
Vysoká škola bá�ská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra tvá�ení materiálu

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

2012         Roman Sikora 





ZASADY.DOC 

Zásady pro vypracování diplomové práce 
 

I. 

 Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list 5. Obsah DP 

2. Zásady pro vypracování DP 6. Textová část DP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání DP, který student obdrží na své oborové katedře.  
 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP. 
V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 5) Obsah DP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část DP obvykle zahrnuje: 
· Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním DP; 
· Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
· Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

 

DP bude zpracována v rozsahu min. 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8). 
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Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 
 

ad 7) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu DP. 

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON. Práce vložená v elektronické formě do IS EDISON se musí 
zcela shodovat s prací odevzdanou v tištěné formě. 
 

IV. 

 Diplomová práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem magisterského, resp. 
navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2011/2012. 

 

 

 

Ostrava 15. 11. 2011    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 
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Abstrakt 

P�edm�tem diplomové práce je navržení a porovnání r�zných termomechanických zp�sob�

válcování šroubárenských ocelí. Dále pak zjistit vliv použité technologie na užitné vlastnosti 

zpracovaných ocelí, zejména zjistit vliv zpomaleného ochlazování v izolovaných tunelech na 

tyto vlastnosti. Práce je zam��ena na stanovení reálné možnosti výroby ocelí s takovými 

užitnými vlastnostmi, aby nebylo nutné dodate�né tepelné zpracování u zákazník�. 

Klí�ová slova: 

Válcování, �ízené válcování, �ízené ochlazování, šroubárenská ocel-32CrB3 

Abstract 

The subject of the diploma thesis is to design and compare different ways of rolling of screw 

steel. Another point is to determine the impact of the technology to functional characteristics 

of processed steel, especially to determine the influence of slow cooling in isolated tunnels on 

these properties. The diploma thesis is focused on the real possibilities of production steels 

with such functional characteristics to avoid the need additional heat treatment made by 

customers.

Keywords: 

Rolling, controlled rolling, controlled cooling, screw steel-32CrB3 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELI�IN A JEJICH JEDNOTEK 

Zna�ka Název veli�iny Jednotka 

A Materiálová konstanta závislá na chemickém složení oceli               [-] 

A Tažnost [%] 

Acm Teplota segregace                [°C] 

Ac1 Teplota za�átku p�em�ny ferit-austenit                                       [°C] 

Ac3 Teplota konce p�em�ny ferit-austenit                                       [°C] 

Ar1  Teplota konce transformace γ−α p�i ochlazování                               [°C] 

Ar3 Teplota za�átku transformace γ−α p�i ochlazování                             [°C] 

Ce Uhlíkový ekvivalent [%] 

dα Velikost feritického zrna                                                                      [µm] 

dγ Velikost austenitického zrna [µm] 

d0 Po�áte�ní velikost zrna                                                                       [µm] 

D Koeficient difuze                                                     [cm2
⋅s-1] 

D0 Koeficient difuze                                                     [cm2
⋅s-1] 

Ddyn Velikost austenitického zrna po dynamické rekrystalizaci [µm] 

�  Rozdíl hodnot uvedených za symbolem [-] 

e Skute�ná deformace [%] 

� Deforma�ní rychlost                                                                              [s-1] 

ε  Pom�rná deformace [%] 

εcd Kritická deformace  [%] 

εss Deformace v ustáleném plastickém toku  

εkr Kritická deformace                                                                            

εp Piková deformace                                                                                 

K Materiálová konstanta [-] 

k Materiálová konstanta závislá na chemickém složení oceli                [-] 

ld Délka pásma deformace [mm] 

n Koeficient stupn� zpevn�ní [-] 

Q Aktiva�ní energie  [J.mol-1] 

Qrek Aktiva�ní energie rekrystalizace                                    [J.mol-1] 

R Univerzální plynová konstanta                                                  [J.K-1.mol-1] 
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Zna�ka Název veli�iny Jednotka 

R Polom�r  [mm] 

Re Smluvní mez kluzu [MPa] 

RePN Peierls - Nabarovo nap�tí (≅40 MPa) [MPa] 

RePR P�ísp�vek perlitického zpevn�ní [MPa] 

ReTR P�ísp�vek zpevn�ní vlivem rozpustných prvk� [MPa] 

ReP P�ísp�vek precipita�ního zpevn�ní [MPa] 

ReZ P�ísp�vek zpevn�ní velikosti zrn [MPa] 

σ Nap�tí [MPa] 

σmax Maximální deforma�ní nap�tí  [MPa] 

σy Mez skluzu  [MPa] 

σSP St�ední p�irozený deforma�ní odpor [MPa] 

t �as  [s] 

tnr Teplota nulové rekrystalizace [s] 

t0,5 �as pot�ebný pro uzdravení 50 % struktury                                       [s] 

t0 Teplota za termovalníkem  [°C] 

t2 Teplota za p�edhotovním po�adím [°C] 

t4 Teplota vstupu do hotovních  ASC stolic [°C] 

t8 Teplota navíjení [°C] 

Tx  �as pot�ebný pro uzdravení daného podílu struktury                                        [s] 

Tp �as pot�ebný pro zahájení dynamické rekrystalizace [s] 

T Teplota [K] 

Tt Teplota tavení [K] 

Tr Teplota rekrystalizace [K] 

τkr Kritické smykové nap�tí [MPa] 

τ �as [s] 

Tst Teplota konce zrychleného ochlazování                                                   [°C] 

v Rychlost [m.s-1] 

W Teplotn� kompenzovaný �as [s-1] 

X  Podíl uzdravené struktury (stupe� zm�k�ení)                                               [-] 

Z Zener - Hollomon�v parametr                                                        [s-1] 

Z Kontrakce [%] 
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1. ÚVOD 

Diplomová práce pojednává o problematice �ízeného válcování a ochlazování svitk�

z vybraných druh� šroubárenských ocelí na Kontijemné trati v TŽ a.s.  

Cílem práce je, shrnout a porovnat vliv r�zných teplotních režim� válcování a 

ochlazování vývalk� na výsledné mechanické vlastnosti šroubárenských ocelí. Pomocí 

dostupné technologie ochlazování, zjistit její vliv na finální užitné vlastnosti materiálu, 

Stanovit reálnou možnost výroby ocelí s takovými užitnými vlastnostmi, aby nebylo nutné 

dodate�né tepelné zpracování u zákazník�.  

V teoretické �ásti práce je zpracována teoretická podstata válcování, v další �ásti je 

v�nována pozornost oblasti �ízeného válcování, kde je p�iblížen princip a zp�sob 

termomechanického tvá�ení. Obsahem dalších kapitol je problematika �ízeného ochlazování 

respektive tepelného zpracování s popisem vývoje mikrostruktury ocelí. 

V experimentální �ásti je popsáno testování provedené na Kontijemné trati v TŽ a.s., 

jehož cílem bylo nalézt optimální zp�sob válcování šroubárenských oceli, po n�mž by tato 

ocel získala požadované vlastnosti bez nutnosti dalšího tepelného zpracování. Pro potvrzení 

teoretického p�edpokladu byl navržen postup válcování, p�i kterém byly zkoumány vlastnosti 

oceli po tvá�ení p�i �ty�ech rozdílných zp�sobech. Hlavní pozornost byla v�nována vývoji 

mechanických vlastností materiálu p�i zpomaleném ochlazování v izolovaných tunelech. Pro 

predikci finálních vlastností bylo taktéž využito i numerické predikce pomocí software 

QTSteel.  
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2. TEORETICKÁ PODSTATA TVÁ�ENÍ 

2.1 Válcování 

Válcování je kontinuální proces, p�i kterém se tvá�ený materiál deformuje mezi 

otá�ejícími se pracovními válci za podmínek p�evažujícího všestranného tlaku. P�i válcování 

dochází k tvá�ení materiálu, který vykonává posuvný pohyb v meze�e mezi otá�ejícími se 

válci[1]. P�i válcování je v tvá�eném materiálu vyvozena trojosá, p�evážn� tlaková napjatost, s 

nejv�tší složkou ve sm�ru p�sobící síly. Jsou dva základní, principiáln� odlišné zp�soby 

válcování, p�í�né a podélné [2]. P�í�né válcování se využívá p�edevším k výrob� trub, �i 

válcování závit�. V této DP se zabývám podélným válcováním. 

Válcování podélné se vyzna�uje tím, že sm�r posuvu materiálu (osa válcování) je 

kolmá na ob� rovnob�žné osy válc�. Osa válcování je zárove� sm�rem nejv�tší hlavní 

deformace [2]. P�i podélném válcování neprobíhá plastická deformace sou�asn� v celém 

objemu, ale pouze v relativn� malé �ásti, omezené body AA´a BB´, která se nazývá pásmo 

deformace (obr. 1.) [3]. 

Obr. 1: Deformace b�hem válcování [3]
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Výsledné mechanické vlastnosti vývalku ovliv�uje rozhodujícím zp�sobem strukturní 

stav, u ocelí feriticko – perlitických, kterými se v práci zabývám a to p�edevším: 

• velikost feritického zrna, 

• zpevn�ní tuhého roztoku substitu�ními a interstitickými prvky, 

• vlastnosti precipitát�, 

• zp�sob výskytu perlitu (podíl a mezilamelární vzdálenosti). 

U legovaných ocelí k tomu p�istupuje podíl a charakter výskytu jednotlivých 

strukturních složek. Mez kluzu feriticko - perlitických ocelí lze na základ� p�ísp�vku zpevn�ní 

vyjád�it rovnicí (1) [4]: 

eZePePReTRePNe RRRRRR ++++=         (1) 

2.2 Rozd�lení tvá�ení 

Podle toho, jestli tvá�ení probíhá pod rekrystaliza�ní teplotou nebo nad, se tvá�ecí 

procesy d�lí na dv� skupiny: 

• tvá�ení za studena, 

• tvá�ení za tepla. 

Rekrystaliza�ní teplota je teplota, p�i které dochází k regeneraci deformovaných zrn 

vzniklých tvá�ením za studena beze zm�ny krystalové m�ížky [3]. Tvá�ení za studena je také 

technologické zpracování materiálu, p�i kterém teplota materiálu leží pod teplotou 

rekrystalizace [5]. Matematicky lze k�ivku zpevn�ní až do meze stability popsat vztahem 

(podle Hollomona) [2]: 

neK.=σ            (2)

Tvá�ení za tepla je definováno teplotou tvá�ení nad 0,6 až 0,7 Tt. K�ivka nap�tí 

deformace má p�i tvá�ení za tepla t�i charakteristické oblasti: I. - oblast pružných deformací, 

II. - oblast neustáleného plastického toku (v II. a p�evládá zpev�ování, po p�ekro�ení maxima 

v II. b naopak zm�k�ování). Oblast III. je oblast ustáleného plastického toku, kde deformace 

probíhá p�i konstantní hodnot� σ, nezávisle na velikosti deformace. V oblasti III nastává 

dynamická rovnováha mezi vznikem a anihilací dislokací (obr. 2.) [6]. 
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Obr. 2: Schéma závislosti deforma�ního nap�tí na velikosti deformace [7]

Tvá�ení za tepla m�žeme zjednodušen� rozd�lit do t�í základních skupin dle teploty 

tvá�ení, a to na konven�ní tvá�ení, normaliza�ní tvá�ení a termomechanické tvá�ení. Tyto 

zp�soby jsou vzhledem k fázovému diagramu Fe-Fe3C znázorn�ny na obr. 3. [8]. 

