y 

Teplota 

VD (°C) 

Nastavení 

kladek 

Průměr 

Rp0,2 

(MPa) 

Směrod. 

odchylka 

Nárůst Rp0,2 

(MPa) 

Nárůst 

(%) 
Nárůst (%) 

 VD  438 11       

840 95 527 2,4 89 20 

21 880 95 548 15 110 25 

920 95 510 12 72 16 

840 105 516 10,4 78 18 

21 880 105 550 19,6 112 26 

920 105 525 3,4 87 20 

840 145 558 5,9 120 27 

28 880 145 568 7,3 130 30 

920 145 558 9,8 120 27 

Nárůst Rp0,2 u tavby 163Y v případě nastavení kladek na hodnotu 95 odpovídá v průměru 

21 %. Největší nárůst je u drátu válcovaného na teplotu 880 °C. Podobně je tomu v případě 

nastavení kladek na hodnotu 105, kdy opět největší nárůst pevnosti je u drátu válcovaného na 

teplotu 880 °C. Pro nastavení kladek na hodnotu 145 je průměrný nárůst Rp0,2 o 28 % oproti 

válcovanému drátu (VD), opět největší nárůst je u drátu válcovaného na teplotu 880 °C. 

Zobrazeno v tabulce 22. 

Tabulka 23 Výpočty pro graf na obr. 33 

Tavba 834Y 

Teplota 

(°C) 

Nastavení 

kladek 

Průměr 

Rp0,2 

(MPa) 

Směrod. 

odchylka 

Nárůst Rp0,2 

(MPa) 

Nárůst 

(%) 
Nárůst (%) 

  VD 460 12,4       

840 95 511 10,8 51 11 

10 880 95 513 11,2 53 10 

920 95 504 11,3 44 9 

840 105 540 10,8 80 16 

14 880 105 537 6,5 77 14 

920 105 529 8,8 69 13 

840 145 565 14,6 105 20 

19 880 145 576 11,9 116 21 

920 145 554 13,8 94 16 

Nárůst Rp0,2 u drátu v případě tavby 834Y a nastavení kladek na hodnotu 95 odpovídá 

v průměru 10 %. V případě nastavení kladek na hodnotu 105 nárůst Rp0,2 o 14 % v průměru 
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a v případě nastavení kladek na hodnotu 145 se jedná o průměrný nárůst 19 %. Nejnižší nárůst 

meze kluzu je pozorován u pokládací teploty válcovaného drátu 920 °C. Zobrazeno v tabulce 

23. 

Pro tavbu 163Y nesplnily minimální požadované hodnoty meze kluzu (500 MPa) dva 

vzorky z celkového počtu 36 vzorků. Jeden vzorek pro hodnotu nastavení kladek 95 a pokládací 

teplotu 920 °C dosáhl meze kluzu 491 MPa a druhý vzorek pro hodnotu nastavení kladek 105 

a pokládací teplotu 840 °C dosáhl meze kluzu 498 MPa. Zobrazeno v tabulce 19.   

Pro tavbu 834Y nesplnily minimální požadované hodnoty meze kluzu (500 MPa) celkem 

4 vzorky z celkového počtu 48 vzorků. První vzorek pro nastavení kladek 95 a pokládací teplotu 

840 °C dosahoval hodnot meze kluzu 495 MPa. Druhý a třetí vzorek pro nastavení kladek na 

hodnotu 95 a pokládací teplotu 880 °C dosahovaly hodnot meze kluzu 496 a 479 MPa. Čtvrtý 

vzorek pro nastavení kladek na hodnotu 95, pokládací teplotu 920 °C dosahoval hodnoty meze 

kluzu 485 MPa. Zobrazeno v tabulce 19.   
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6.6.3 Vliv nastavení kladek na tažnost (Agt) 

Závislost nastavení klade na tažnost graficky demonstruje obr. 34 pro tavbu 163Y a obr. 

