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Abstrakt 

 

ABSTRAKT 

KANTOR, J. Optimalizace válcování tyčí průměrů 75 a 80 mm na kontijemné trati 

Ostrava: Katedra tváření materiálu, VŠB - TU Ostrava 2010. 

Bakalářská práce, vedoucí: Kocich, R. 

 

Teoretická část je věnována vlivu jednotlivých termomechanických a metalurgických 

činitelů při válcování za tepla. V praktické části je práce zaměřena na popis válcovací tratě a 

konvenční válcování kruhových vývalků průměrů 75 a 80 mm na kontijemné trati 

v Třineckých železárnách, a. s. Vývalky byly válcovány z konstrukčních ocelí hutního 

označení S355, u kterých byly použity jako vsázka kontislitky ze ZPO č. 2 (zařízení 

plynulého odlévání č. 2). Válcování se uskutečňuje na kalibrovaných válcích. Pro hodnocení 

byly použity hlavně výsledky zkoušek mechanických vlastností (mez pevnosti, mez kluzu, 

kontrakce, tažnost). Dalším hodnoceným faktorem byla velikost zrna. 

 

Klíčová slova: konvenční válcování, konstrukční oceli, kontijemná trať TŽ, a. s. 

 

ABSTRACT 

The theoretical part is focused to the influence of thermomechanical and metallurgical factors 

during hot rolling. The practical part of the work is describing the rolling mill and circular 

shapes by the conventional rolling of diameters 75 and 80 mm rolled on light section line in 

Třinecké železárny, a. s. The sections were rolled from structural steel steel of sign S355, 

which were used as inputs blooms of CCM No. 2 (continuous casting machine No. 2). Rolling 

is carried out on groove rolls. The results of mechanical properties (ultimate tensile strength, 

yield strength, shrinkage, elongation) were used for evaluation of results. Another determined  

factor was the grain size. 

 

Keywords: conventional rolling, structural steel, light section rolling mill 
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1. Úvod 

Třinecké železárny, a. s. jsou výrobcem dlouhých ocelových válcovaných výrobků. 

Polovina produkce směřuje k domácím spotřebitelům převážně z hutní druhovýroby, 

strojírenského a automobilového průmyslu a také do stavebnictví. Druhá polovina 

vyrobeného válcovaného materiálu je expedována do více než 50 zemí celého světa, přičemž 

nejvýznamnější objemy třineckých výrobků dlouhodobě nacházejí své uplatnění v sousedních 

zemích, a to hlavně v Německu a na Slovensku (kolejnice a kruhová tyčová ocel pro 

výkovky).  Na současné výrobě oceli v ČR se podílejí více než jednou třetinou. Na celkovém 

prodeji v tuzemsku se nejvíce podílí polotovary, válcované profily, válcovaný drát a 

betonářská ocel. Třinecké železárny mají z hlediska moderních technologií nejvybavenější 

Kontijemnou (KJT) a Kontidrátovou (KDT) válcovací trať. 

Kontijemná válcovací trať produkuje kruhovou ocel v tyčích a ve svitcích, 

betonářskou sbírkovou ocel, plochou ocel a rovnoramenné úhelníky. Produkci na 

Kontidrýtové trati tvoří drát o průměru 5,5 až 20 mm. Vsázkou pro tyto válcovny jsou 

sochory kv. 150 mm vyráběné na ocelárnách. Jedná se o lité sochory ze ZPO č. 2 (sochorové 

kontilití) nebo sochory převálcované na blokové válcovně z blokového kontilití (ZPO č. 1 -

kruhové kontislitky pr. 410 a 525 mm) a ingotů odlévaných na elektroocelárně.  

Tato práce je zaměřena na kruhové ocelové vývalky (tyče)  průměru 75 a 80 mm 

válcovaných z konstrukční oceli hutního označení S355, u kterých byly použity jako vsázka 

kontislitky ze ZPO č. 2. Válcovaní tyčí průměru 75 a 80 mm se provádí na KJT přes 

válcovací pořadí uvedené níže. Válcování se uskutečňuje na kalibrovaných válcích. Pro 

hodnocení byly použity hlavně výsledky zkoušek mechanických vlastností této oceli, které 

jsou pro odběratele nejdůležitější. Dalším hodnoceným faktorem je velikost zrna. 
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2. Mikrostruktura a mechanické vlastnosti při válcování tyčí 

Při válcování kovů za tepla hrají významnou úlohu především následující parametry: 

deformační napětí kovu, rychlost deformace, teplota, mikrostruktura, chemické vlastnosti 

a metalurgičtí činitelé jako je deformační zpevnění a dynamické uzdravování. Dříve navržené 

jednoduché modely deformačního napětí, ve kterých je napětí vyjádřené jako mocninná 

funkce, byly nedostačující pro přesnou prognózu toku kovu pomocí numerické simulace. Ve 

studii [1] vyvinuli model mikrostrukturního deformačního napětí prostřednictvím jednoosých 

měření tlaku na testovacím zařízení Gleeble. Tento model byl realizován užitím výpočetních 

metod, zejména pak metod konečných prvků (FEM).  Modely toku kovu při válcování za 

tepla byly získány jako výsledek z těchto simulací. Vstupní data pro tvorbu modelu byla 

získána z plastometrických zkoušek, mezi jinými například na testovacím zařízení Gleeble. 

To, jak se ukázalo, poměrně vhodně reprezentuje praktické podmínky například i na více-

stolicové válcovně, byť s určitými omezeními a drobnými rozdíly (niancemi).   

V posledních letech se technika konečných prvků obecně používala k modelování a 

analýze procesu válcování za tepla. Úspěch této techniky záležel na dostupnosti přesných 

údajů o používaných vlastnostech materiálů. Podmínky deformace mají významný vliv na 

válcovací sílu a tok materiálu. Jak již bylo zmíněno výše, jejich přesné určení je podstatné pro 

samotné modelování. Modelování deformačního napětí (s vlivem mikrostruktury) je 

problémové od okamžiku, ve kterém se mikrostruktury vlivem pracovního procesu začnou 

stále mění. K významnému zlepšení ve vývoji modelu deformačního napětí na základě 

mikrostruktur došlo díky badatelům (ve vývoji modelu deformačního napětí na základě 

mikrostruktur). Tento model byl schopen s potvrzenou přesností předem určit vliv 

deformačního zpevnění, zotavení a rekrystalizace. Efekt velikosti austenitického zrna však 

badatelé do modelu nezahrnuli, přestože velikost zrna, jak je obecně známo, má významný 

vliv na konečné (finální) vlastnosti kovu [1]. 