Obr. 3: Tradi�ní rozd�lení �ízeného tvá�ení podle teploty válcování [8]

2.2.1 Konven�ní válcování 

Technologicky je navržen postup válcování tak, že kone�ná deformace je uskute�n�na 

ve fázi stabilního austenitu. Hrubé austenitické zrno je akceptováno díky vysoké teplot�, která 

snižuje deforma�ní odpor materiálu, �ehož m�že být využito k redukci po�tu pr�chod�. 

Celkové uzdravení, resp. rekrystalizace struktury probíhá až po ukon�ení válcování materiálu. 

Požadovaných mechanických vlastností je pak v�tšinou dosaženo až v pr�b�hu následného 
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tepleného zpracování. Konven�ní válcování, probíhá za vyšších teplot v oblasti austenitu a 

transformace na ferit se uskute��uje po úplné rekrystalizaci [4]. P�i tomto zp�sobu válcování 

však vyvstává problém jak produkovat ocel odpovídajících pevnostních vlastnosti. Vyplývá to 

z nemožnosti ú�inn� �ídit procesní prom�nné, jako je teplota, rychlost deformace a rychlost 

ochlazování. Tyto parametry totiž spole�n� ur�ují mikrostrukturu a výsledné mechanické 

vlastností válcovaných ty�í [9]. 

2.2.2 Normaliza�ní tvá�ení 

Normaliza�ním tvá�ením je obecn� nazván proces, který probíhá v teplotní oblasti 

normaliza�ního zpracování, to znamená, že finální tvá�ení je provád�no ve spodní �ásti 

austenitu 30 – 50 °C nad Ar3. Austenit úpln� rekrystalizuje p�ed p�em�nou �/	 tak, že 

transforma�ní procesy jsou sm��ovány výhradn� na zjemn�ní a zrovnom�rn�ní austenitického 

zrna. Tento zp�sob tvá�ení je vhodný zejména u konstruk�ních ocelí s feriticko - perlitickou 

mikrostrukturou. Teplota válcování je volena tak, aby vlastnosti válcovaného výrobku 

odpovídaly vlastnostem ocelí normalizovaných v peci. Povrch produktu je proto výrazn�

kvalitn�jší než p�i „normalizování“ v peci [4]. 

2.2.3 Válcování ve dvoufázové oblasti 

P�i válcování ve dvoufázové oblasti vytvá�í austenit deforma�ní texturu 

s deforma�ními pásy, a ve feritu vznikají subzrna. Výsledkem je jemné feritické zrno po 

p�em�n� �/	 a vznik �etných subzrn v rekrystalizovaném feritu. P�ítomnost dvoufázové 

struktury brzdí r�st feritických zrn, která se deformací dále zjem�ují [4]. 

2.3 Zpev�ovací procesy p�i tvá�ení 

P�i tvá�ení za tepla probíhají dva základní procesy, a to zpev�ování a uzdravování. 

Preference jednotlivých d�j� závisí pro daný materiál (chemické složení a strukturní stav) na 

termomechanických parametrech (�, �, e, T) [10]. 

2.3.1 Zpevn�ní materiálu b�hem plastické deformace 

Volné dislokace jsou p�i svém skluzovém pohybu krystalovou m�ížkou nuceny 

p�ekonávat r�zné p�ekážky �i bariery. Mezi tyto p�ekážky pat�í nap�íklad precipitáty, 

zakotvené dislokace, nepohyblivé stupn�, hranice zrn apod. Tyto bariéry se projevují zejména 

tak, že zt�žují disloka�ní pohyb a zvyšuji hodnotu τkr. Tím dochází k postupnému zpev�ování 
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tvá�eného kovu na úkor poklesu jeho plastických vlastností. To p�i pomalém pr�b�hu 

odpev�ovacích proces� (p�i velmi nízkých deforma�ních teplotách) vede k úplnému 

vy�erpání plasticity a ke vzniku lomu [4]. 

������� �)*+,-./01�23,/4.*56�7)89:0,*)�

Je známo n�kolik možných mechanism� pr�b�hu plastické deformace. Mezi n� pat�í 

p�edevším interkrystalický kluz, dvoj�at�ní a difuzní plastická deformace. 

Interkrystalický skluz 

 Jde o mechanizmus, který probíhá za obvyklých deforma�ních rychlostí a teplot 

deformovaných kov� s velkou symetrií krystalové m�ížky. Skluz se uskute��uje postupným 

posuvem atom� jen v ur�itých �inných krystalografických rovinách a sm�rech, a to p�i 

p�ekro�ení kritického smykového (skluzového) nap�tíτkr a tam, kde se pohyb atomu setkává 

s nejmenším po�tem p�ekážek [4]. 

Skluz se �ídí následujícími pravidly: 

a) obvykle nastává v krystalografických rovinách nejhust�ji osazených atom�, 

b) jeho sm�r je vždy totožný krystalografickým sm�rem s nejhust�ji osazenými atomy, 

c) z dané skupiny možných kluzných rovin a sm�r� je ú�inný ten kluzný systém (rovina a 

sm�r), v n�mž τ nejd�íve dosáhne hodnoty τkr. 

Deformace difuzí 

 Teorie difuzního nebo též viskózního mechanizmu plastické deformace p�edpokládá 

difuzi po hranicích zrn nebo subzrn vlivem vn�jšího nap�tí [2]. Difuzivita (koeficient difúze) 

D závisí jednak na energii E, která je t�eba na „protla�ení“ �ástice (atomu) difundující látky 

skrze prost�edí ,,difuzním kanálem, jimž se difuze d�je (tzv. aktiva�ní energie difuze), jednak 

na po�tu D0 t�chto difuzních kanál� s aktiva�ní energii E, které jsou k dispozici, a to podle 

Arrheniova vzorce (3) [11]: 

�
�

�
�
�

�
−⋅

RT

Q
expD=D 0

          (3) 

Hodnota aktiva�ní energie vyjad�uje odpor k vychýlení atomu z jeho rovnovážné polohy. 

Rychlost difuzních jevu v se dá vyjád�it rovnicí (4) [2]: 

�
�

�
�
�

�
−⋅

RT

Q
expv=v 0

          (4) 
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Deformace dvoj�at�ním 

 Mechanické dvoj�at�ní p�edstavuje jeden ze základních mechanizm� plastické 

deformace krystalických látek: p�sobením smykového nap�tí se n�které oblasti struktury 

p�eklopí do zrcadlov� sdružené pozice. Posunutí, p�i kterém k tomu dochází, jsou mnohem 

menší než p�i deformaci skluzem [11]. 

2.3.2 Precipita�ní zpevn�ní 

Precipita�ní zpevn�ní je velmi odvislé od termomechanických parametr� použitých p�i 

tvá�ení ale taktéž i od chemického složení tvá�eného materiálu. V podstat� se zpevn�ní 

dosahuje tím, že se díky precipitaci tvo�í �ástice (precipitáty) rozptýlené v matrici základního 

kovu a p�sobí jako bariéry v pohybu dislokací. Získaná míra zpevn�ní velmi závisí na 

kovových soustavách, objemovém podílu, velikosti �ástic a povaze interakcí �ástic s dislokací 

[12]. Na precipita�ní zpevn�ní v p�ípad� Cr-Mo-V nízkolegovaných ocelí mají kladný vliv 

hlavn� malé �ástice V4C3 nebo VCN, zatímco v p�ípad� nízkolegovaných Cr-Mo ocelí jsou 

p�ínosem malé �ástice Mo2C a Cr7C3. Nap�íklad rozm�rová stabilita karbid� precipitujících 

v Cr-Mo ocelích je nižší než rozm�rová stabilita karbonitridu vanadu v Cr–Mo-V ocelích. U 

všech nízkolegovaných ocelí je precipitace velkých �ástic M6C nevýhodná. Precipitace této 

sekundární fáze zp�sobuje ochuzení matrice o Mo anebo W a je p�í�inou snížení zpevn�ní 

tuhého roztoku. Krom� toho precipitace hrubých �ástic M6C zp�sobuje rozpoušt�ní malých 

�ástic karbid� a karbonitrid� (VC, VCN, Mo2C) a tím dochází ke snížení p�ísp�vku 

precipita�ního zpevn�ní [13]. 

2.4 Uzdravovací procesy  

 Zpev�ování kov� plastickou deformací je ovlivn�no �adou �initel�, nap�. typem 

krystalové m�ížky, chemickým složením, �istotou kov� a jejich slitin, strukturou, EVCH, 

teplotou, velikosti a rychlosti deformace [4]. Zpevn�ní m�že být odstran�no zcela 

dynamickými uzdravovacími procesy b�hem tvá�ení za tepla, nebo �ast�ji je odstran�no 

pouze �áste�n� a další uzdravení se d�je statickými uzdravovacími procesy po tvá�ení za 

tepla. V tomto p�ípad� se významn� uplat�uje i doba mezi jednotlivými deformacemi 
, 

ovliv�ující stupe� uzdravení (zm�k�ení) mezi jednotlivými deformacemi. Stupe� uzdravení je 

d�ležitý zejména p�i tvá�ení oceli se sníženou tva�itelností a rekrystaliza�ní schopností [10]. 

Schematické znázorn�ní zm�k�ovacích proces� je na obr. 4. [14]. 
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Obr. 4: Schematické znázorn�ní zm�k�ovacích proces� a pr�b�h strukturních zm�n na 

k�ivce: 1 - zpevn�ní bez zm�k�ení, 2 - DRV u kov� s vysokou hodnotou EVCH, 3 - DRX u 

kov� s nízkou hodnotou EVCH, 4 - SRV p�i �<�krit, 5 - MRX a SRX p�i �>�krit[14]. 

V závislosti na prob�hlé velikosti deformace � jsou možné následující uzdravovací  

pochody [4]: 

• statické zotavení, 

• statická rekrystalizace, 

• dynamická rekrystalizace,

• metadynamická rekrystalizace.

2.4.1 Zotavení 

 Zotavení spo�ívá v místním p�esunu atom� z nestabilních poloh do stabilních a 

odstran�ní m�ížkových defekt�. Vše se odehrává na úrovni krystalu, navenek se toto 

neprojevuje zm�nou struktury. Toto zotavení se m�že uskute�nit už p�i pom�rn� nízkých 

teplotách, které vytvá�ejí dostate�né energetické podmínky na zánik deformací a nap�tí. 