35 pro tavbu 834Y. 

 

Obr. 34 Tažnost válcovaného drátu a drátu nataženého. Vliv nastavení kladek na tažnost 

(Agt) pro tavbu 163Y. 

 

Obr. 35 Tažnost válcovaného drátu a drátu nataženého. Vliv nastavení kladek na tažnost 

(Agt) pro tavbu 834Y. 

Při srovnání taveb 163Y obr. 34 a 834Y obr. 35 pozorujeme, že v obou případech lze 

použít nastavení kladek na hodnotu 95 nebo 105, ale pouze pokládací teplota 880 °C 

a  nastavení kladek na hodnotu 105 nám zajišťuje 100 % shodu výsledků tažnosti 

s požadavky na tažnost. Pro žádnou z taveb nemůžeme použít nastavení kladek na hodnotu 

145. Tavba 163Y vykazuje vhodnější hodnoty tažnosti pro nastavení kladek na 95 a 105 při 

všech třech teplotách. 
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Tabulka 24 Výpočty pro graf z obr. 34 

Tavba 163Y 

Teplota 

(°C) 

Nastav. 

kladek 

Průměr 

Agt (%) 
Sm. odch. 

Pokles Agt 

(%) 

Pokles 

(%) 

Pokles 

průměr (%) 

VD   12,30 0,75       

840 95 9,04 0,37 3,27 27 

27 880 95 8,88 0,41 3,42 28 

920 95 8,96 0,79 3,35 27 

840 105 8,98 0,20 3,33 27 

29 880 105 8,92 0,30 3,39 28 

920 105 8,43 0,34 3,87 31 

840 145 6,63 0,44 5,67 46 

45 880 145 7,15 0,53 5,16 42 

920 145 6,67 0,61 5,64 46 

Pokles tažnosti pro nastavení kladek na hodnotu 95 a 105 se pohybuje v průměru mezi 27 

až 29 % oproti tažnosti válcovaného drátu. V tomto případě můžeme říct, že pouze jeden vzorek 

z celkového počtu 24 vzorků nesplňuje minimální hodnotu tažnosti 8 %. U tohoto vzorku byla 

naměřená tažnost 7,64 %, tedy podstatně nižší, než je tažnost ostatních 23 vzorků. V případě 

nastavení kladek na hodnotu 145 je pokles tažnosti v průměru 45 % oproti tažnosti válcovaného 

drátu. V tomto případě ani jeden z testovaných vzorků nesplňuje požadovanou tažnost 8 %. 

Zobrazeno v tabulce 24. 

Tabulka 25 Výpočty pro graf z obr. 35 

Tavba 834Y 

Teplota 

(°C) 

Nastav. 

kladek 

Průměr 

Agt (%) 
Sm. odch. 

Pokles Agt 

(%) 

Pokles 

(%) 

Pokles 

průměr (%) 

VD   11,40 0,59       

840 95 8,55 0,89 2,85 25 

22 880 95 8,92 1,16 2,47 22 

920 95 9,26 0,53 2,14 19 

840 105 7,68 0,80 3,72 33 

29 880 105 8,83 0,59 2,57 23 

920 105 7,71 0,16 3,69 32 

840 145 6,39 0,61 5,01 44 

42 880 145 6,43 0,40 4,97 44 

920 145 7,18 0,44 4,22 37 

Pokles tažnosti pro nastavení kladek na hodnotu 95 je v průměru 22 % oproti 

válcovanému drátu. V tomto případě dva vzorky s hodnotou tažnosti 7,53 a 7,09 % z celkového 
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počtu 12 vzorků nesplňují minimální požadovanou tažnost 8 %. V případě nastavení kladek na 

hodnotu 105 je průměrný pokles 29 % oproti tažnosti válcovaného drátu. Minimální tažnost 

splňuje pouze 10 vzorků z celkového počtu 16 vzorků. Pro nastavení kladek na hodnotu 145 je 

průměrný pokles tažnosti 42 % oproti válcovanému drátu, v tomto případě se tažnosti pohybuje 

okolo 7 %. Zobrazeno v tabulce 25. 