  

2.1.  Plastometr Gleeble 3800 

Testovací zařízení Gleeble slouží k fyzikální simulaci termomechanických procesů. 

Tato simulace naznačuje chování materiálu (průběh procesu deformace) v reálných 

podmínkách válcování. Cílem simulace na tomto zařízení je ověření nových navržených 

metod a postupů válcování pro optimalizaci technologických procesů. Simulátor je schopný  
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multi-fázové deformace, kdy kontroluje teplotu, deformací, deformační rychlost a čas. Tato 

funkce umožňuje detailní zkoumání vlivu deformace na mikrostrukturu. Fyzikální simulace 

technologických procesů může poskytnout cenné informace o chování materiálů při tváření. 

Tyto informace mohou být použity v technologickém procesu navrhování nebo optimalizace 

[2]. 

2.2. Vývoj modelu 

Vývoj informací o modelu byl získán jednoosou tlakovou zkouškou za tepla na 

mikrolegované oceli legované V (TMS-80R) o chemickém složení (0,33%C, 1,44%Mn, 

0,23%Cr, 0,11%Ni, 0,14%V) za plastometru Gleeble. Úplný experiment byl vytvořen na 

základě rychlosti deformace, teploty a velikosti austenitického zrna pomocí regulační 

proměnné získané z informací o deformačním napětí. Rozsah parametrů zkoušky byl vybrán 

tak, aby odrážel určité vlastnosti plynoucí přímo z výrobního procesu. Testy byly prováděny 

za následujících podmínek: rychlost deformace (0,1, 1,0, a 10,0)s-1, teplota 975˚C, 1100˚C, 

1225˚C. Typická křivka napětí vycházející z experimentu je na obr 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1  Závislost napětí – deformace získaná z plastometrické zkoušky [1] 

 

Počátek křivky je charakterizován nárůstem hustoty dislokací, které se hromadí na 

hranicích zrn. To způsobuje pnutí a růst napětí. Deformační zpevnění, dáno poměrem dσ / dε, 

se snižuje se zvyšujícím napětím díky dynamické rekrystalizaci, která způsobuje anihilaci 

dislokací v deformovaných zrnech. Za určitých podmínek (např. vysoká teplota a nízká 

rychlost deformace) křivka vykazuje pík (εp), po kterém se snižuje deformační rychlost díky 

dynamické rekrystalizaci. Kritické napětí na začátku dynamické rekrystalizace (εc), které 

závisí na teplotě, rychlosti deformace a velikosti zrna, je menší než napětí na píku. Mnoho 

vědců označuje kritické napětí použitím následujícího vztahu: 
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         �� � 0,83. �	                      (1) 

 ��…..kritické napětí �	 ….napětí na píku 

 

Model pro napětí píku, který je funkcí velikosti zrna, rychlosti deformace a teploty, 

byl získán z regresivní analýzy experimentálních dat. 

     �	 � 1,20. 10����,�����. exp ��������� ���,��          (2) 

d0....velikost zrna ��.....rychlost deformace 

R....konstanta 

T....teplota 

 

Následující Laasraoui a Jonasovo přiblížení, které blíže specifikuje tuto křivku, uvádí, 

že křivka je rozdělena na dva úseky. První část je před kritickým napětím, u kterého 

rozhoduje dynamické uzdravování a dominantní je změkčovací mechanismus �� � ���. V 

druhé části za kritickým napětím probíhají dynamické zotavování a dynamická rekrystalizace 

společně. V grafech tak křivky ukazují jasný pík díky dynamické rekrystalizaci. Křivka napětí 

před kritickou deformací (εc) byla extrapolována do hypotetické saturace napětí � !!. �. Toto 

představuje saturaci napětí, jestliže uzdravení bylo pouze změkčení mechanismu v průběhu 

deformace. Rozdíl mezi saturací napětí a trvalým stavem napětí � !!. "  !!#$%&� měříme 

pomocí přídavného změkčení díky dynamické rekrystalizaci.  

Závislost teploty na napětí a závislost rychlosti deformace na napětí jsou vyjádřeny na 

obr. 2 a obr. 3. Teplota klesá se zvyšujícím napětím, pokud je rychlost deformace 0,1s-1 a 

velikost zrna je 75 µm. Z obr. 3 je zřejmé, že rychlost deformace stoupá s napětím, při teplotě 

1100 ˚C a velikosti zrna 250 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Vliv teploty v závislosti napětí – deformace [1] 
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Obr. 3 Vliv rychlosti deformace v závislosti napětí – deformace [1] 

 

Sloupcový graf na obr. 4 ukazuje vztah mezi měřenými a předpokládanými hodnotami 

válcovacího zatížení pro sedm průchodů. První sloupec v grafu představuje měřené zatížení, 

prostřední sloupec reprezentuje předpokládané zatížení bez mikrostrukturního modelování a 

poslední sloupec je předpokládané zatížení mikrostrukturního modelování. Je vidět, že 

předpokládané válcovací zatížení s mikrostrukturním modelováním se lišilo 10 % od měření. 

Na druhé straně válcovací zatížení bez mikrostrukturního modelování bylo podstatně vyšší. 

Tento příklad ilustruje výhodu mikrostrukturního modelování k dosažení lepších předpokladů 

válcovacích zatížení z modelu konečných prvků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Závislost válcovacího zatížení – číslo průchodu [1] 

 

Byly vyvinuty a testovány mikrostruktury závislé na modelu deformačního napětí. 

Předpovědi modelu poměrně dobře korelovaly s experimentální křivkou deformačního napětí 

získanou praktickým experimentem [1,3].  
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3. Termomechancké činitelé 

3.1. Vliv stavu napjatosti 

Z hlediska tvařitelnosti je stav napjatosti jeden z rozhodujících činitelů. Ovlivňuje 

základní podmínky tváření a to tvařitelnost či energo-silové parametry. V obecných 

podmínkách tváření snižuje nerovnoměrný stav napjatosti a deformační odpory. Nejlepší 

tvařitelnosti se dosahuje při stavu tlakové napjatosti. A naopak je tomu při tahové, která má za 

následek porušení celistvosti materiálu při tváření [4]. Tahová napětí mohou byt vyvolána 

vnějšími silami (tzn. tažení, válcování s tahem, kosé válcování atd.) nebo přídavnými 

napětími [5]. Přídavná napětí mohou byt tahová a jsou vyvolány nerovnoměrnou deformací, 

vnějším třením atd. 

Napěťový stav může byt vyjádřen odlišnými způsoby: 

Mohrův součinitel vM  

         '( � )*+,-+.*+,/+.* � 1 " 2 �+*+,�+.+,                     (3) 

 �,�,�.....napětí ve směru os x, y, z 

 

Vyjadřuje pouze napěťový stav. Nezabývá se intenzitou. 