Zotavením se odstraní mikroskopické a makroskopické nap�tí a zlepší se fyzikální a �áste�n�

i plastické vlastnosti kovu. Pevnost a mez kluzu klesnou, tažnost se zvýší. Z toho vyplývá, že 

plastické vlastnosti kovu se zlepší a kov m�žeme dále tvá�et. Následky zpevn�ní se odstraní 

difuzními procesy, které se urychlí s teplotou. K zotavení m�že docházet i p�i normální 

teplot�, ale celý proces trvá velmi dlouho. Jako p�íklad zotavení m�žeme uvést, že p�i teplot�

200°C u nízkouhlíkové oceli se zvýšila tažnost o 20 až 30% oproti výchozím hodnotám po 

tvá�ení za studena [5]. 
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Dynamické zotavení se vyzna�uje p�emís�ováním a �áste�nou anihilací dislokací a 

vznikem subzrn. U kov� s vysokou energií vrstevných chyb dochází k p�í�nému skluzu a 

šplhání dislokací. V pr�b�hu plastické deformace mohou jak hranové, tak i šroubové 

dislokace opustit kluzné roviny a vzájemn� reagovat. Tím se �áste�n� sníží jejich hustota i 

nap�tí, nutné pro plastickou deformaci. P�i dynamickém zotavení nevznikají nová zrna, 

hranice zrn nemigrují, zrna z�stávají v texturním uspo�ádání. Dynamickým zotavením 

vznikají v protažených zrnech rovnoosá subzrna. Pon�vadž se nep�edpokládá migrace hranic 

subzrn, tento efekt se vysv�tluje tzv. „repolygonizací“ dislokací. V procesu deformace 

dochází k opakovanému rozpadu a novému formování hranic subzrn. Snížení hustoty 

dislokací je p�i dynamickém zotavení nižší než p�i rekrystalizaci, proto je také úm�rn� nižší 

stupe� zm�k�ení.  

Kinetiku dynamického zotavení p�i plastické deformaci za tepla podporují  

tyto d�je [15]: 

• vysoká energie vrstevných chyb, 

• vyšší teploty tvá�ení, 

• vyšší deforma�ní tvá�ení, 

• vyšší obsah vakancí  

2.4.2 Rekrystalizace 

Rekrystalizace je takový proces, který probíhá za vyšších teplot, v deformovaném 

stavu se tvo�í a rostou nová zrna a to na úkor zrn p�vodních, p�i�emž zpevn�ní zaniká [5]. 

Rekrystalizace vzniká i u kov� tvá�ených za studena p�i následujícím oh�evu na teplotu vyšší, 

než je teplota zotavení (tzv. statická rekrystalizace). Na hranicích zrn a subzrn se vytvá�ejí 

zárodky nových zrn. Z t�chto zárodk� rostou nová zrna, jejichž r�st je ukon�en tehdy, když se 

jejích hranice vzájemn� dotýkají. Nová zrna mají pravideln�jší tvar, nejsou protažena ve 

sm�ru tvá�ení jako zrna p�vodní [16]. Rekrystalizaci deformovaného kovu ovliv�ují teplota, 

stupe� deformace, �as a �istota materiálu. Rekrystaliza�ní teplota kovu TR závisí na teplot�

tavení empiricky stanoveným vztahem (5): 

TMR T4,0T ⋅=            (5) 

Pro dvou fázové struktury pak vztahem stejným s koeficientem 0,5 [17]. 

 Podíl rekrystalizované �ásti X je dán rovnicí (6) dle Johnson – Mehl –

 Avrami - Kolmogorov jako funkce �asu výdrže po deformaci [18]: 
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Základním modelem pro popis kinetiky statické rekrystalizace, která následuje po 

deformaci za tepla, se používá Avramiho rovnice (7): 
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kde X je podíl rekrystalizované struktury jako funkce �asu.  

Rovnice poskytuje v�rný popis k�ivky rekrystalizace na základ� dvou parametr�. 

Exponentu n, který není zpravidla tak citlivý na parametry deformace, zatímco �as pro 50% 

rekrystalizaci t0,5, se m�ní v rozsáhlých mezích a je závislý na podmínkách deformace. 

Kinetika statické rekrystalizace velmi závisí na deformaci, velikosti p�vodního zrna, teplot� a 

deforma�ní rychlosti, která je vyjád�ena pomocí Zener - Hollomonova parametru Z. 

Whiteman a Sellars navrhli rovnici pro výpo�et �asu pot�ebného k uzdravení 50% podílu 

statickou rekrystalizaci v závislosti na �, D0, T, Q a Z ve tvaru (9) kde A, a, b a c jsou 

konstanty, Qrek je aktiva�ní energie statické rekrystalizace a R plynová konstanta. Ze 

základního fyzikáln� - metalurgického hlediska je známo, že kinetika rekrystalizace závisí na 

hustot� nuklea�ních míst, na hnací síle pro r�st a na mobilit� hranic zrn. Na druhé stran�, 

krom� jisté teplotní závislosti, nedokáže teorie p�esn�ji ur�it vliv ostatních parametr�. Nap�. 

pro Ti - V mikrolegovanou ocel byla navržena rovnice pro stanovení pot�ebného �asu pro 

50% statické rekrystalizace [19], ve tvaru: 

�
�

�
�
�

�
⋅⋅⋅ε⋅ −−ε−

RT

Q
expZDA=t rekcd

0,5
        (8) 

kde A, a, b a c jsou konstanty, Qrek je aktiva�ní energie statické rekrystalizace a R plynová 

konstanta. 

Podle podmínek deformace a �asového nástupu lze rekrystalizaci rozd�lit na n�kolik 

typ� [20]. Zjednodušen� lze krom� statické rekrystalizace uvést ješt� další druhy, a sice 

dynamickou a metadynamickou rekrystalizaci, primární a sekundární rekrystalizaci.  

��$���� �1-,0.*5;�:)5:1/4,3.<,*)�

Dynamická rekrystalizace (DRX), je d�ležitým jevem zejména za vysokých teplot a 

vysoké plastické deformace, jde o proces který je schopen m�nit mikrostruktury kovových 

materiál�, a tím má vliv na jejich mechanické vlastnosti [21]. Je t�eba uvést, že tato 

rekrystalizace probíhá v pr�b�hu samotné deformace. Proces je nastartován p�i kritickém 
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stupni deformace - �kr. Úrovni hustoty dislokací p�i �kr, odpovídá taková hodnota vnit�ní 

energie, p�i které za�ínají nukleovat zárodky nových zrn. B�hem plastické deformace zrna 

rostou na velikost odpovídající podmínkám deformace (p�i statické rekrystalizaci až do 

vzájemného styku). Dynamická rekrystalizace je �ídícím mechanismem zm�k�ení u kov�

krystalizujících v fcc m�ížce a s nízkou hodnotou energie vrstevné chyby (Fe�, Cu, Ni) [14]. 

Dynamická rekrystalizace vytvá�í nová zrna, ve v�tší mí�e se odstraní zpevn�ní a 

zvyšují se plastické vlastnosti. Po dosažení ur�ité kritické deformace se vytvo�í p�íznivý stav 

pro tvorbu zárodk� a jejich r�st. P�edpoklady pro pr�b�h dynamické rekrystalizace: 

• nízká energie vrstevných chyb, 

• velikost deformace nad �kr RD pro DRX, 

• vysoké teploty. 

Kinetiku dynamické rekrystalizace urychluje [6]: 

• vyšší velikost a rychlost deformace,  

• vyšší teploty, 

• nižší velikost výchozího zrna,  

• nižší obsah legujících prvk� (zejména Cr, Mo, Nb, Ti), 

• vyšší stupe� �istoty oceli. 

Dynamická rekrystalizace je významným mechanizmem ovliv�ujícím pr�b�h 

plastické deformace za tepla. Tomuto jevu byla v�nována �ada studií, n�které z nich se snažily 

rovn�ž o matematický popis její kinetiky. Nap�. Elfmark [22] navrhl závislost: 

��
�

�
��
�

�
⋅

RT

Q
expC=t 0p

          (9) 

kde tp je �as pot�ebný pro zahájení dynamické rekrystalizace (resp. pro dosažení nap��ového 

píku), max deforma�ní nap�tí p�i zahájení dynamické rekrystalizace, d je exponent závislý na 

chemickém složení oceli a C0 je konstanta. Po�átek dynamické rekrystalizace lze tedy 

zjednodušen� ur�it z �asu pot�ebného pro vznik maxima deforma�ní síly, nap�. z maxima 

krouticího momentu b�hem spojité torzní zkoušky. Úpravou rovnice (9) je pak získán vztah 

pro tzv. teplotn� kompenzovaný �as [23]: 

��
�

�
��
�

�
−⋅

RT

Q
expt=W p           (10) 

Kritická deformace pro start DRX má tvar [24]: 

5,015,0
c DZ9,4 ⋅⋅=ε              (11) 
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kde: 
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�
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�
⋅=

R

Q
Z DRXexpε�           (12) 

Kinetiku dynamické rekrystalizace a velikost zrna pro ocel s p�ídavkem vanadu 

m�žeme popsat dle Sellarse [25] níže popsanými rovnicemi (13, 14) [26] kinetiku dynamické 

rekrystalizace:

( )
�
�

�

	






�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

ε

ε−ε
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5,1

p

cr
dyn 4,0exp1=X         (13)

velikost zrna:

223,04
dyn Z106,1D −⋅⋅=          (14) 

Po dynamické rekrystalizaci se dle konkrétních podmínek deformace mohou projevit 

další uzdravovací pochody, jako je metadynamická rekrystalizace, statická rekrystalizace, 

metadynamické zotavení a statické zotavení [27]. 

��$���� �)4,71-,0.*5;�:)5:1/4,3.<,*)�=���%>�

Zjemn�ní zrna p�i dynamické rekrystalizaci, je velmi d�ležité p�i deformaci za tepla. V 

sou�asné dob� je také zájem využít metadynamickou rekrystalizaci (MDRX) p�í tvá�ení za 

tepla, ale výsledky jejího pr�b�hu jsou velmi omezen� zve�ej�ovány až do sou�asnosti. 

Metadynamická rekrystalizace nastává pokra�ujícím r�stem jádra vzniklého v d�sledku 

výskytu dynamické rekrystalizace p�i tvá�ení. Pro pr�b�h MDRX se nevyžaduje inkuba�ní 

doba a tak rychlým pr�b�hem zm�k�ení lze zvýšit mechanické vlastnosti, i když je krátce po 

prob�hlé deformaci, zejména pro materiály s relativn� velkým deforma�ním odporem, jako 

jsou austenitické nerezové oceli [28]. Obecn� lze ale uvést, že výsledky pr�b�hu MDRX pro 

konkrétní typy materiál� jsou velmi omezen� zve�ej�ovány. 

P�edpokladem pro vznik metadynamické rekrystalizace jsou dynamicky 

rekrystalizovaná zrna p�i tvá�ení, tedy p�i deformaci v�tší než kritická velikost deformace 

nezbytná pro vznik dynamické rekrystalizace. Metadynamická rekrystalizace nevyžaduje 

proto žádnou inkuba�ní dobu a její pr�b�h je až o �ád rychlejší než u statické rekrystalizace. 