Tavba 163Y je vhodnější pro výrobu B500SP, protože pro nastavení kladek na 95 a 105 

splňuje minimální požadovanou tažnost 23 vzorků z celkového množství 24 vzorků, kdežto pro 

tavbu 834Y pouze 23 vzorků z celkového počtu 32 vzorků. 
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6.6.4 Vliv nastavení kladek na poměr meze kluzu k mezi pevnosti (Rm/Rp0,2) 

Závislost nastavení klade na tažnost graficky demonstruje obr. 36 pro tavbu 163Y a obr. 

37 pro tavbu 834Y. 

 

Obr. 36 Poměr meze kluzu k mezi pevnosti válcovaného drátu a drátu nataženého. Vliv 

nastavení kladek na poměr meze kluzu k mezi pevnosti (Rm/Rp0,2) pro tavbu 163Y. 

 

Obr. 37 Poměr meze kluzu k mezi pevnosti válcovaného drátu a drátu nataženého. Vliv 

nastavení kladek na poměr meze kluzu k mezi pevnosti (Rm/Rp0,2) pro tavbu 163Y. 

Pokud mezi sebou srovnáme tavbu 163Y obr. 36 a 834Y obr. 37, potom musíme říct, 

že vykazují odlišné chování při stejných podmínkách jak teplotních, tak deformačních. 

Zatímco tavba 834Y vykazuje sestupný trend se zvyšující se deformací nataženého drátu za 

studena při všech třech pokládacích teplotách válcovaného drátu za tepla, tak tavba 163Y se 

chová nepředvídatelně, protože stejné nastavení kladek se při každé pokládací teplotě 

válcovaného drátu chová jinak.  
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Tabulka 26 Výpočty pro graf z obr. 36 

Tavba 163Y 

Teplota 

(°C) 

Nastav. 

kladek 

Průměr 

Rm/Rp0,2 
Sm. odch. 

Pokles 

Rm/Rp0,2 (-) 

Pokles 

(%) 

Pokles 

průměr (%) 

VD   1,435 0,034       

840 95 1,232 0,005 0,203 14 

15 880 95 1,154 0,014 0,281 20 

920 95 1,252 0,013 0,183 13 

840 105 1,237 0,010 0,198 14 

15 880 105 1,176 0,030 0,259 18 

920 105 1,232 0,011 0,202 14 

840 145 1,187 0,011 0,248 17 

14 880 145 1,151 0,009 0,284 20 

920 145 1,180 0,014 0,255 18 

Pokles poměru meze pevnosti k mezi kluzu nataženého drátu tavby 163Y je pro všechny 

tři deformace v průměru 15 % oproti válcovanému drátu. Problémy splnit minimální požadavky 

na poměr meze pevnosti k mezi kluzu vykazuji hodnoty pro teplotu 880 °C, které vykazují 

pokles tohoto poměru v průměru o 20 % a pohybují se blízko minimálního možného poměru, 

kdy vždy jedna hodnota ze čtyř pro každé nastavení kladek je pod hranici minima, které je dáno 

hodnotou 1,150. Zobrazeno v tabulce 26. 

Tabulka 27 Výpočty pro graf z obr. 37 

Tavba 834Y 

Teplota 

(°C) 

Nastav. 

kladek 

Průměr 

Rm/Rp0,2 
Sm. odch. 