Součinitel tuhosti ntuh  

 0123 � ),4)*4).)5                    (4) 

 !..........střední napětí 

 

V praxi se nepoužívá. 

 

Hydrostatický tlak phyd 

           637# � " ),4)*4).�                      (5) 

Zabývá se i intenzitou stavu napjatosti. 

 

Střední ukazatel stavu napjatosti vs 

         '! � )5)8                        (6) 

  	......přirozené napětí 

          ! � ),4)*4).�                     (7) 
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Dle Mohra: 

          � "  � � 29 �  : �  	                  (8) 

9......tečné napětí  :....konečné napětí 

Potom: 

           '! � )5)8 � ),4)*4).��),).�                    (9) 

Ukazatel stavu napjatosti podle Kolmorogova 

Ukazatel stavu napjatosti je hodnota sestavená z invariantu stavu napjatosti 

         ;<= � >?@�� �; @��B �; @��B �C                 (10) 

 

Sγm.........intenzita mezní smykové deformace 

I1(σ)…....první invariant tenzoru napětí 

I2(Dσ)…..druhý invariant deviátoru napětí 

I3(Dσ)…..třetí invariant deviátoru napětí 

Po vyčíslení získáváme vztah     

                     

       ;<= � >D ),4)*4).E,F�),)*�*4�)*).�*4�).4),�*G � > H�)IJK L                  (11) 

 

σ8…..oktaedrické napětí 

Sγ…..intenzita smykových napětí 

 

Intenzita mezní deformace je závislá na ukazateli stavu napjatosti, který je vyjádřen 

pomocí oktaedrického napětí a intenzity napětí [4]. 

3.2.  Vliv teploty 

Teplota má významný vliv na tvářitelnost oceli. Pokud se teplota zvyšuje, tak 

tvářitelnost roste a to až do určité teploty Tmax. Po překročení této teploty se tvářitelnost 

snižuje a může dojít dokonce k přehřátí či spálení, popřípadě ke strukturní nestabilitě. 

Teplotní činitelé mají kladný nebo záporný vliv při tvářitelnosti. Při tváření se kladně  

projevuje snížení deformačního odporu, urychlení kinetiky uzdravovacích procesů, zvýšené 

rozpouštění příměsí (zejména na hranicích zrn) či urychlení pohybů dislokací. Naopak  

negativní vliv má růst zrn, narušení strukturní stability (tzn. vznik dvoufázových struktur), 

změna rozpustnosti (zejména intersticiálních prvků). Optimální tvářitelnosti se dosahuje při 
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teplotách výrazného zvýšení kinetiky uzdravovacích procesů. Např. u nízkolegovaných ocelí 

je to v rozmezí teplot asi od 1050 do 1300 ˚C [5]. 

3.3. Vliv deformační rychlosti 

 

Deformační rychlost je změna velikosti deformace za časovou jednotku. Lze ji napsat 

jako skutečnou (logaritmickou) nebo jako poměrnou deformační rychlost. 

          �� � #M#1                     (12) 

          N� � #%#1                     (13) 

 

ε �…........poměrná deformační rychlost  

e�…........skutečná (logarytmická) deformační rychlost  

dε/dt.....derivace poměrné deformační rychlosti podle času 

de/dt.....derivace skutečné deformační rychlosti podle času 

 

Rozsah deformačních rychlostí se pohybuje v rozmezí 10-2-103. Při plynulém odlévání 

oceli je hodnota nižší a pohybuje se okolo 10-2 a méně. Se zvyšováním deformační rychlosti 

se zvyšuje také deformační odpor, a to hlavně při zvýšené schopnosti uzdravovacích procesů 

a za zvýšených teplot. Vliv deformační rychlosti není jasně daný v pozitivním či negativním 

světle. Rozhodující vliv mají činitelé zmiňované v  [4]. 

3.3.1. Vztah mezi deformační rychlostí, průběhem a kinetikou 
zpevňovacích a uzdravovacích procesů. 

Rychlost rozhodujícího uzdravovacího procesu (rekrystalizace) je nepřímo úměrná 

času nutnému pro průběh rekrystalizace. 

           '� � �OP                    (14) 

vR…....rychlost rekrystalizace  

τR…....průběh rekrystalizace  

Rychlost deformace a rekrystalizace jsou tedy navzájem srovnatelné [4]. 

 

3.3.2. Křehkost za tepla 

Jak už bylo řečeno, se vzrůstající deformační rychlostí se zvyšuje deformační odpor. 

Může se zvýšit natolik, že dochází k překročení pevnosti hranic zrn.  

Na hranicích zrn se shromažďují nečistoty, které podporují vznik křehkého 

interkrystalického lomu. Při malých deformačních rychlostech intenzivně migrují atomy 
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příměsí (pod napětím). Rychlost pohybu hranic je malá, což usnadňuje hromadění nečistot na 

hranicích zrn a vznik trhlin. Jsou to hlavně Y-trhliny, které se vyskytují na hranici tří zrn [4]. 

3.3.3. Precipitace za tepla 

Precipitace interstitických prvků vyžaduje určitou inkubační dobu. Při dostatečné 

rychlosti deformace můžeme precipitaci potlačit nebo úplně odstranit [6]. Zlepšení 

tvařitelnosti můžeme dosáhnout např. potlačením precipitace interstitických prvků u 

feritických Cr-oceli, nitridu Al u uhlíkových ocelí se zvýšenými přísadami Al. Významný vliv 

mají na snížení tvářitelnosti nízké deformační rychlosti při plynulém odlévání oceli v rozsahu 

10-4-10-2 [s-1][4] 

3.3.4. Deformační teplo 

Zvýšení teploty deformačním teplem působí příznivě, pokud nepřekročí maximální 

teplotu. Nad touto teplotou hrozí přehřátí a snížení tvářitelnosti [5]. 

   3.3.5  Skluzové mechanismy plastické deformace 

Při zvýšených deformačních rychlostech se uplatňuji skluzové mechanizmy na méně 

příznivě orientovaných kluzných plochách. Za nižších teplot podporují vyšší deformační 

rychlosti tvorbu dvojčat [4]. 

3.4. Vliv přerušované deformace  

Z hlediska výroby a technologického zpracováni kovu a slitin se většinou provádí 

přerušovaná deformace. „Při tomto způsobu tváření je většina vad, způsobujících porušení 

celistvosti materiálu, iniciovaná mikrovadami, které vznikají v oblasti zpevňování. Na rozvoj 

vzniklých mikrovad mají zásadní vliv podmínky dalšího způsobu deformace. Při přerušované 

deformaci je to především velikost deformace do přerušení a doba prodlevy mezi 

jednotlivými deformacemi.“ Při přerušované deformaci je větší tvářitelnost než při spojité, 

jelikož dochází k částečnému nebo úplnému zpevnění a obnově plastických vlastností. 