Probíhá p�ednostn� v místech s maximální deformací [29]. 
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3. TERMOMECHANICKÉ TVÁ�ENÍ 

Termomechanické zpracování (TMZ) p�edstavuje progresivní technologii zpracování 

vybraných druh� ocelí, která nám umož�uje dosáhnout vyšší mechanické vlastnosti 

zpracovaných konstruk�ních ocelí, p�i minimalizaci spot�eby energií. P�ímo po doválcování 

touto metodou dosáhneme nap�íklad výrazného zjemn�ní vzniklé feritické struktury, 

doprovázené jak zvýšením pevnostních charakteristik, tak zvýšením odolnosti proti k�ehkému 

porušení, aniž je nutné použít dodate�né tepelné zpracování. P�i termomechanickém 

válcování je v�nována pozornost p�edevším otázkám dynamické rekrystalizace, stavu 

austenitické matrice p�ed následnou fázovou p�em�nou, problematice abnormálního r�stu 

austenitických zrn (vznik heterogenní austenitické struktury), vlivu rozvoje rekrystalizace 

p�ed fázovou p�em�nou, pop�. vlivu tvá�ení za podmínek heterogenní matrice (tvo�ené 

austenitem a feritem p�i doválcování v oblasti interkritických teplot [8]. TMZ je technologie, 

která umož�uje dosahovat finálních vlastností materiálu �ízeným sledem deforma�ních úb�r�

p�i definovaném teplotním režimu. Cílem aplikace TMZ m�že být bu� ekonomicky výhodná 

náhrada konven�ní kombinace technologií tvá�ení a tepelného zpracování, anebo získání 

materiálu se speciálními vlastnostmi, které konven�ním tvá�ením a tepelným zpracováním 

získat nelze [30]. 

3.1 Základní teplotní oblasti p�i válcování 

V �ízení tvá�ecích proces� hrají významnou roli b�hem tvá�ení t�i kritické teploty Tnr, 

Ar3 a Ar1. Hodnoty t�chto teplot lze stanovit pomocí laboratorních simulací bu� tlakem, nebo 

tahem. Velmi �asto jsou simulovány i na krutových plastometrech. Tlakové zkoušky jsou 

výhodné pro ur�ování kinetiky rekrystalizace a precipitace, pon�vadž poskytují velmi p�esné 

výsledky p�i n�kolika na sob� navazujících deformacích. Tahové p�ístroje jsou nej�ast�ji 

používány k zjiš�ování tvá�itelnosti za tepla a ke stanovení optimálního teplotního a 

deforma�n� - rychlostního pole pro zajišt�ní optimální tva�itelnosti [12].  

Pon�kud jiným zp�sobem ur�ení uvedených teplot je použití empiricky stanovených 

vztah�. Zde ovšem vyvstává problém dodržení chemického složení a ostatních deforma�ních 

parametr� nutných pro zisk p�esných výsledk� pro použitý materiál. Konkrétní vyjád�ení 

rovnic m�že být ve tvarech (15, 16).  
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T�etím zp�sobem zjišt�ní hodnot teplot je použití numerických predikcí s využitím 

vhodného software. V sou�asnosti je velmi využíváno program� postavených na bázi metody 

kone�ných prvk� (FEM) nebo metod na bázi kone�ných objem� (FVM). P�estože jsou 

publikovány mnohé práce p�inášející pom�rn� v�rné výsledky dob�e korespondující se 

skute�ným stavem, existují i zde jisté nevýhody a limity. Mezi problémy, které doprovázejí 

softwarovou predikci teplot, pat�í nutnost dob�e zvoleného numerického modelu, jakož i 

p�esn� definovaných okrajových podmínek. 

1) teplota nulové rekrystalizace (Tnr)  

Tvar rovnice pro výpo�et teploty nulové rekrystalizace (Tnr) je: 

Si357Al363Ti890)V230V732()Nb644Nb6445(C464887Tnr ⋅−⋅+⋅+⋅−⋅+⋅−⋅+⋅+=  (15) 

2) teplota po�átku p�em�ny m�ížky KPC na KSC (Ar3) 

Tvar rovnice pro výpo�et teploty po�átku p�em�ny železa � na železo 	 Ar3 je:  

MoNiCrCuMnCAr ⋅−⋅−⋅−⋅−⋅−⋅−= 80551520803109103      (16) 

3) teplota konce p�em�ny železa � na železo � (Ar1) 

Symboly C, Mn, Cu, Cr, Ni, Mo uvedené ve vzorcích jsou hmotnostní procenta 

daných chemických prvk� [12]. 

Tyto t�i teploty mohou být p�esn� stanoveny ze známého pr�b�hu k�ivky nap�tí deformace a 

vynesením t�chto hodnot proti 1/T. Takový diagram je na obr. 5. a všechny t�i kritické teploty 

jsou na n�m z�eteln� viditelné [31]. 

Obr. 5: K�ivka st�edního deforma�ního odporu jako funkce p�evrácené hodnoty teploty 
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P�ehled a popis �ty� teplotních oblastí v pr�b�hu zkoušky krutem: 

I. nízký spád, rekrystalizace je dokon�ena, �í tém�� dokon�ena, 

II. pokles pod teplotu nulové rekrystalizace Tnr, vyskytuje se akumulace 

deforma�ních sil, 

III. výskyt mezi horní (Ar3) a dolní (Ar1) kritickou teplotou, vyžaduje interkritické  

(γ + α) válcování, 

IV. aplikace na proh�átí, válcování v oblasti feritu [32]. 

�ízené tvá�ení má v principu za úkol zjemnit sekundární zrno transformující se 

z deformovaného austenitu a tím zvýšit mechanické hodnoty oproti hodnotám dosahovaným 

p�i konven�ním tvá�ení. Ve své podstat� ale m�že být cílem dosažení jakékoliv jiné struktury 

nebo textury oproti konven�ním zp�sob�m tvá�ení.  

Základní stadia �ízeného tvá�ení jsou zobrazena na obr. 6. [12]. 

Obr. 6: Zobrazení vlivu teploty tvá�ení na mikrostrukturu materiálu [12]

Termomechanickým tvá�ením se rozumí �ízení celkových výrobních podmínek k 

dosažení požadovaného strukturního stavu. Jedná se p�edevším o složení oceli, 

termomechanické a �asové parametry tvá�ení, p�ípadn� ochlazování. Vhodné strukturní stavy 

umožní dosažení vyšších pevnostních vlastností p�i vyhovujících k�ehkolomových a 

únavových charakteristikách a zaru�ené sva�itelnosti. Ze strukturního hlediska má rozhodující 

význam velikost zrn a subzrn, podíl jednotlivých strukturních složek, množství a rozložení 

precipitát�, hustota dislokací a stavba tuhého roztoku [33]. 
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Termomechanické zpracování oceli vyžaduje �ízení a interakci nejmén� t�chto 

základních mechanizm� (mezi jinými):  

• disloka�ní skluz a šplh, 

• rekrystalizace, 

• r�st zrna, 

• fázové transformace, 

• precipitace, 

• hrubnutí �ástic.  

V�tšina z t�chto strukturálních zm�n se objevuje dynamicky, tj. v pr�b�hu deformace, 

nebo staticky, tj. po deformaci. Termomechanická tvá�ení mohou být rozd�leny n�kolika 

zp�soby. Jedna z možností by mohla být následující: 

• zjemn�ní zrna pro zvýšení pevnosti a houževnatosti bez dalšího tepelného 

zpracování, 

• zjemn�ní zrna pro získání superplastického chování, 

• kontrola textury (minimalizace cípovitosti, zlepšení tažnosti, magnetických 

vlastností,…). 

Uvnit� každé z t�chto kategorii jsou navazující procesy, které musí být �ešeny 

sou�asn�. Vyžaduje to tedy laboratorní a zárove� po�íta�ové modelování [34]. 

3.2 D�lení �ízeného tvá�ení 

 D�lení �ízeného tvá�ení dle interakce rekrystalizace a precipitace vychází z teorií 

založených na vztahu procesu rekrystalizace a precipitace b�hem tvá�ení ve vazb� na teplotu 

nulové rekrystalizace Tnr [24]. Základní interakce mezi rekrystalizací a precipitací je uvedena 

p�ehledn� v tabulce 1 [31]. 
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Tabulka 1.  Rozd�lení �ízeného tvá�ení dle vztahu mezi rekrystalizací a precipitací

VZTAH MEZI REKRYSTALIZACÍ A PRECIPITACÍ  

Typ procesu 
Teplotní oblast 

v porovnání k Tnr

Úlohová 

nap��ovo - indukované 

precipitace 

Vztahem mezi precipitací 

a rekrystalizací 

Rekrystaliza�ní 

�ízené tvá�ení 

Nad teplotou 

Tnr

Nesmí být 
Statická rekrystalizace 

probíhá p�ed precipitací 

Konven�ní 

�ízené 

tvá�ení 

Pod teplotou Tnr Nesmí být 

Precipitace p�ed statickou 

nebo dynamickou 

rekrystalizací 

Dynamickou 

rekrystalizací 

�ízené tvá�ení 

Pod teplotou Tnr Nesmí být 

Statická ani dynamická 

rekrystalizace neprobíhá 

p�ed precipitací 

Analýza pr�m�rného chování toku nap�tí (σSP) jako funkce inverzní absolutní teploty 

umož�ující identifikaci hlavních zm�n mikrostruktury odehrávajících se b�hem válcování. 

Pat�í mezi n� SRX, DRX následovaný MDRX, nap�tí akumulace a fáze transformace. 

Schematicky ukazuje tyto jevy (obr. 7.) v podob� MFS a 1/T k�ivky pro hypotetické 

pr�chody [35]. 

Obr. 7: Pr�b�h uzdravovacích proces� jako závislost meze kluzu a 1/T 
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3.2.1 Konven�ní �ízené válcování 

Konven�ní �ízené válcování (CCR - Conventional Controlled Rolling) spo�ívá 

v dokon�ení práce, nebo narovnání zrna „pala�inka“ austenitu p�i teplotách pod TNR. V tomto 

p�ípad� vzniklé �ástice Nb (C, N) následn� zpomalují srážení, nebo dokonce zamezuje vzniku 

rekrystalizace [35]. Roste hustota dislokací. Spolu s deforma�ními pásy vyskytujícími se 

uvnit� takto deformovaných zrn austenitu je k dispozici jejich vysoký specifický povrch Sv, 

jenž je dán sou�tem t�chto deforma�ních pás� a povrch� hranic deformovaných zrn, pop�. 

transkrystalických dvoj�at. To vede k zvýšenému deforma�nímu zatížení pro dané teploty 

vlivem vysokých hustot dislokací, ale na druhou stranu k výsledné velmi jemné feritické 

mikrostruktu�e (5-7 �m) po následné fázové transformaci [36]. 

Zp�sob �ízeného tvá�ení ozna�ovaný jako CCR je v podstat� založen na oh�evu 

materiálu a následném válcování p�i teplotách b�žných pro konven�ní tvá�ení, tj. cca 

1000 - 1100 °C. Díky statické rekrystalizaci se velikost austenitického zrna zmenší z cca 

150 - 300 �m na mén� než 100 �m. Následuje ochlazení pod Tnr a pokra�uje další tvá�ení 

(deformace) [31]. Schematicky je postup konven�n� �ízeného válcování, jež je podmín�no 

vznikem zrn typu pala�inka znázorn�n na obr. 8. [35]. 