Pokles 

Rm/Rp0,2 (-) 

Pokles 

(%) 

Pokles 

průměr (%) 

VD   1,437 0,023       

840 95 1,279 0,016 0,158 11 

10 880 95 1,291 0,020 0,146 10 

920 95 1,302 0,011 0,134 9 

840 105 1,236 0,012 0,201 14 

13 880 105 1,249 0,008 0,187 13 

920 105 1,249 0,005 0,188 13 

840 145 1,199 0,015 0,237 17 

15 880 145 1,249 0,005 0,188 13 

920 145 1,215 0,008 0,222 15 

Pro všechny tři nastavení kladek i všechny tři teploty jsou splněny požadavky pro poměr 

meze kluzu k mezi pevnosti. Ideální hodnoty vykazuje nastavení kladek 105 pro všechny tři 

teploty. Zobrazeno v tabulce 27. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem práce je navrhnout a optimalizovat technologii výroby žebírkového drátu jakosti 

B500SP dodávaného ve svítku.  

Analýza výsledků ukázala, že pokládací teplota nemá statistický významný vliv na 

výsledné mechanické vlastnosti válcovaného drátu. Přesto z celkového počtu tři teplotních 

režimu 840 °C, 880 °C a 920 °C vykazují nejideálnější hodnoty mechanických vlastností dráty 

po natažení pro pokládací teplotu válcovaného drátu 880 °C.  

Klíčovým technologickým procesem pro B500SP je natažení drátu za studena (cold 

stretching) pomocí linky KOCH, protože pouze drát válcovaný za tepla nesplňuje požadavky 

na mechanické vlastnosti. 

Pro statistiku byly využity krabicové grafy, protože data mají poměrně velký rozptyl, 

který je zapříčiněn především tím, že proces ochlazování na řetězovém dopravníku není řízen.  

Pro návrh technologie byly použity dvě tavby 163Y a 834Y s podobných chemickým 

složením. Pouze tavba 834Y obsahovala vyšší podíl křemíku a dusíku, který na sebe váže vanad 

a může vytvářet precipitáty. Při srovnání výsledků mechanických vlastností obou taveb 

nepozorujeme statisticky významné rozdíly v hodnotách meze kluzu, tažnosti a poměru meze 

kluzu k mezi pevnosti.  

Z hlediska průměru drátu je potřeba říct, že nejjednodušeji lze dosáhnout požadovaných 

mechanických vlastností pro drát průměru 12 mm. U drátu průměru 8 mm se tažnost pohybuje 

pouze okolo 7 % po natažení na průměrnou délkovou deformaci 2,3 %. V případě snížení 

délkové deformace hrozí snížení meze kluzu k minimální přípustné hranici. V tomto případě je 

potřeba hledat řešení v chemickém složení oceli a optimalizaci procesu chladnutí.  

Práce se detailněji věnuje drátu průměru 10 mm. Z grafů sestavených na základě tahové 

zkoušky je pro drát klíčová velikost délkové deformace za studena. Obě tavby byly podrobeny 

třem délkovým deformacím odpovídajícím třem nastavením zařízení linky KOCH. Délková 

deformace 2,04 % odpovídá nastavení kladek linky KOCH na hodnotu 95. Tato deformace je 

nedostatečná pro dosáhnutí minimální požadované meze kluzu. Druhá průměrná délková 

deformace 2,5 % odpovídá nastavení kladek na hodnotu 105. Toto nastavení vychází jako 

vhodné řešení pro splnění požadovaných mechanických vlastností průměru drátu 10 mm 

značky B500SP. Třetí průměrná délková deformace 5 % odpovídá nastavení kladek linky 
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KOCH na hodnotu 145. V tomto případě je tažnost již tak nízká, že nedosahuje minimální 

průměrnou hodnotu tažnosti 8 %.  