Závislost tvářitelnosti přerušované deformace a spojité deformace je určena vztahem: 

          QR	ř � S�QR!	                     (15) 

TVpř….. tvařitelnost při přerušované deformaci 

A1…..součinitel vyjadřující vliv podmínek přerušované deformace 

TVsp…..tvařitelnost při spojité deformaci 

 

Tvařitelnost při spojité deformaci je především funkci kinetiky uzdravovacích 

procesů. 

          QR!	 � >�'#, T, U, V, ���          (16) 
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vd…..rychlost dynamických uzdravovacích procesů 

M…..součinitel vyjadřující vliv materiálu 

X…..součinitel vyjadřující vliv podmínek deformace (napěťový stav, nerovnoměrná 

deformace) 

δ…..teplota 

ε �…..deformační rychlost 

Tvařitelnost při přerušované deformaci závisí na hodnotách τpr a εpr ve vztahu k τRs-k a 

εpr. 

       QR	$ � >�'# , T, U, V, ��, �	$�W$9	$9�!W�        (17) 

vd…..rychlost dynamických uzdravovacích procesů 

M…..součinitel vyjadřující vliv materiálu 

X…..součinitel vyjadřující vliv podmínek deformace (napěťový stav, nerovnoměrná 

deformace) 

δ….......teplota 

ε �….......deformační rychlost 

εpr….....velikost deformace do přerušení 

εkr….....velikost kritické deformace 

τpr….....doba prodlevy 

τRs-k…..doba ukončení statické rekrystalizace 

[4] 

 

4. Metalurgické činitelé 

4.1. Strukturní stavy 

4.1.1. Slitiny s monofázovou strukturou (tuhé roztoky s omezenou 
rozpustností) 

Rozhodující jsou vlastnosti základního kovu a legující prvky, které ovlivňují 

krystalickou mřížku [5]. Kovy s kubickou plošně centrovanou mřížkou mají plastické 

vlastnosti v závislosti na teplotě monotónního průběhu. Po překročení maxima se ale 

neprojevuje pokles křehkosti. Kovy s kubickou prostorově centrovanou mřížkou mají 

v oblasti teplot 0,4 až 0,6 TT sklon ke křehkosti díky nižší rozpustnosti intersticiálních 

prvků.[4] 
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4.1.2. Slitiny s dvoufázovou a vícefázovou strukturou 

U oceli jde především o současný výskyt feritu a austenitu. Tvařitelnost klesá s dvou a 

více fázovými strukturami. Nejpříznivější tvařitelnost je u monofázové struktury. Na snížení 

tvařitelnosti se podílejí odlišné mechanické vlastnosti feritu a austenitu, dále pak snížená 

rekrystalizační schopnost dvousložkového systému a v neposlední řadě nižší rozpustnost 

intersticiálních prvků ve feritu a vylučováni precipitátů na hranicích ferit-austenit [5]. 

4.1.3. Slitiny s heterogenními strukturami 

Ve struktuře se kromě základních složek mohou objevit heterogenní útvary (chemické 

sloučeniny, intermetalické fáze, eutektika, precipitáty), u kterých jsou důležité jejich 

vlastnosti a způsob vyloučení. Teploty tání určují jejich vliv na pevnost nebo tvářitelnost. Při 

nízkých teplotách tání vznikají souvislé útvary (sítoví) po hranicích zrn, které zeslabují 

kohezní pevnost (sulfidy na bázi Fe, Ni, Mo; komplexní oxidy na bázi Fe, Mn, Si, Cr). U 

vysokých teplot tání se vylučují samostatné polyedrické až globulitické útvary uvnitř hranic i 

na hranicích zrn. Na tvařitelnost nemají škodlivý vliv sulfidy na bázi Ce, La, Zr, Cr; oxidy 

Al2O3, TiO2 a nitridy TiN, NbN [5]. 

4.2. Chemické složení oceli 

Velký význam pro tvářitelnost má vliv jednotlivých prvků na strukturní stav oceli 

v oblasti teplot tváření a kritické teploty fázových přeměn. Dalším důležitým aspektem je  

rozpustnost v základní strukturní složce a způsob výskytu nerozpustných příměsí. Vliv na 

kinetiku tepelně ovlivněných procesů, a to zejména uzdravovacích, růst zrna atd., je také 

rozhodující pro tvařitelnost. V neposlední řadě je to afinita k prvkům jako např. O, N, S, C a 

dalším a vlastnosti vznikajících sloučenin. V oceli se můžou vyskytovat prvky, které vytlačují 

austenitickou nebo feritickou oblast. Takto se dělí na feritotvorné (Al, Si, Cr, Ti, Nb, P atd.) a 

austenitotvorné (C, N, Ni, Mn, Co) [5]. 

4.2.1. Uhlík 

Pro ideální tvářitelnost oceli je optimální obsah uhlíku přibližně 0,25 hm.%. Se 

zvyšujícím se hmotnostním podílem C se tvařitelnost snižuje a roste tendence zvětšení zrna 

v oblasti vysokých teplot, což pro tvařitelnost není příznivé. 

4.2.2. Mangan 

Mangan odstraňuje křehkost za tepla, jelikož má větší afinitu k síře než železo. 

Vznikající sulfid MnS má vyšší teplotu tání než FeS protok sobě poutá nežádoucí síru. 

Manganové oceli mají vyšší sklon k přehřátí a nižší tepelnou vodivost.  
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4.2.3. Křemík 

Křemík je silně feritotvorný, a proto ovlivňuje tvařitelnost. Nízkou tvařitelností se 

vyznačují oceli používané v elektrotechnickém průmyslu, které mají podíl křemíku kolem 2,5 

%. Při rozmezí tvářecích teplot jsou ve dvoufázovém stavu. Nad 3 % křemíku převládá 

feritická struktura, která má silné sklony k hrubozrnnosti. Vyznačuje se zvýšenými 

plastickými vlastnostmi a silným sklonem k šíření.  

4.2.4. Chrom 

Stěžuje kinetiku uzdravovacích procesů, a proto snižuje tvařitelnost a zvyšuje 

deformační odpory. Při vyšších hmotnostních podílech (nad 11 až 12 %) jsou tyto oceli 

v oblasti teplot tváření dvoufázové až feritické. Chromové oceli jsou náchylné na tepelná 

pnutí, proto musíme ohřev a ochlazování pozorně sledovat.  