Obr. 8: Postup p�i konven�n� �ízeném válcování [35]

3.2.2 Rekrystalizací �ízené válcování (RCR - Recrystallization Controlled Rolling) 

Rekrystalizací �ízené válcování je v pracích popsáno následn�. Pokud se válcování 

pásu provádí nad Tnr, je SRX považována za prob�hnutou. Naopak pod Tnr vzniká akumulace 

nap�tí [36]. Prvním požadavkem je, aby rekrystalizace byla dostate�n� rychlá a požadované 

�asy byly dostate�n� dlouhé. Toho lze dosáhnout legováním V nebo Nb. Vanad tímto 

zp�sobem zp�sobuje zjemn�ní zrna, protože snižuje pohyblivost hranic zrn v pr�b�hu 

rekrystalizace, ale rekrystalizaci úpln� nezastaví. 
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Druhým požadavkem je zabránit r�stu zrna po každé prob�hlé rekrystalizaci. 

V p�ípad�, že by došlo k r�stu zrna po prob�hlé rekrystalizaci, zhoršilo by to výsledný 

zjem�ující efekt rekrystalizace p�i nižších teplotách. Abychom zabránili r�stu zrna, p�idáváme 

do oceli okolo 0,01% Ti pro tvorbu jemnozrnných �ástic v pr�b�hu chlazení po plynulém lití.  

Výsledky zahrnující nejd�ležit�jší tvá�ecí parametry jsou velikost austenitického zrna 

dg po R�T a rychlost ochlazování r b�hem transformace spole�n� s deformací vyvolávající 

pancake (pala�inka) strukturu použitou pod tnr a �eq. 

Tvar rovnice pro výsledné feritické zrno d� je: 

[ ] 15,05,03,0 45,15)exp(232,482,1996,55 −⋅+−⋅+⋅+= rdd eqεγα      (17) 

Výslednou hodnotu feritického zrna m�žeme vložit do Hall - Petchova vztahu: 

5,01,21219 ασ ⋅+=y           (18) 

P�i b�žném rekrystaliza�ním �ízeném tvá�ení a p�i ochlazovací rychlosti okolo 6°C s-1

dosahujeme velikosti feritického zrna okolo 7 �m a hodnoty meze kluzu 465 Mpa [31]. 

Schematicky je postup rekrystalizací �ízeného válcování znázorn�n na obr. 9. [35]. 

Obr. 9: Postup p�i rekrystalizací �ízeném válcování [34]

3.2.3 Dynamickou rekrystalizací �ízené tvá�ení 

Charakteristické pro tento typ tvá�ení je krátký �as mezi pr�chody a dostate�n� nízká 

teplota tvá�ení. Z toho vyplývá, že není nedostatek �asu k pr�b�hu konven�ní rekrystalizace 

b�hem pauzy mezi pr�chody, že množství precipitovaných karbonitrid� omezujících 

rekrystalizaci je velmi omezeno. Nerekrystalizovaný materiál zpev�uje a dochází 

k akumulování deformace (skute�ná deformace musí být v�tší než 1 nebo více, aby se 

uskute�nila kompletní rekrystalizace mikrostruktury p�es pr��ez). Za t�chto p�edpoklad�

za�íná probíhat jiná forma rekrystalizace tzv. dynamická rekrystalizace. V pr�b�hu této 
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rekrystalizace dochází nukleaci a r�stu nových zrn již b�hem deformace (ne jako u statické 

rekrystalizace v p�edchozím p�ípad� po deformaci). Tímto zp�sobem tvá�ení lze dosáhnout 

velikosti austenitického zrna, až 2 �m což vede k feritickému zrnu 1 až 2 �m [31].

Obr. 10: Postup p�i dynamickou rekrystalizací �ízeném válcování [34]

3.3 �ízené ochlazování 

Nevýhodou konven�ního válcování jsou vysoké válcovací síly p�í snížených 

doválcovacích teplotách a nutné meziopera�ní prodlevy snižující výkonnost válcovacích tratí. 

�ízeným ochlazováním po válcování lze dosáhnout:  

• zjemn�ní feritického zrna,  

• zjemn�ní perlitu nebo bainitu,  

• zvýšení doválcovacích teplot,  

• zlepšení sva�itelnosti snížením uhlíkového ekvivalentu Ce.  

Vzhledem k tomu, �e plastická deformace ovliv�uje teplotu a kinetiku p�em�n, je 

nutná znalost ARA-diagramu po p�edchozí deformaci. Pro strukturní stav po �ízeném 

ochlazování je rozhodující rychlost ochlazování b�hem fázových p�em�n a tzv. stop teplota 

(Tst), p�i které je zrychlené ochlazování p�erušeno. Zrychlené ochlazování nemá probíhat až 

do konce fázových zm�n (obr. 11.), tím se zabrání vzniku velkého podílu zakalené struktury. 

Pro C-Mn-Nb-V oceli je optimální stop teplota okolo 550 °C. Výsledná struktura je jemn�

feritická s rovnom�rn� rozptýlenými ostr�vky bainitu. Pouze �ízeným válcováním lze 

dosáhnout jemn� feritickou strukturu s perlitem v texturním uspo�ádání. P�i stejných 

doválcovacích teplotách mohou být rozdíly v dosažených mechanických vlastnostech. Pro 

mez kluzu (Re) p�i �ízeném válcování (�V) a �ízené válcování s následným �ízeným 

ochlazováním (�V+�O) to m�že být až o 50 MPa. Stejné hodnoty Re se získají p�i 

doválcovacích teplotách: 700 °C (�V) a 825 °C (�V a �O). Zpevn�ní p�i �ízeném 
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ochlazování se stává p�evážn� ze zjemn�ní feritického zrna, precipita�ního zpevn�ní �i 

bainitického zpevn�ní [12]. 

Obr. 11: Vliv ochlazovací rychlosti na strukturu [12]. .Ocel: C-Mn-Nb; tstop, = 550 °C; 

F - ferit; P – perlit; B – bainit; M – martenzit  

Experimentální program provád�ný ve spolupráci COMTES FHT a KMM v Plzni na 

materiálu �SN 12050 dokládá možnost velmi ú�inného zjemn�ní zrna této b�žn� používané 

oceli �ízeným tepeln� deforma�ním procesem. Rozhodující význam pro výslednou 

mikrostrukturu má celková velikost vložené deformace a dokovací teploty, nicmén� kvalita 

materiálu je ovlivn�na celým pr�b�hem termomechanického zpracování. Vzorky zpracované

v rámci experimentu m�ly tvar vále�ku o pr�m�ru 40 mm a výšce 100 mm. Na každém z 

vále�k� byl vysoustružen manipula�ní �ep, za který byl vzorek b�hem modelování kování 

držen klešt�mi. P�i experimentálním zpracování byly vzorky modelov� kovány r�znými 

režimy s následným ochlazováním tlakovým vzduchem. Cílem experimentu bylo dosažení co 

nejjemn�jší mikrostruktury. Postupná optimalizace a finální dosažená jemnozrnné ve v�tšin�

objemu tvá�eného vzorku jsou patrné z obrázk� 12a - 12d. Obr.12d uvádí materiál 

s nejjemn�jší mikrostrukturou, který obsahoval ve vybraných lokalitách zrna s pr�m�rnou 

velikostí kolem 2.5 �m. Všechny prezentované mikrostruktury byly p�ipraveny postupy 

termomechanického zpracování, kdy deformace byla realizována p�i teplot� kolem 650°C. 

Uplatnil se transforma�ní i rekrystaliza�ní mechanismus zjemn�ní zrna. Rekrystaliza�ní 

mechanismus spo�ívá ve využití procesu dynamické rekrystalizace, která je intenzivn�

podporována teplotou i velikostí vnášené deformace, r�st zrn však je limitován opakujícími se 

deforma�ními úb�ry, postupn� chladnoucí materiál takto zjem�uje své zrno. Transforma�ní 
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mechanismus zjemn�ní zrna spo�ívá ve využití deformace v teplotním rozsahu zbrzd�né 

rekrystalizace - poruchy zp�sobené deformací. Vytvá�í velmi hustou sí� zárodk� pro produkty 

transformace a materiál získá znovu jemn�jší zrno. Není vylou�eno, že bude možné 

mikrostrukturu ješt� dále zjem�ovat deforma�ním mechanismem, tedy intenzivní deformací 

p�i snížených teplotách, kdy vznikají nejd�íve subzrna v interiéru zrn již takto jemné 

mikrostruktury, následn� subzrna získají vysokoúhlové hranice a struktura je oproti 

výchozímu stavu významn� jemn�jší. Vlastnosti získané v materiálech s velmi jemným zrnem 

nabývají velmi zajímavých hodnot. Zjemn�ní zrna je jediný fyzikáln� metalurgický 

mechanismus, který zp�sobí sou�asný nár�st pevnosti a houževnatosti. Mikrostruktura na 

obr. 12d má pevnost o 20% a houževnatost o 30% vyšší v porovnání s materiálem na 

obr. 12a. Vedle t�chto parametr� jsou významn� zlepšeny dynamické vlastnosti, p�edevším 

mez únavy [30]. 

Obr. 12a-d: Postupné zjem�ovaní feriticko perlitické mikrostruktury zm�nami 

termomechanického zpracování. 

Na obr. 12d je zjemn�ná mikrostruktura s pr�m�rnou velikosti zrna menší než 3 �m, 

na obr. 12a je zobrazena nejhrubší mikrostruktura, má pr�m�rnou velikost zrn 20 �m [29]. 
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3.4 Tepelné zpracování kov�

Tepelné zpracování kov� a slitin je proces, p�i n�mž se kov oh�ívá na ur�itou teplotu a 

po ur�ité dob� setrvání na této teplot� se ochlazuje. Probíhají v n�m procesy, jejichž 

výsledkem je kone�ná struktura. Na jejím charakteru pak samoz�ejm� závisí jeho mechanické, 

technologické, fyzikální a chemicko - fyzikální vlastnosti. Smyslem tepelného zpracování 

kov� je v�tšinou zvýšení úrovn� zejména mechanických vlastností. 

Podle toho, v jakém vztahu je struktura dosažená tepelným zpracováním ke struktu�e 

rovnovážné, rozlišujeme 5 základních druh� tepelného zpracování. Jsou jimi: žíhání, kalení, 

popoušt�ní, chemicko - tepelné zpracování a tepeln� mechanické zpracování. 

Žíhání je tepelné zpracování, jehož výsledkem je rovnovážná struktura nebo struktura, 

která je rovnovážn� struktu�e blízká. Existují žíhání s p�ekrystalizací a bez p�ekrystalizace. 

Žíhání s rekrystalizací je takové žíhání, p�i n�mž se p�i oh�evu i p�i ochlazování m�ní 

krystalová m�ížka. Výsledkem p�em�ny vysokoteplotní fáze p�i ochlazování je více mén�

rovnovážná struktura, stabilní p�i nízkých teplotách. 