Pro splnění požadavků meze kluzu, tažnosti a poměru meze kluzu k mezi pevnosti na 

výrobu drátu ve svitku jakosti B500SP průměru 10 mm je potřeba dodržet pokládací teplotu 

880 °C a nastavení kladek na hodnotu 105 odpovídající délkové deformaci 2,5 %. 
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Tabulka 19 Data z válcovaného Hodnoty v červené barvě označují nesplnění požadovaných 

parametrů mechanických vlastností dle normy pro B500SP 

Válcovaný drát (D10 mm) 

Tavba: 89163Y 
metrová 

hm. 
E  Rp0,2 

Rp0,2 

hypot.  
Rm Agt  Rm/Rp0,2 Cívka 

Tepl.  vzorek (kg/m) (GPa) (MPa) (MPa) (MPa) (%) (-) (-) 

  

 840 °C 

  

  

U1 0,671 168 437 450 612 10,02 1,400 
2 

U2 0,668 191 406 418 607 12,51 1,495 

V1 0,675 190 423 436 612 12,17 1,447 
2 

V2 0,671 178 422 435 617 12,40 1,462 

  

 880 °C 

  

  

W1 0,675 187 434 447 611 12,68 1,408 
1 

W2 0,677 196 430 443 602 12,97 1,400 

X1 0,675 172 436 449 613 12,32 1,406 
3 

X2 0,680 170 433 446 611 12,30 1,411 

  

 920 °C 

  

  

Y1 0,672 167 425 438 611 12,65 1,438 
3 

Y2 0,678 160 418 431 600 12,95 1,435 

Z1 0,675 155 435 448 615 12,77 1,414 
3 

Z2 0,678 126 405 417 609 11,89 1,504 

průměr 0,675 172 425 438 610 12,30 1,435   

sm. odchylka 0,003 18,52 10,6 11,0 4,7 0,75 0,034   

Válcovaný drát (D10 mm) 

Tavba: 89834Y 
metrová 

hm. 
E  Rp0,2 

Rp0,2 

hypot.  
Rm Agt  Rm/Rp0,2 Cívka 

Tepl.   vzorek (kg/m) (GPa) (MPa) (MPa) (MPa) (%) (-) (-) 

  

 840 °C 

  

  

BA1 0,674 170 454 468 649 12,46 1,430 
2 

BA2 0,675 201 454 468 638 11,80 1,405 

BB1 0,675 193 438 451 639 10,65 1,459 
1 

BB2 0,674 150 458 472 652 11,36 1,424 

  

 880 °C 

  

  

BC1 0,673 161 438 451 634 11,08 1,447 
4 

BC2 0,678 164 457 471 646 11,69 1,414 

BD1 0,677 157 451 465 645 11,98 1,430 
3 

BD2 0,678 177 444 457 643 11,82 1,448 

  

 920 °C 

  

  

BE1 0,674 180 435 448 641 11,34 1,474 
6 

BE2 0,676 169 453 467 641 11,39 1,415 

BF1 0,675 120 417 429 617 11,00 1,480 
5 

BF2 0,674 159 459 473 650 10,20 1,416 

průměr 0,675 167 447 460 641 11,40 1,437   

sm. odchylka 0,002 20,04 12,0 12,4 8,9 0,59 0,023   

Natažený drát (D10 mm) 

Tavba: 89163Y 
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Teplota 
Nastav. 

kladek 
Def. 

kor.  

metrová 

hm. 
E  Rp0,2 

Rp0,2 

hypot.  
Rm Agt  Rm/Rp0,2 Cívka 

(°C)   (%) (kg/m) (GPa) (MPa) (MPa) (MPa) (%) (-) (-) 