4.2.5. Molybden 

Molybden zvyšuje přetvárné odpory v celém rozpětí teplot a snižuje tvařitelnost. 

Zbržďuje kinetiku uzdravovacích procesů. Se sírou vytváří sulfidy s nízkými teplotami tání. 

Molybdenové oceli vyžadují snížené hmotnostní podíly síry v oceli a při ohřevu omezený 

výskyt sirných sloučenin v pecní atmosféře. Při kování ingotů větších hmotností nebo při 

výrobě trub kosým válcováním může vzniknout nebezpečí porušení celistvosti, protože při 

tuhnutí má molybden zvýšený sklon k jádrovým segregacím.  

4.2.6. Nikl 

Nikl podstatně neovlivňuje tváření za tepla, když se vyskytuje v tuhém roztoku. 

Niklové oceli v litém stavu je obtížné tvářet, jelikož mají sklony k segregacím a mohou 

vzniknout nízko tající sulfidy niklu.  

4.2.7. Síra 

Síra způsobuje lámavost za tepla. Abychom se zbavili síry, musíme navázat na síru 

prvky vytvářející sulfidy s vyšší teplotou tání (např. Mn, Ce, La, Zr, Cr a další). 

4.2.8. Fosfor 

Fosfor podporuje křehkost za tepla. V tuhém roztoku podstatně tvařitelnost 

neovlivňuje. Zejména v litém stavu zeslabuje soudržnost hranic zrn. Prvek je to silně 

feritotvorný a v místě zvýšených likvací může vyvolat vznik nežádoucí dvoufázové struktury.  

4.2.9. Měď  

Při hmotnostních podílech mědi 0,2 % a větších při tváření za tepla je náchylný 

k tvorbě povrchových trhlin. Příčinou trhlin je zeslabení hranic austenitických zrn 
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vyredukovanou mědí nebo mědí obohacených fází. Cín a arzen, popřípadě jiné prvky, 

podporují nepříznivý vliv mědi. Nepříznivě působí rovněž ohřev na vyšší teploty v oxidační 

atmosféře. Nikl s mědí jako tuhý roztok zlepšuje tvařitelnost. 

4.2.10. Kyslík 

Pokud je kyslík dokonale deoxidován (při hliníku) snižuje obsah kyslíku v oceli a 

mění charakter oxidických vměstků. Oxidy FeO a MnO jsou nahrazovány oxidy SiO2 či 

Al2O3. Teplota tání oxidů se zvyšuje a snižuje se sklon ke křehkosti (za tepla).  

4.2.11. Dusík 

Dusík stěžuje podmínky tváření, a to především navázaný na nitridy. Tyto nitridy 

snižují odolnost proti křehkosti za studena. Nepříznivý vliv mají nitridy a karbonitridy během 

plastické deformace. Tyto nepříznivé vlivy lze eliminovat navázáním na nitridy 

intersticiálních prvků, například TeN a tím nitridy stabilizovat. 

4.2.12. Vodík 

Vodík nemá vliv na tvařitelnost, ale může být příčinou vzniku vločkovitých trhlin 

(vysokouhlíkové, legované oceli). Jako opatření proti vločkovitým trhlinám se provádí žíhání.  

4.2.13. Hliník 

Hliník se používá při dezoxidaci oceli a zlepšuje tvařitelnost oceli za tepla i užitné 

vlastnosti. Při zvýšených hmotnostních podílech hliníku (nad 0,03 až 0,05 %) a dusíku (nad 

0,006 až 0,008 %) v oceli při teplotách okolo tisíce stupňů ztěžuje podmínky při tváření oceli. 

4.2.14. Zirkonium 

Zirkonium vytváří sulfidy s vysokou teplotou tání, snižuje izotropii mechanických 

vlastností zejména u jednosměrně tvářených vývalků.
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5. Technologie výroby tyčí v TŽ, a.s., popis válcovací tratě 

5.1. Historie a současnost 

Třinecké železárny v Třinci patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní 

výroby v České republice. Byly založeny v roce 1839 Těšínskou komorou, kterou v té době 

vlastnil arcivévoda Karel Habsburský. Počátky hutní výroby v Třinci jsou spjaty s výrobou 

slévárenského železa v dřevouhelné vysoké peci. Výhodná poloha železáren, jejich napojení 

na Košicko-Bohumínskou železniční dráhu a dostupnost surovin postupně umožnila v 70. 

letech devatenáctého století tehdejšímu majiteli – Těšínské komoře – soustředit hutní provozy 

z nedalekého okolí právě do Třince [7]. 

Kontijemná trať v Třineckých železárnách byla uvedena do provozu roku 1960. V této 

době byly hlavním vyráběným sortimentem betonářské, konstrukční a ploché oceli [8]. 

Historický vrchol z hlediska produkce oceli a válcovaného materiálu zaznamenaly Třinecké 

železárny v 80. letech 20. století. Zároveň se zvýšenými požadavky na kvalitu muselo 

docházet také k modernizaci hutních technologií [9]. V roce 2003 tak došlo k modernizaci 

kontijemné válcovací tratě. Cílem modernizace bylo zavedení takových technologií, díky 

kterým by produkce oceli reagovala na trh, a to zejména s dlouhodobým záměrem se 

soustřeďovat na automobilový průmysl. Základem pro změnu byl přechod na vstupní materiál 

kvadrátu 150 mm, délky 12 m a hmotnosti 2 t (kontislitky nebo válcované sochory) a 

rozšíření rozměrové řady kruhových tyčí od 16 do 80 mm. Byla postavena kroková pec a 

hrubé předválcovací pořadí. Na pravé žíle byla postavena zcela nová předhotovní a hotovní 

ASC stolice (Automatic System Control) pro přesné válcování a instalovány dva vodní boxy. 

První pro řízené chlazení provalku vstupujícího do hotovního pořadí ASC a druhý pro řízené 

chlazení vývalku vystupujícího z ASC na chladící lože. K další inovaci došlo v roce 2009, 

kdy byla postavena navíjecí linka Garret, která slouží k válcování do svitků [8].  

Třinecké železárny zaznamenaly inovace i na jiných provozech. K nejvýznamnějším 

investicím patří vybudování kyslíkové konvertorové ocelárny s následným blokovým a poté 

sochorovým litím a další. Třinecké železárny jsou dnes podnikem, který má uzavřený hutní 

výrobní cyklus. Hlavní produkt jsou dlouhé válcované výrobky [9].  