Žíhání bez rekrystalizace je žíhání pod teplotami fázových p�em�n, což znamená, že se 

p�i n�m nem�ní krystalová m�ížka. P�íkladem je tzv. rekrystaliza�ní žíhání ke snížení 

vnit�ních pnutí [37]. Oblasti základních druh� žíhání jsou znázorn�ny na obr. 13. [38] a 

popsány níže. 

Obr. 13: Oblasti základních druhu žíhání [38], a) žíhání na snížení pnutí, b) rekrystaliza�ní, 

c) na m�kko, d) normaliza�ní, e) homogeniza�ní 
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3.4.1 Homogeniza�ní (difúzní) žíhání 

Ú�elem homogeniza�ního žíhání je vyrovnat co nejvíce nestejnom�rnost chemického 

složení ocelí difúzí. Nestejnorodost chemického složení vzniká již p�i chladnutí odlité oceli 

mezi teplotami likvidu a solidu. U ocelí s v�tším obsahem uhlíku a slitinových prvk� se již 

taveniny vylu�ují primární karbidy.  

Homogeniza�ní žíhání jako samostatná operace je oh�ev na teplotu zna�n� vyšší, než 

je poloha bod� A3 a Acm, tedy mezi teplotami 1000 až 1250°C, dostate�n� dlouhá výdrž na 

této teplot� (6 i více hodin) a pomalé ochlazení. 

3.4.2 Normaliza�ní žíhání 

Ú�elem normaliza�ního žíhání je zjemn�ni hrubého zrna, které se v oceli m�že 

vytvo�it již p�i lití, nebo p�i tvá�ení za vysoké teploty, anebo dlouhodobým žíháním za 

vysokých teplot. 

Zjemn�ní zrna p�i normalizaci je zp�sobeno rekrystalizací, a je proto tím v�tší, �ím 

rychlejší byl oh�ev na normaliza�ní teplotu a �ím rychlejší bylo ochlazení. Proto u obzvláš�

náro�ných sou�ástí bývá normaliza�ní žíhání p�ed kalením spojeno s ochlazením do oleje; 

tento postup se nazývá p�edzušlecht�ní . 

3.4.3 Žíhání základní 

Ú�elem tohoto žíhání je zlepšit obrobitelnost a tva�itelnost oceli, snížit tvrdost a 

vnit�ní pnutí. PO oh�evu oceli na teplotu 30 až 50°C nad Ac3 nebo Accm  a následuje výdrž na 

této teplot� a pomalé ochlazování v peci. Stav oceli po tomto tepelném zpracování se 

v normách jakosti oceli ozna�uje dopl�kovou �íslicí 2. 

3.4.4 Žíhání na m�kko 

Ú�elem žíhání na m�kko je jednak snížení tvrdosti pro následující obráb�ní nebo 

tvá�ení za studena, získání vhodných mechanických, fyzikálních a i jiných vlastností a rovn�ž 

i p�íprava vhodné výchozí struktury pro následující kalení. Nejjednodušší žíhání na m�kko je 

oh�ev na teplotu t�sn� pod bodem Ac2 a n�kolikahodinová výdrž p�i této teplot� [39]. 

Žíhání na m�kko se provádí za ú�elem snížení tvrdosti st�edn� a vysokouhlíkových 

ocelí p�ed t�ískovým obráb�ním nebo za ú�elem zvýšení homogenizace struktury p�ed 

kalením. Tvrdost ocelí se p�i žíhání snižuje z toho d�vodu, že lamely politického cementitu se 
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sbalují do globulí, takže výsledkem procesu jsou globule cementitu uložené ve feritické 

matrici [37]. 

3.4.5 Izotermické žíhání 

Izotermické žíhání je nejnov�jší zp�sob žíhání. Podle �SN 42 0004 je to oh�ev na 

teplotu obvykle o 30 až 50°C vyšší než Ac3 resp. Accm, výdrž na této teplot�, ochlazení na 

teplotu perlitické p�em�ny, výdrž na této teplot� až do ukon�ení p�em�ny austenitu a v perlit a 

následující ochlazování. Ú�el je stejný jako p�i základním žíhání. �ím je teplota izotermické 

p�em�ny vyšší, tím delší je doma pot�ebná k jejímu ukon�ení a tím nižší je výsledná tvrdost. 

Správnou teplotu a dobu výdrže lze ode�íst z diagramu IRA pro danou ocel a austenitiza�ní 

teplotu. 

3.4.6 Žíhání k odstran�ní pnutí 

Ú�elem tohoto žíhání je odstranit vnit�ní pnutí bez zám�rné zm�ny struktury a bez 

podstatných zm�n p�vodních vlastnosti oceli. Vnit�ní pnutí v oceli vznikají nejen 

nerovnom�rným chladnutím po tvá�ení za tepla a sva�ování, ale i po tvá�ení za studena, nap�. 

rovnání, a v povrchových vrstvách i po t�ískovém obráb�ní. 

Žíhání na odstran�ní vnit�ních pnutí je oh�ev na teplotu nižší než Ac1, výdrž na této 

teplot� a následující pomalé ochlazení [39]. 

3.4.7 Žíhání rekrystaliza�ní 

Ú�elem rekrystaliza�ního žíhání je obnovení tvárných vlastností oceli po tvá�ení za 

studena. U ocelí tvá�ených za studena lze však tímto žíháním dosáhnout zjemn�ní, pop�. ve 

výjime�ných p�ípadech i požadovaného zhrubnutí zrna.  

Rekrystaliza�ní žíhání znamená oh�ev do  oblasti rekrystalizace (podle stupn� tvá�ení), 

výdrž na této teplot� a následující ochlazování. Teplota nesmí p�ekro�it teplotu bodu Ac1, 

jinak nastává rekrystalizace [39]. 

3.4.8 Kalení 

Ú�elem kaleni je zvýšit tvrdost oceli. Kalení je oh�ev p�edm�tu na teplotu nad Ac3

resp. Na teplotu nad Ac1, výdrž na této teplot� a následující tak rychlé ochlazení, že se 

eventuální rovnovážné p�em�ny více nebo mén� potla�í [39]. 

Kalení je tepelné zpracování, jehož výsledkem je nerovnovážná struktura. 



30 

Kalení na vysokoteplotní tuhý roztok znamená, že p�i oh�evu slitiny na kalicí teplotu 

vznikne jen vysokoteplotní tuhý roztok, který po rychlém ochlazení z�stane ve struktu�e 

zachován a za pokojové teploty. 

Kalení na martenzit je tepelné zpracování, p�i kterém se vysokoteplotní tuhý roztok 

p�em��uje na nízkoteplotní, který se od vysokoteplotního liší krystalovou m�ížkou. Takto 

vzniklý tuhý roztok je samoz�ejm� nerovnovážnou strukturou.  

Kalení na p�esycený tuhý roztok znamená tak rychlé ochlazení nízkoteplotního tuhého 

roztoku, že výsledná struktura je tvo�ena jen jím. Je v n�m ale v�tší množství druhé 

rozpušt�né fáze než odpovídá p�íslušnému rovnovážnému diagramu. 

Popoušt�ní je tepelné zpracování, p�i n�mž se struktura vzniklá zakalením p�ibližuje 

rovnovážnému stavu bez p�ekrystalizace. 

Tepeln� chemické zpracování je kombinací tepelného zpracování se zm�nami 

chemického složení povrchových vrstev kovových materiál� a tím i se zm�nami 

mechanických vlastností t�chto vrstev. P�íkladem jsou cementace a nitridace ocelí [37]. 

3.4.9 Popoušt�ní 

P�i ochlazování austenitu v ocelích vzniká rovnovážná struktura vlastn� jen 

v extremních p�ípadech, kdy je snižování teploty velice pomalé. Ve skute�nosti vzniká nová 

struktura z austenitu vždy p�i menším nebo v�tším p�echlazení, a od rovnovážného stavu se 

vždy liší. Obecn� platí, že �ím níž leží teplota p�em�ny pod teplotou rovnovážnou, tím je 

výsledná struktura od struktury rovnovážné vzdálen�jší: v eutektoidní ocelí proto existují 

nejmenší rozdíly proti rovnovážnému stavu u hrub� lemelárního perlitu, nejv�tší u martenzitu. 

Reakce, s nimiž se p�i popoušt�ní zakalených ocelí setkáváme, rozd�luje �asto podle 

teplotních oblastí, v nichž p�evládají, do �ty� stadií popoušt�ní: 

1) Prvé stadium popoušt�ní (uhlíkových a nízkolegovaných ocelí od nejnižších teplot asi 

do 200°C) spo�ívá v první �ásti rozpadu martenzitu na p�echodný karbid a martenzit se 

sníženým obsahem uhlíku. 

2) Druhé stadium popoušt�ní (200 - 300°C) v sob� zahrnuje rozpad zbytkového austenitu. 

3) T�etí stadium popoušt�ní (250 - 450°C) znamená konec rozpadu martenzitu (vzniká 

kone�ný karbid železa - cementit a ferit) a zm�ny struktury a vlastností tuhého roztoku, 

podstatn� se snižuji vnit�ní pnutí, snižuje se hustota poruch a za�íná rekrystalizace 

tuhého roztoku. 
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4) �tvrté stadium popoušt�ní (450 až 727°C) se v uhlíkových ocelích omezuje na r�st 

�ástic cementitu, p�ípadn� na r�st zrna feritu, v legovaných ocelích m�že být 

doprovázeno též soust�e�ováním karbidových prvk� v cementitu, p�ípadn� vznikem 

speciálních karbid� legujících prvk� [40]. 
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4. POPIS KJT V TŽ A.S. 

Kontijemná tra� v TŽ a.s. byla postavená v roce 1960 a od té doby prošla n�kolika 

významnými zm�nami. Umož�uje válcování ty�í od pr�m�ru 15 mm do pr�m�ru 80 mm p�i 

výstupní válcovací rychlosti až 15 ms-1. Výrobní program tvo�í kruhová ocel v ty�ích i ve 

svitcích, plochá ocel, úhelníky, betoná�ská, ocel, �tvercová a šestihranná ocel rovn�ž v ty�ích 

i ve svitcích. Výrobní kapacita trat� je 530 kt válcovaných výrobk� ro�n�.  

Kontijemná tra� nabízí široké spektrum výrobk�: 

• kruhová ocel v ty�ích ø 16 - 80 mm, 

• kruhová ocel ve svitcích ø 16 - 50 mm, 

• šestihran v ty�ích 16 - 48 mm, 

• šestihran ve svitcích 16 - 38 mm, 

• oblinová plochá ocel, 

• klasická plochá ocel 25 x 5 až 50 x 10 mm, 

• úhelníky rovnoramenné 30 x 30 x 3 až 50 x 50 x 6 mm, 

• žebírková ocel ø 10 - 32 mm, 

• �tvercová ocel 20 x 20 až 55 x 55. 

4.1.1 Oh�ev 

Oh�ev materiálu je provád�n v krokové peci. Pro oh�ev je používán sm�sný plyn 

(vysokopecní, konvertorový, koksárenský) s výh�evností kolem 8235 kJ/Nm3 a vzduchu 

s pom�rem 1:2, maximálním výkonem 120 t/hod. Oh�ev pece je pln� automatizován a probíhá 

podle zadaných oh�evových k�ivek. 