840 95 1,82 0,659 176 516 531 633 8,50 1,227 

2 
840 95 1,84 0,659 176 510 525 628 9,27 1,231 

840 95 1,60 0,661 168 511 526 629 8,90 1,231 

840 95 1,87 0,659 171 511 526 634 9,48 1,241 

průměr 1,78 0,659 173 512 527 631 9,04 1,232   

sm. odchylka 0,001 3,42 2,3 2,4 2,5 0,37 0,005   

840 105 2,67 0,653 184 509 524 626 8,72 1,230 

2 
840 105 2,17 0,657 178 505 520 622 8,95 1,232 

840 105 2,35 0,656 180 484 498 607 9,27 1,254 

840 105 2,29 0,656 192 507 522 625 8,96 1,233 

průměr 2,37 0,655 184 501 516 620 8,98 1,237   

sm. odchylka 0,001 5,36 10,1 10,4 7,6 0,20 0,010   

840 145 4,72 0,640 188 537 553 644 7,20 1,199 

2 
840 145 5,63 0,633 174 545 561 648 6,23 1,189 

840 145 4,98 0,638 175 535 551 636 6,92 1,189 

840 145 5,20 0,636 161 549 565 642 6,17 1,169 

průměr 5,13 0,637 175 542 558 643 6,63 1,187   

sm. odchylka 0,002 9,55 5,7 5,9 4,3 0,44 0,011   

880 95 2,67 0,659 165 535 551 619 9,08 1,157 

3 
880 95 1,88 0,664 194 509 524 599 9,32 1,177 

880 95 1,35 0,668 178 549 565 627 8,90 1,142 

880 95 2,22 0,662 174 537 553 613 8,22 1,142 

průměr 2,03 0,663 178 533 548 615 8,88 1,154   

sm. odchylka 0,003 10,5 14,6 15,0 10,2 0,41 0,014   

880 105 2,68 0,659 173 537 553 629 9,27 1,171 

3 
880 105 1,94 0,664 171 549 565 628 8,90 1,144 

880 105 2,82 0,658 181 548 564 637 9,04 1,162 

880 105 1,87 0,664 166 502 517 615 8,45 1,225 

průměr 2,33 0,661 173 534 550 627 8,92 1,176   

sm. odchylka 0,003 5,4 19,1 19,6 7,9 0,30 0,030   

880 145 4,47 0,647 166 559 576 636 6,37 1,138 

3 
880 145 5,07 0,643 171 557 574 647 7,10 1,162 

880 145 4,53 0,646 176 541 557 622 7,27 1,150 

880 145 4,87 0,644 174 549 565 633 7,85 1,153 

průměr 4,73 0,645 172 552 568 635 7,15 1,151   

sm. odchylka 0,002 3,77 7,1 7,3 8,9 0,53 0,009   

920 95 1,82 0,663 179 508 523 629 9,10 1,238 5 
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920 95 1,46 0,666 178 502 517 628 9,37 1,251 

920 95 2,59 0,658 176 495 510 616 7,64 1,244 

920 95 1,56 0,665 177 477 491 607 9,71 1,273 

průměr 1,86 0,663 178 496 510 620 8,96 1,252   

sm. odchylka 0,003 1,12 11,6 12,0 9,1 0,79 0,013   

920 105 2,64 0,658 204 508 523 631 8,51 1,242 

5 
920 105 2,60 0,658 168 506 521 619 8,17 1,223 

920 105 3,03 0,655 181 515 530 628 8,09 1,219 

920 105 3,03 0,655 179 510 525 635 8,95 1,245 

průměr 2,83 0,657 183 510 525 628 8,43 1,232   

sm. odchylka 0,001 13,1 3,3 3,4 5,9 0,34 0,011   

920 145 5,06 0,642 169 545 561 646 7,52 1,185 

5 
920 145 5,26 0,640 141 555 572 642 5,96 1,157 

920 145 4,48 0,646 175 538 554 642 6,95 1,193 

920 145 5,05 0,642 173 529 545 627 6,23 1,185 

průměr 4,97 0,642 165 542 558 639 6,67 1,180   

sm. odchylka 0,002 13,7 9,5 9,8 7,3 0,61 0,014   

Natažený drát (D10 mm) 

Tavba 89834Y 

Teplota 
Nastav. 

kladek 
Def. 

kor.  

metrová 

hm. 
E  Rp0,2 

Rp0,2 

hypot.  
Rm Agt  Rm/Rp0,2 Cívka 

(°C)   (%) (kg/m) (GPa) (MPa) (MPa) (MPa) (%) (-) (-) 