Po změně politického režimu v roce 1989 byly TŽ postupně privatizovány. Od roku 

1996 se majoritním vlastníkem stala akciová společnost Moravia Steel. Součástí skupiny 

Třinecké železárny - Moravia Steel jsou mnohé další podniky v České republice - např. VVT- 

Vítkovice Válcovna trub, a. s. nebo Sochorová válcovna TŽ, a. s., která se nachází v Kladně a 

další [9]. 
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Skupina Třinecké železárny, a. s. a Moravia Steel, a. s. dnes nabízí širokou paletu 

hutního zboží. Výrobky jsou vyráběny na bázi rudné cesty a neustále se u nich zvyšuje 

přidaná hodnota. Dlouhodobě a cílevědomě je výrobní portfolio přesouváno do oblasti 

ocelových výrobku, které splňují vysoké a speciální kvalitativní požadavky, tzv. SBQ (special 

bar quality). Vyrábět sofistikované výrobky s nízkými výrobními náklady je cesta k udržení 

konkurenceschopnosti [10]. 

5.2. Popis válcovací tratě 

5.2.1. Schéma KJT  

Obr. 5 Schéma kontijemné traťě [11] 

5.2.2.  Příprava vsázky 

Příprava vsázky zajišťuje vstupní materiál pro válcování. Vstupním materiálem jsou 

sochory (kvadráty 150mm). Musí splňovat určité požadavky. Jsou to mezní úchylky rozměrů 

(150+-5mm), úchylka přímosti, rozdíl délek úhlopříček, drážka po odstraněných vadách 

v čistírně dlouhých sochorů splňující určité parametry, jakožto i konce sochorů, které se musí 

následně brousit, a návary po paličkách u sochoru plynule odlévaných. Povrch sochoru nesmí 

obsahovat trhliny, přeložky, šupiny atd. Vady, které vznikly mechanickým poškrábáním, 

nesmí přesahovat normu 2 mm do hloubky. Délky sochoru se pohybuji v rozmezí 8,5 -12 m. 
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5.2.3. Kroková pec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Kroková pec [11] 

 

Kroková pec zajišťuje ohřev vsázky na válcovací teplotu se spodním a horním 

ohřevem. Pec je vytápěna směsným plynem a sochory jsou do pece vkládány bočním 

válečkovým dopravníkem. Sochory jsou připraveny na pevných trámcích, odkud si je 

odeberou pohyblivé trámce, které zajišťuji krokový mechanismus za současného ohřevu 

vsázky na konečnou válcovací teplotu. Teplota sázení do pece je 20 ˚C a teplota vytahování se 

pohybuje v rozmezí 1120 až 1250 ˚C. Musí být splněna rovnoměrnost teploty po průřezu 

sochoru a ta by neměla přesáhnout 25˚ C. Délka pece je 20,9 m a šířka je 12,8 m. Celková 

výška je v relacích 4,6 m bez ohledu na linii průchodu. Při kontinuálním provozu je 

maximální výkon pece 160t/hod. Chod pece řídí automatický řídicí systém, který dodává 

firma SMS. 
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5.2.4. Válcovací trať 

5.2.4.1. Přípravné čtyřstolicové pořadí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Přípravné čtyřstolicové pořadí [11] 

 

Sochory kvadrátu 150 mm jsou po ohřátí v krokové peci na požadovanou válcovací 

teplotu vedeny valníkem do přípravného čtyřstolicového pořadí. To tvoří válcovací stolice 

S.I.M.A.C. Stolice jsou sestaveny v pořadí horizontální, vertikální, horizontální, vertikální. 

Průměr válců 620/520 mm a délka těla válce je 850 mm. Osové vzdálenosti stolic jsou 4,5 m. 

Vstupní válcovací rychlost do přípravného pořadí je 0,425 až 0,281 m/s. Kalibrace válců 

umožňuje válcovat kvadráty 150 mm na vývalek kruhového průřezu průměru 100 mm. 

Vývalky tohoto průměru jsou dopravovány zakrytovaným izolovaným valníkem do 

dvoužilového válcovacího pořadí. Zakrytovaný termovalník slouží k homogenizaci teploty po 

průřezu provalku. Probíhá v něm rekrystalizace materiálu.  



Technologie výroby tyčí v TŽ, a. s., popis válcovací tratě 

20 

 

 

5.2.4.2. Předválcovací pořadí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Předválcovací pořadí [11] 

Na této předtrati (předválcovací pořadí) jsou válcovací stolice uspořádány pouze 

horizontálně a válcovacích stolic je osm. Válcovací rychlosti se pohybuji v rozmezí 0,5 až 0,3 

m/s. Průměry válců jsou 480/435, 420/360, 400/345 mm. Délka těla válců jsou 700 a 800 mm. 

Co se týče osové vzdálenosti od jednotlivých stolic tak je čtyři metry. Z výchozího materiálu 

100 mm lze válcovat vývalky o rozměrech 82 až 31 mm. Za předtratí se válcovací trať dělí na 

pravé hotovní pořadí a levé hotovní pořadí.  

 

5.2.4.3. Pravé hotovní pořadí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Pravé hotovní pořadí [11] 
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Pravé hotovní pořadí začíná smyčkovacím stolem a nůžkami N3 pro odstřih předních 

a zadních konců vývalku. Obsahuje osm stolic, které jsou uspořádány tak, že první dvě stolice 

jsou horizontální a poté se střídají vertikální a horizontální. Průměry válců jsou 335/295 a 

350/295 mm. Délka těla válců je 400 a 600 mm. Maximální výstupní rychlost je 15 m/s. Za 

poslední stolici tohoto pořadí je materiál dále zpracováván dle sortimentu. Pokud chceme 

hladkou kruhovou, šestihrannou, plochou ocel či úhelníky, zpracováváme bez chlazení. U 

betonářských ocelí použijeme metodu „slittrolling“ přes chladící sekci Thermex. Poslední 

způsob je řízené chlazení hladké kruhové oceli šestimetrové chladící sekce SMS Schlaman.  