Výchozím vsázkovým materiálem jsou lité nebo válcované sochory o rozm�rech 

150 x 150 mm, délce 12 m a hmotnosti cca 2 tuny. Konstrukce pece zaru�uje rovnom�rnost 

oh�evu sochor� po pr��ezu s maximální povolenou odchylkou ± 30 ºC. Sochory jsou oh�ívané 

v krokové peci na požadovanou válcovací teplotu 1050 ºC až 1250 ºC a následn� procházejí 

vysokotlakým primárním ost�ikem okují.  
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4.1.2 Válcování 

Sochor zbavený povrchové vrstvy okují je zaveden do �ty�stolicového jednožilového 

p�ípravného po�adí SIMAC, umož�ujícího jeho deformaci z rozm�ru 150 x 150 mm na 

výstupní provalek ø 100 mm. K minimalizaci tepelných ztrát, prochází provalek k další 

operaci termovalníkem, který snižuje rychlost chladnutí vývalku mezi po�adími, za ním je 

umíst�n sekundární ost�ik okují a následn� je veden do osmistolicového st�edního po�adí, kde 

výstupem je provalek pr�m�ru 31 až 82 mm (v závislosti na válcovaném rozm�ru). Za tímto 

po�adím se d�lí válcovací tra� na dv� samostatné žíly - pravé a levé hotovní po�adí. Každé 

hotovní po�adí za�íná p�ivád�cím stolem a letmými n�žkami pro odst�ih p�edních a zadních 

konc� provalku. Ob� hotovní po�adí tvo�í celkem osm válcovacích stolicemi s uspo�ádáním 

válc� H-H-V-H-V-H-V-H.  

Levé hotovní po�adí slouží p�evážn� k válcování betoná�ské oceli klasickým 

zp�sobem nebo metodou slit - rolling  v pr�m�rech 10 až 32 mm: 

Veškerá h�ebínková ocel válcována v sou�asnosti na KJT je za hotovní stolicí 

chlazená v chladících trubicích Thermex v požadovaném po�tu, k dosažení požadovaných 

mechanických vlastností. 

Pravé hotovní po�adí slouží hlavn� k válcování profil� hladké kruhové oceli do svitk�, 

do ty�í, tak i k válcování žebírkové oceli.  

Za poslední stolicí pravého hotovního po�adí je umíst�n pohán�� a letmé n�žky 

k d�lení, ost�ihu konc� nebo šrotování. Za n�žkami jsou umíst�ny dv� finální stolice ASC, 

ur�ené pro p�esné válcování, díky nimž je možno válcovat i ve velmi nízkých rozm�rových 

tolerancích ±0,125mm. Za každou z t�chto stolic je laserový m��icí p�ístroj rozm�ru 

válcovaného profilu. Nam��ené hodnoty jsou vyhodnocovány a porovnávány s požadavkem 

na rozm�r. Na základ� takto získaných informací pak �ídicí systém ovládá �ty�i základní 

veli�iny válcování: mezera mezi válci (AGC systém), otá�ky (MON systém), tah mezi 

stolicemi (PMTC systém) a rozm�r vývalku (HPC systém). Dále tyto hodnoty zp�tn�

vyhodnocuje. Dispozice kontijemné válcovací trat� v TŽ, a.s. jsou znázorn�ny na obr. 14. 
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Obr. 14: Schéma kontijemné trat� TŽ

4.1.3 Navíjecí linka Garret - stru�ný popis za�ízení a technologie 

Navíjecí linka Garret je nové za�ízení uvedené do provozu v roce 2008, které 

umož�uje výrobu tunových a dvoutunových svitk� z hladké kruhové oceli v pr�m�rech 15 až 

50 mm, dále pak ze šestihranné a �tvercové oceli. Po výstupu z hotovní stolice prochází 

vývalek chladící sk�íní, defektoskopickým za�ízením a p�es výhybku je navád�n do vodící 

dráhy navíjecí linky. 

Prvotní úsek dráhy je jednožilový. Vývalek prochází letmými n�žkami a vodní 

chladící sk�íní s možností automatické regulace teploty vývalku. Za touto sk�íní se dráha v�tví 

na dv� samostatné žíly, které st�ídav� distribuují vývalky do dvou navíjecích komor. Po 

navinutí je svitek vytla�en z komory ven a pomocí kleští zav�šených na oto�ném stojanu je 

nasazen na p�epravní paletu, která jej dopraví až ke stanovišti p�ekláp�ní na háky.  

Technologické za�ízení dodané firmou Morgan umož�uje klasické vodní chlazení 

kulatiny ješt� p�ed navinutím do svitku. Již navinutý svitek je možné ochlazovat (voln�, 

zrychlen�, zpomalen�). Zrychlen� za pomocí šesti ventilátor� nebo zpomalen� v izolovaných 

tunelech (obr. 16.) b�hem p�epravy svitku po paletovém dopravníku. Pohled na navíjecí linku 

Garret je na obr. 15. 

Mezi ochlazováním svitk� a ty�í je však podstatný rozdíl, který je dán zejména 

rychlostí p�irozeného chladnutí. Tato skute�nost se v praxi m�že projevit výraznými 
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odchylkami v mikrostruktu�e a mechanických vlastnostech svitk� ve srovnání s ty�emi 

stejných zna�ek ocelí. Navinutý, žhavý, dvoutunový svitek uložený na palet� p�edstavuje 

velkou kumulaci tepla na malém prostoru v porovnání s ty�í vyválcovanou na chladící lože. 

Odvod tepla a rychlost ochlazování svitku je menší a nerovnom�rn�jší než u vyválcované ty�e 

a ve výsledku se to projeví nár�stem zrna a snížením hodnot mechanických vlastností zvláš� u 

válcování ušlechtilých ocelí [41]. 

Obr. 15: Pohled na navíjecí linku Garret 

Obr. 16: Pohled na izolované tunely 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ �ÁST 

Cílem experimentu bylo zjistit vliv r�zných teplotních režim� válcování a ochlazování 

na výsledné vlastnosti vybraných druh� šroubárenských ocelí. Jádro experimentu pak bylo 

zam��eno na ú�inek zpomaleného ochlazování v izolovaných tunelech. Zpomalené 

ochlazování by mohlo p�inést pro konkrétní zákazníky snížení výrobních náklad� vynecháním 

dalšího tepelného zpracování p�ed finalizací produktu, p�i zachování požadovaných vlastností. 

Použitá ocel po b�žném válcování m�la vyhovující mechanické vlastnosti, avšak u n�kterých 

zákazník� bylo nutné p�ed dalším zpracováním za�adit žíhání. K zjišt�ní vlivu izolovaných 

tunel� na výsledné mechanické vlastnosti a mikrostrukturu byl navržen postup experimentu, 

p�i kterém byla tato ocel válcována n�kolika zp�soby p�i r�zných válcovacích teplotách a 

r�zných zp�sobech ochlazování. Pro ú�ely experimentu byly navrženy a použity �ty�i 

varianty zpracování vývalku. K experimentu byla použita ocel 32CrB3 válcovaná do kruhové 

oceli navíjená do svitk� o pr�m�ru 20,5 mm.  

Experiment byl proveden na Kontijemné trati v T�ineckých železárnách a.s., na 

navíjecí lince Garret, jejíž technologické za�ízení umož�uje tyto zp�soby ochlazování: 

•  klasické vodní chlazení, ješt� p�ed navinutím do svitku, 

•  zrychlené vzduchové ochlazování již navinutého svitku pomocí šesti ventilátor�, 

•  zpomalené ochlazování v izolovaných tunelech. 

Cílem experimentu by m�lo být nalezení optimálního zp�sobu válcování svitk�

ze šroubárenských ocelí na KJT a použití výsledku v praxi. 

Dále byla zkoumána možnost využití simula�ního software QTSteel k predikci 

výsledných vlastností materiálu. 
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5.1 Návrh experimentu na KJT v TŽ a. s 

Pro experiment byla použita šroubárenská ocel 32CrB3 s chemickým složením uvedeným 

v tabulce 2. Konkrétní hodnoty jsou sou�ástí neve�ejné interní dokumentace firmy a tyto jsou 

považovány za citlivé [42]. 

 Použitím simula�ního softwaru byly navrženy �ty�i kombinace teplot válcování a 

ochlazování. 

5.1.1 Postup experimentu 

• oh�ev v krokové peci na teplotu 1160°C (teplota pecní atmosféry), 

• válcování na p�ípravném po�adí, teplota za termovalníkem  t0 = 1020 °C, 

• válcování na šesti stolicích st�edního po�adí, 

• válcování na p�edhotovním po�adí  

• ochlazení materiálu v chladících sk�íních na požadovanou kone�nou válcovací 

teplotu t4  do ASC stolic, t8 teplota navíjení 

• vyhodnocení výsledku experimentu.

5.1.2 Varianty experimentu 

�ty�i varianty ochlazování vývalku: 

 1. referen�ní sochor bez použití chlazení; t4 = 1020°C; t8 = 1020°C, 

 2. sochor válcovaný konven�ním zp�sobem, ochlazování v tunelech, 

 3. t4 = 850 °C; t8 = 850 °C; volné ochlazování, 

 4. t4 = 850 °C; t8 = 850 °C; ochlazování v tunelech. 

Tabulka 2. Chemická analýza oceli 32CrB3 

C Mn Si Cr S Mo 

do 0,5% do 1% do 0,1% do 0,8% - - 

Ti Ni Al P W V 

- - - - - - 

Nb CO As Sn B Cu 

- - - - - - 
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5.1.3 Využití simula�ního software QTSteel 

Pro dosažení vhodného strukturního složení se jako st�žejní jeví otázka ochlazování. 

Byl proveden rozsáhlý výzkum CCT diagram�, u kterých se simulovalo jak chladnutí voln�

na vzduchu, tak i chladnutí zpomalené - v tunelu. Použitý simula�ní software QTSteel, 

umož�uje predikci výsledných materiálových vlastností zkoumaného materiálu na základ�

zadaných parametr�. Zmín�ný program umož�uje stanovit hodnoty p�echodových teplot 

v závislosti na velikosti výchozího zrna a chemickém složení. Program dokáže vytvo�it 

rozpadový ARA diagram, taktéž na základ� p�edem definovaných anizotermických 

ochlazovacích k�ivek ur�it podíly rozpadové struktury feritu, perlitu nebo jiných složek. 

5.2 Varianta A 

První sochor byl válcován konven�ním zp�sobem. Po pln� automatickém oh�evu 

sochoru na požadovanou teplotu, kdy teplota atmosféry v krokové peci dosahovala pr�m�rné 

teploty 1160 °C (teplota pecní atmosféry), prob�hlo válcování na p�ípravném po�adí. Hodnota 

teploty za tímto po�adím �inila v pr�m�ru 1080 °C.. Následn� prob�hlo válcování na šesti 

stolicích st�edního po�adí a válcování na p�edhotovním po�adí. P�i experimentu byla 

dosahována teplota po doválcování na p�edhotovním po�adí, a p�ed vstupem do hotovního 

bloku ASC t4 = 990 až 1012 °C. Pr�b�h teplot b�hem válcování je znázorn�n v grafu 1. Po 

válcování svitek chladnul samovoln� na vzduchu. 