840 95 2,53 0,658 174 481 495 623 7,53 1,295 

2 
840 95 1,45 0,665 175 500 515 647 8,76 1,294 

840 95 2,14 0,660 166 510 525 643 9,89 1,261 

840 95 2,25 0,659 172 495 510 627 8,00 1,267 

průměr 2,09 0,661 172 497 511 635 8,55 1,279   

sm. odchylka 0,003 3,49 10,5 10,8 10,2 0,89 0,016   

840 105 2,54 0,658 178 507 522 634 8,21 1,250 

2 
840 105 2,45 0,658 181 534 550 665 8,42 1,245 

840 105 2,11 0,660 161 531 547 649 7,72 1,222 

840 105 3,26 0,653 179 526 542 645 6,36 1,226 

průměr 2,59 0,657 175 525 540 648 7,68 1,236   

sm. odchylka 0,003 8,01 10,5 10,8 11,1 0,80 0,012   

840 145 4,41 0,645 189 525 541 641 6,67 1,221 

2 
840 145 3,92 0,648 180 562 579 674 6,88 1,199 

840 145 4,53 0,644 192 554 571 664 6,67 1,199 

840 145 5,15 0,640 145 555 572 654 5,35 1,178 

průměr 4,50 0,644 177 549 565 658 6,39 1,199   

sm. odchylka 0,003 18,7 14,2 14,6 12,2 0,61 0,015   
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880 95 2,04 0,663 189 494 509 633 7,09 1,281 