Za tímto válcovacím pořadím následuje pořadí ASC (Automatic system control) 

stolic. ASC obsahuje dvě stolice s uspořádáním vertikálním a poté horizontálním. Mají funkci 

přesného doválcování vývalku. Znázornění ASC stolice je na obr. 10. Průměry válců jsou 

360/295 mm a délka těla válce je 160 mm. Systém je plně automatický s použitím dvou 

laserových měřících přístrojů, které na základě on-line měření okamžitě vyhodnocují a 

regulují potřebný úběr u válcovací stolice. Výstupní válcovací rychlost je 1,2 až 15 m/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Dvoustolicové ASC pořadí [11] 

 

Za ASC stolicí se nalézá chladící sekce pro řízené ochlazování a výhybka, která 

umožňuje válcování do svitků. Do svitků lze válcovat ocel kruhovou, šestihrannou a 

čtvercovou a to v rozmezí od 15 po 50 mm. Navíječky jsou typu Garret. Před samotným 

navinutím vývalek prochází poháněčem, nůžkami N6 a vodní skříní (WB3) s automatickou 

regulací teploty. Za vodní skříní je materiál dopraven k výhybce, která rozděluje materiál do 

navíjecího bubnu č. 1 nebo 2, které jsou znázorněny na obr. 11. 
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Obr. 11 Navíjecí bubny [11] 

 

Na obr. 12 je navinutý svitek vytlačen z komory navíječky, uchopen čtyřramennými 

kleštěmi zavěšenými na otočném stojanu a přemístěn na přepravní paletu. Svitek nasazený na 

paletě je paletovým dopravníkem transportován až k místu překlopení na hákový dopravník. 

Během transportu je materiál volně ochlazován na vzduchu nebo může být podroben 

technologii zrychleného ochlazování (k dispozici je 6 ventilátorů) nebo zpomaleného 

vychlazování v izolovaných tunelech (2 tunely s kapacitou 12 svitků/tunel). Na konci 

paletového dopravníku je situován hydraulický překlapěč, který svitky umisťuje na háky. 

Takto zavěšený materiál prochází přes stanoviště kontroly rozměru a vizuální kontroly 

povrchu, dále jsou z něj odebírány zkušební vzorky a odstřihávány přední a zadní konce 

svitku. Upravený svitek je zvážen, slisován a svázán ocelovou páskou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Transport svitků [11] 
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Ocel válcována do tyčí postupuje na chladící lože. 

 

5.2.4.4. Levé hotovní pořadí 

 

Obr. 13 Levé hotovní pořadí [11] 

 

  Levé hotovní pořadí začíná převáděcím valníkem k levé žíle, smyčkovým stolem a 

šopovacími nůžkami. Obsahuje osm stolic s uspořádáním stejným jaké má pravé hotovní 

pořadí. Průměry válců, délka těla válců a výstupní válcovací rychlost je také totožná. Za 

výstupní stolicí jsou umístěny dvě chladící sekce Thermex pro válcování žebírkových 

betonářských ocelí metodou „slittrolling“ v průměrech 10, 12, 14 a 16 mm. Dále následují 

rotační nůžky pro dělení na chladníkové délky. Za nimi jsou umístěny chladící sekce Thermex 

pro řízené ochlazování žebírkových betonářských ocelí v průměrech 18 až 32 mm. Následně 

je vývalek dopraven valníkem na levé chladící lože. Ochlazené vývalky z chladícího lože jsou 

připraveny k dalším úkonům (dělení na obchodní délky, svázání) [11]. 

5.3.  Kalibrace válcu  

Na  kontijemné válcovací trati se válcuje kruhová ocel o průměrech 75 a 80 mm podle 

kalibrační tabulky v tab. 1.  Kalibry válců jsou ukázány na obr. 14 – 21. První čtyři kalibry 

válců se nachází v přípravném čtyřstolicovém pořadí, dva kalibry válců v předválcovacím 

pořadí a dva kalibry ASC stolic plní funkci přesného doválcování. Kalibry válců plní 

ilustrativní funkci, proto nejsou zohledněna měřítka. H x B je poměr výšky kalibru k jeho 

šířce a s znamená velikost válcovací mezery 
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Tab. 1 Kalibrační tabulka kruhové oceli průměru 75 a 80 mm 

Uspořádání 
stolice, číslo 

stolice 

Označení 
kalibru 

H X B 
(mm) 

s 
(mm) 

Obr. 

H 1 X 001 115,5 x 162 20 14 
V 1 X 002 120 x 120 20 15 
H 2 X 003 86,9 x 137 20 16 
V 2 X 004 kr. 100 18 17 

      kr 100   
A stol. A 002 73 x 114 20 18 
1. stol. B 004 82 x 82 10 19 
8. stol. H 113 82 x 82 10   

15. stol. H 113 82 x 82 10   
24. stol. F 19 67,9 x 91 7,9 20 

25. stol. R 75 
kr. 

75(75,80) 2,7 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Horizontální skříňový kalibr válců ve čtyrstolicovém přípravném pořadí [11] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                 

 

Obr. 15 Vertikální skříňový kalibr válců ve čtyrstolicovém přípravném pořadí [11] 
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Obr. 16 Horizontální oválový kalibr válců ve čtyrstolicovém přípravném pořadí [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Vertikální kruhový kalibr válců ve čtyrstolicovém přípravném pořadí [11] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Horizontální oválový kalibr válců v osmistolicovém předválcovacím pořadí 

[11] 
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Obr. 19 Horizontální kruhový kalibr válců v osmistolicovém předválcovacím pořad 

[11] 

 

 

Tab. 2 Hodnoty parametrů pro kalibr 24. stolice 

označení 
kalibru 

R 
(mm) 

W 
(mm) 

H 
(mm) 

r 
(mm) 

Ø válce 
(mm) 

F-73 52 96,81 33 6 360 
 

Obr. 20 ASC stolice, oválový kalibr [11] 
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Tab. 3 Hodnoty parametru pro kalibr 25. stolice 

kruh 
označení 
kalibru 

R1 
(mm) 

R2 
(mm) 

α 
T 

(mm) 
W 

(mm) 
s 

(mm) 
Ø válce 
(mm) 

Ø 70 R-70/d 35,35 2,0 10⁰ 34,00 71,315 2,7 360 
Ø 73 R-73/d 36,85 2,0 10⁰ 35,50 74,360 2,7 360 

Obr. 21 ASC stolice, kruhový kalibr [11] 
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6.  Vyhodnocení výsledků prováděných zkoušek za období 2008, 

2009 a první poloviny 2010 

  Požadavek na zkoušení vychází vždy od zákazníka, který určuje druh a typ zkoušek. U 

těchto ocelí se v největší míře jedná o zkoušky mechanické, tvrdost a velikost zrna. Hodnoty, 

které ocelová tyč musí dosáhnout, si určuje objednavatel sám, případně se odvolává na 

příslušnou normu pro danou ocel, kde jsou hodnoty stanoveny napevno. Výsledky 

provedených zkoušek jsou z období  2008 až 1/2 2010 pro konstrukční oceli S355. Při tvorbě 

grafů byla vzata maximální, minimální a průměrná hodnota dané vlastnosti v závislosti na 

období. 