4 
880 95 1,96 0,663 164 508 523 646 9,45 1,272 

880 95 2,23 0,662 192 508 523 646 9,58 1,272 

880 95 2,56 0,659 176 482 496 625 10,12 1,297 

880 95 1,79 0,665 161 492 507 645 9,20 1,311 

4 
880 95 1,88 0,664 176 493 508 631 6,82 1,280 

880 95 2,17 0,662 180 508 523 652 9,50 1,283 

880 95 1,81 0,664 171 465 479 620 9,63 1,333 

průměr 2,06 0,663 176 494 509 637 8,92 1,291   

sm. odchylka 0,002 10,2 14,0 14,5 10,8 1,16 0,020   

880 105 2,78 0,658 193 526 542 652 8,54 1,240 

4 
880 105 2,80 0,658 176 527 543 659 8,36 1,250 

880 105 1,91 0,664 179 518 534 650 9,99 1,255 

880 105 2,53 0,659 174 526 542 651 9,43 1,238 

880 105 2,16 0,662 167 524 540 653 9,19 1,246 

4 
880 105 2,98 0,656 179 525 541 656 8,50 1,250 

880 105 2,73 0,658 181 507 522 636 8,33 1,254 

880 105 2,46 0,660 175 519 535 655 8,32 1,262 

průměr 2,54 0,659 178 522 537 652 8,83 1,249   

sm. odchylka 0,002 6,95 6,3 6,5 6,5 0,59 0,008   

880 145 4,50 0,646 183 549 565 661 6,90 1,204 

4 
880 145 4,86 0,644 171 554 571 659 5,67 1,190 

880 145 5,14 0,642 174 536 552 645 6,22 1,203 

880 145 4,74 0,645 180 562 579 666 7,05 1,185 

880 145 4,42 0,647 172 561 578 667 6,23 1,189 

4 
880 145 5,18 0,642 180 574 591 681 6,56 1,186 

880 145 5,82 0,637 159 568 585 668 6,35 1,176 

880 145 4,70 0,645 172 569 586 670 6,46 1,178 

průměr 4,92 0,643 174 559 576 665 6,43 1,189   

sm. odchylka 0,003 7,03 11,6 11,9 9,7 0,40 0,010   

920 95 1,93 0,662 177 498 513 644 9,08 1,293 

6 
920 95 1,58 0,664 176 497 512 645 9,56 1,298 

920 95 1,23 0,667 161 471 485 622 8,49 1,321 

920 95 1,85 0,663 194 493 508 640 9,91 1,298 

průměr 1,65 0,664 177 490 504 638 9,26 1,302   

sm. odchylka 0,002 11,7 11,0 11,3 9,3 0,53 0,011   

920 105 1,87 0,662 175 512 527 640 7,75 1,250 

6 
920 105 2,06 0,661 148 518 534 643 7,96 1,241 

920 105 2,36 0,659 170 523 539 654 7,59 1,250 

920 105 2,26 0,660 172 500 515 627 7,55 1,254 

průměr 2,14 0,661 166 513 529 641 7,71 1,249   



 

 

67 

 

 

sm. odchylka 0,001 10,7 8,6 8,8 9,6 0,16 0,005   

920 145 4,38 0,645 177 533 549 648 7,36 1,216 

6 
920 145 4,11 0,647 175 552 569 666 6,63 1,207 

920 145 5,11 0,640 183 548 564 662 6,93 1,208 

920 145 5,07 0,641 172 518 534 636 7,78 1,228 

průměr 4,67 0,643 177 538 554 653 7,18 1,215   

sm. odchylka 0,003 4,02 13,4 13,8 11,9 0,44 0,008   
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Tabulka 20 Data pro natažený drát průměru 8, 10, 12 mm, s nejnižší deformaci a 

pokládací teplotou válcovaného drátu 880 °C 

Tavba 

a 

průmě

r 

Vzore

k 

Nastav

. 

kladek 

metr. 

hm. 
Rp0,2 Rm Agt  Rm/Rp0,2 

Def. z 

metr. 

hmotnost

i 

Def. z 

metr. 

hmotnosti 

průměrná 

      (kg/m) (MPa) (MPa) (%) (-) (%) (%) 

D8 

89163

Y 

1 140 0,428 566 699 7,09 1,235 1,84 

2,28 
2 140 0,427 558 697 8,48 1,249 2,21 

3 140 0,426 546 673 6,49 1,233 2,42 

4 140 0,425 522 658 8,41 1,261 2,65 

  

D8 

89834

Y 

1 140 0,427 579 719 6,31 1,242 2,23 

2,34 
2 140 0,426 586 713 4,79 1,217 2,39 

3 140 0,428 580 726 8,03 1,252 1,96 

4 140 0,424 573 720 7,23 1,257 2,76 

  

D10 

89163

Y 

1 95 0,659 551 619 9,08 1,157 2,67 

2,03 
2 95 0,664 524 599 9,32 1,177 1,88 

3 95 0,668 565 627 8,90 1,142 1,35 

4 95 0,662 553 613 8,22 1,142 2,22 

  

D10 

89834

Y 

1 95 0,663 509 633 7,09 1,281 2,04 

2,06 

2 95 0,663 523 646 9,45 1,272 1,96 

3 95 0,662 523 646 9,58 1,272 2,23 

4 95 0,659 496 625 10,12 1,297 2,56 

5 95 0,665 507 645 9,20 1,311 1,79 

6 95 0,664 508 631 6,82 1,280 1,88 

7 95 0,662 523 652 9,50 1,283 2,17 

8 95 0,664 479 620 9,63 1,333 1,81 

  

D12 

89163

Y 

1 90 0,947 539 670 7,89 1,243 0,36 

0,64 
2 90 0,941 540 663 8,85 1,228 0,99 

3 90 0,946 542 675 9,18 1,245 0,45 

4 90 0,943 552 680 7,75 1,232 0,74 

  

D12 

89834

Y 

1 85 0,941 536 669 8,34 1,248 0,92 

0,64 
2 85 0,944 542 676 8,9 1,247 0,65 

3 85 0,945 538 674 9,07 1,253 0,57 

4 85 0,946 556 678 7,91 1,219 0,41 
 

 