6.1.  Tvrdost a mechanické vlastnosti válcovaných tyčí průměru 75 mm 

 

Obr. 22 Tvrdost oceli průměru 75 mm v letech 2008, 2010 

 

Obr. 23 Mez pevnosti oceli průměru 75 mm v letech 2008,2009, 2010 
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Obr. 24 Mez kluzu oceli průměru 75 mm v letech 2008,2009, 2010 

 

Obr. 25 Kontrakce oceli průměru 75 mm v letech 2008,2009, 2010 

 

Obr. 26 Tažnost oceli průměru 75 mm v letech 2008,2009, 2010 
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6.2.  Tvrdost a mechanické vlastnosti válcovaných tyčí průměru 80 mm 

 

Obr. 27 Tvrdost oceli průměru 80 mm v letech 2008, 2009 

 

Obr. 28 Mez pevnosti oceli průměru 80 mm v letech 2008,2009, 2010 

 

Obr. 29 Mez kluzu oceli průměru 80 mm v letech 2008,2009, 2010 

135

140

145

150

155

160

165

2008 2009

T
v

rd
o

st
[H

B
]

Roky

Tvrdost pr. 80 mm

Tvrdost MAX

Tvrdost MIN

Tvrdost průměrná

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008 2009 2010

R
m

 [
M

P
a

]

Roky

Pevnost pr. 80 mm

Pevnost MAX

Pevnost MIN

Pevnost průměrná

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010

R
e

 [
M

P
a

]

Roky

Mez kluzu pr. 80 mm

Mez kluzu MAX

Mez kluzu MIN

Mez kluzu průměrná



Vyhodnocení výsledků 

31 

 

 

Obr. 30 Kontrakce oceli průměru 80 mm v letech 2008,2009, 2010 

 

 Obr. 31 Tažnost oceli průměru 80 mm v letech 2008,2009, 2010 

Při vyhodnocování mikrostruktury byla odvozena u konstrukčních ocelí S355 rozměrů 

75 a 80 mm velikost zrna 8. V letech 2008, 2009 a v 1. pololetí 2010 se po průměru dosáhlo 

mechanických vlastností uvedených v tab. 4 . 

 

Tab. 4 Průměrné hodnoty mechanických vlastností v letech 2008,2009 a 1. pololetí 

2010 

Průměrná mechanická vlastnost 75 mm 80 mm 

Mez pevnosti průměrná 569 MPa 611 MPa 

Mez kluzu průměrná 388 MPa 446 MPa 

Kontrakce průměrná 67,5 % 69,9 % 

Tažnost průměrná 29,6 % 28,5 % 
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7.  Závěr 

   Kruhová ocel rozměrů 75 a 80 mm, o kterých pojednává tato práce, byly původně 

válcovány na SCHV v Kladně (sochorová válcovna). Vzhledem k logistice a ekonomice 

výroby těchto profilů bylo válcování převedeno na KJT do Třince (kontijemná trať). Po 

prvních pokusech válcování v druhém pololetí roku 2007 se v roce 2008 začalo stabilně 

válcovat. V průběhu let a dle výsledků hodnotících zkoušek, postupně docházelo k úpravám 

technologických uzlu a postupu pro optimalizaci vlastností hotového vývalku. V dnešní době 

jsou tyto vlastnosti (rozměr, tvar, úchylky, povrchová kvalita, mechanické vlastnosti) stabilně 

dosahovány dle přání zákazníka. Název Optimalizace válcování tyčí průměrů 75 a 80 mm na 

kontijemné trati vyjadřuje optimalizaci různých vlastností. V této práci není bohužel uveden 

žádný postup pro optimalizaci výroby, neboť dle výsledků zkoušek, spokojenosti zákazníků 

s dodávkami z TŽ, a. s. a stabilitou procesu výroby zatím není potřeba měnit současný 

zaběhnutý a fungující systém výroby. 

Popsané postupy optimalizace válcování tyčí uvedených průměrů v podstatě vzešly 

z požadavků trhu. O případných následných úpravách či doplněních stávajícího stavu tedy  

bude rozhodovat situace požadavků plynoucích z oblastí marketingu případně progresivních 

trendů umožňujících dosažení ekonomického zlepšení celého výrobního procesu válcování 

těchto produktů. 

 



Seznam literatury 

33 

 

Seznam literatury 

 

[1] PAUSKAR, P., SHIVPURI, R., Microstructure and Mechanics Interaction in the 

Modeling of Hot Rolling of Rods. Department of Industrial, Welding and Systems 

Engineering, 1998, s. 191-194. 

[2] KUZIAK, R., Physical simulation of thermomechanical treatment empoying Gleeble 

3800. 2006, [ONLINE], [cit. 2010-1-8]. Dostupný z WWW: 

<www.nanocon.cz/data/metal2006/sbornik/papers/174.pdf> 

[3] LEE, Y., CHOI, S., HODGSON, P.D. Integrated model for thermo-mechanical 

controlled process in rod (or bar) rolling, Journal of Materials Processing Technology, 

2002, s. 678-688 

[4] ŽÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena, 1. vydání, Praha: 

Aleko, 1995, 348 s. ISBN 80-85341-45-X 

[5] ŽÍDEK, M., DĚDEK, V., SOMMER, B. Tváření oceli, 1. vydání, Praha: SNTL, 1988, 

520 s., 04-408-88 

[6] SOMMER, B. Technologie tváření kovů I, 1. vydání, VŠB v Ostravě, 1988, 228 s. 

[7] Group TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY - MORAVIA STEEL. [ONLINE], [cit. 2010-2-8], 

Dostupné z WWW: <www.trz.cz> 

[8] KOTAS, M., KLIBER, J., ŽÁČEK, O., KUZIAK, R., ČMIEL, K.M., TUROŇ, R., 

GAJDZICA, T., STENCHLÁK, M. Počítačová a plastometrická simulace řízeného 

válcování mikrolegované oceli. 2006, [ONLINE], [cit. 2010-1-8]. Dostupný z WWW: 

<www.nanocon.cz/data/metal2006/sbornik/papers/179.pdf>   

[9] TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Profil společnosti TŽ, a. s., vydání 1. 2006, 77 s. 

[10] KLIMEK, K., PINDOR, J., HUCZALA, H., ČMIEL, K. Zvyšování podílů výrobků 

s vyšší přidanou hodnotou - cesta k udržení konkurenceschopnosti. 2006, [ONLINE], 

[cit. 2010-1-8]. Dostupný WWW: 

<www.nanocon.cz/data/metal2006/sbornik/papers/216.pdf > 

[11] Dokumentace TŽ, a. s. Válcování a úprava válcovaného sortimentu v kontijemné trati 

provozu VJ, vydání 2. 2010, 66 s. 

 