Graf 1:  Pr�b�h teplot b�hem válcování 
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5.2.1 Analýza procesu 

První analýza reálného procesu, kdy do ASC stolice a následn� do navíje�ek jde ty� o 

teplot�990 až 1012 oC, po 50s v kleštích manipulátoru má svitek pr�m�rnou teplotu 930 oC , 

po 130s na oto�i má svitek teplotu cca 880 oC jak ukazuje snímek z termovize (obr. 17) . Na 

paletovém dopravníku po 240 s má svitek pr�m�rnou teplotu 820 oC, teplota m��ená p�ed 

sv�šováním po 2640 s byla 510 oC. Teploty byly m��eny pomocí pyrometru Raytek 

RAYNGER ve t�ech místech svitku, a pro ú�ely simulace byla zadávána jejích pr�m�rná 

hodnota. Rozdíl v nam��ených hodnotách pyrometrem a termokamerou je b�žný. 

Termokamera je používána pro získání absolutních rozdíl� teplot a získání p�edstavy o 

rozložení teplot. Ze snímku je patrný zna�ný rozdíl teplot mezi jednotlivými závity, který 

m�že zp�sobit r�znorodost strukturního složení jednotlivých závit�. 

Obr. 17:  Teplotní profil svitku v �ase 130 s od navinutí 

Podle po�íta�ového programu QTSteel by m�la výsledná mikrostruktura obsahovat 

19% feritu, 81% perlitu a dosahovat pevnosti 758 MPa jak ukazuje graf 2. 

Teplotní profil chladnutí svitku po 2640 s vytvo�ený simula�ním programem, na 

obr.18 znázor�uje pon�kud vyšší teploty než ty, které byly nam��ené. Toto m�že být 

zp�sobeno tím, že v simula�ním programu QTSteel se dá simulovat pouze chladnutí prstence. 

Prstenec chladne o n�co pomaleji než svitky složené s ty�í, jelikož mezi jednotlivými závity 

jsou zna�né mezery, kterými m�že proudit ochlazovací vzduch. Taktéž pomocí pyrometru 
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Graf 2: TTT diagram - ø 20,5 mm - 0,33 % C, 0,69 % Mn, 0,059 % Si (ID 805) 

se t�žce stanoví p�esné hodnoty uvnit�  svitku což na druhé stran�, nasti�uje možnost vyšších 

teplot uvnit� svitku, tak jak vyplývá z po�íta�ové simulace. Vstupní obrazovka pro simulaci 

chladnutí v programu QTSteel je znázorn�na na obr. 19. 

Obr. 18: Teplotní profil svitku po 2640s  Obr. 19: Obrazovka programu QTSteel 

Vzorky odebrané ze zkušebního svitku válcovaného konven�ním zp�sobem, který byl výše 

popsán, dosahovaly mechanických vlastností, které jsou zobrazeny v tabulce 3. Konkrétní 

hodnoty jsou sou�ástí neve�ejné dokumentace firmy a tyto jsou považovány za citlivé [42]. 
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Tabulka 3. Mechanické vlastnosti varianty A 

Vzorek Technologie
Re Rm A Z 

Nárazová 
práce 

KU,V (J) 

Vrubová 
houževnatost 
KC (J/cm2) 

805-P 
Bez vody a 
bez tunelu 

1 4 1 2 6 6 

805-P 6 5 3 6 4 4 

805-S 5 2 2 3 3 3 

805-S 3 4 4 4 5 5 

805-K 4 3 6 1 2 2 

805-K 2 1 5 5 1 1 

Pr�m�r 
hodnoty 

Re A Rm A A A Z A KU A KC A 

Tahová zkouška byla provedena ze dvou vzork�, a to z p�ední, st�edové a koncové 

�ásti svitku. Ve výše zobrazené tabulce 3 jsou hodnoty od jedné do šesti, které zastupují 

konkrétní nam��ené hodnoty a jsou se�azeny vzestupn�. 

Metalografická analýza mikrostruktury vzorku válcovaného konven�ním zp�sobem, 

byla provedena mikroskopem Olympus BX51M . Hodnocení mikrostruktury a velikosti zrna 

je provedeno dle normy ASTM E 112. Velikost zrna byla hodnocena pod oduhli�ením do �

povrchu. Snímky z metalografického mikroskopu daných vzork� jsou uvedeny na obr. 20-23. 

 Obr. 20: Vzorek 1     Obr. 21: Vzorek 805 P - povrch – zv. 100x 
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Obr. 22: 805 S - povrch – zv. 100x  Obr. 23: 805 S -st�ed -  zv. 100x, zrno 9, 10, 8 

Tabulka 4. Velikost feritického zrna a podíl fází

Vzorek Místo 
Velikost zrna 

[42] 
Mikrostruktura (F – ferit, P – perlit) Obr. 

805 -P 

povrch
30% F + 70% P,                                     

zhrublé zrno vel. 4 (10%) do hl. 2,4mm 21 

st�ed  34% F + 66% P  

805-S 

povrch  35% F + 65% P 22 

st�ed  33% F + 67% P 23 

805-K 

povrch
33% F + 67% P, hrubší zrno vel. 4 

(3%)do hl. 2mm 

st�ed  35% F + 65% P  

5.3 Varianta B 

Pro zjišt�ní vlivu zpomaleného ochlazování v izolovaných tunelech byla navržená 

druhá varianta. U druhé varianty byl rovn�ž sochor válcován konven�ním zp�sobem. Pr�b�h 

teplot b�hem válcování je znázorn�n v grafu 3. Výsledný svitek po navinutí byl zpomalen�

ochlazován v izolovaném tunelu. 
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Graf 3: Pr�b�h teplot b�hem válcování 

5.3.1 Analýza procesu 

Druhá analýza procesu, kdy do ASC stolice a následn� do navíje�ek jde ty� o teplot�

990 až 1015 oC,po 50 s v kleštích manipulátoru má svitek pr�m�rnou teplotu 940 oC, po130 s 

na oto�i má svitek teplotu cca 865 oC jak ukazuje snímek z termovize na (obr. 24.), na 

paletovém dopravníku p�ed vjezdem do tunelu po 260 s má svitek pr�m�rnou teplotu 820 oC, 

teplota m��ená po výjezdu z tunelu (cca 5400 s) byla 200 oC . V tunelu p�ed tím to svitkem 

byly umíst�ny již �ty�i svitky o pr�m�rné teplot� p�ed vjezdem do tunelu 850 oC. Taktéž za 

analyzovaným svitkem byl v tunelu umíst�n další svitek o p�ibližn� stejné teplot� 850 oC, aby 

docházelo k rovnom�rnému chladnutí svitku. Ze snímku je patrný zna�ný rozdíl teplot mezi 

jednotlivými závity, který m�že zp�sobit r�znorodost strukturního složení jednotlivých 

závit�, jak již bylo upozorn�no d�íve. Pro ú�ely simulace v programu QTSteel a sestrojení 

CCT diagramu byly použité pr�m�rné hodnoty nam��ené pyrometrem tak jako v p�edchozím 

p�ípad�. Podle po�íta�ového programu QTSteel se jeví tato varianta pro požadované 

vlastnosti jako mén� vhodná, jelikož výsledné množství feritu 13,5% a ješt� vyšší pevnost 

Rm = 782 MPa jak ukazuje graf 4, je opakem požadovaného stavu, kterým je snížení pevnosti.
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Obr. 24: Teplotní profil svitku v �ase130 s od navinutí 

Obr. 25: Teplotní profil svitku po 5400s 

Vzorky odebrané ze zkušebního svitku válcovaného konven�ním zp�sobem, který byl výše 

popsán, dosahovaly mechanických vlastností, které jsou zobrazeny v tabulce 5.

Konkrétní hodnoty jsou sou�ástí neve�ejné interní dokumentace firmy a tyto jsou považovány 

za citlivé [42]. V níže zobrazené tabulce jsou hodnoty od jedné do šesti, které zastupují 

konkrétní nam��ené hodnoty a jsou se�azeny vzestupn�. 
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Graf 4. TTT diagram - ø 20,5 mm - 0,33 % C, 0,69 % Mn, 0,059 % Si (ID 922) 

Tabulka 5.  Mechanické vlastnosti varianty B 

Vzorek Technologie
Re Rm A Z 

Nárazová 
práce 

KU,V (J) 

Vrubová 
houževnatost 
KC (J/cm2) 

922-P Bez vody a 
v tunelu 

4 3 3 4 6 6 

922-P 5 5 4 5 5 5 

922-S 1 1 2 2 1 1 

922-S 3 3 1 4 3 3 

922-K 1 2 6 1 2 2 

922-K 2 4 5 3 4 4 

Pr�m�rné 
hodnoty 

Re B Rm B A B Z B KU B KC B 

Snímky vzork� z metalografického mikroskopu, výše uvedené varianty jsou zobrazeny na 

obrázcích obr. 26 - 31.
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   Obr. 26: - Vzorek 922 S  Obr. 27: Vzorek 922 S – povrch, hrubé zrno, 
zv. 50x 

   Obr. 28: S – povrch, – zv. 50x   Obr. 29: S – povrch, p�echod mezi vel. zrn, 
úplné oduhli�ení. – zv. 50x 

   Obr. 30: S – povrch, p�echod,  Obr. 31: P - st�ed – zv. 500x 
    jemná �ádkovitá struktura – zv. 100x 
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Velikost feritického zrna a podíl fází výše uvedené varianty je zobrazen v tabulce 6.

Tabulka 6.  Velikost feritického zrna a podíl fází 

Vzorek Místo 
Velikost zrna 

[42] 
Mikrostruktura (F – ferit, P – perlit) Obr. 

922 P 

povrch  35% F + 65% P 

st�ed  35% F + 65% P 31 

922 K 

povrch  35% F + 65% P 

st�ed  35% F + 65% P 

922 S 

povrch
32% F + 68% P; hrubé zrno vel. 2, do hl. 

cca 5mm, pod jednou �ástí zhrublých zrn se 
objevuje úplné oduhli�ení do hl. 0,05mm 

27,28, 

29,30 

st�ed  35% F + 65% P  

5.4 Varianta C 

Teplota vstupu vývalku do hotovního bloku ASC snížená na t4 = 850 až 880 °C. 

Ke zlepšení vlastností materiálu bylo navrženo finální válcování na posledních dvou stolicích 

ASC v teplotní oblasti normaliza�ního zpracování, dle diagramu Fe-Fe3C p�edstavuje toto 

oblast tvá�ení ve spodní �ásti austenitu 30 - 50 °C nad Ac3. Tento zp�sob tvá�ení je volen dle 

odborné literatury zejména u ocelí s feriticko - perlitickou mikrostrukturou. U t�etí varianty po 

doválcování byl svitek ponechán samovoln� chladnout na vzduchu. 

Pr�b�h teplot je znázorn�n v grafu 5.
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Graf 5.  Pr�b�h teplot b�hem válcování 

5.4.1 Analýza procesu 

T�etí analýza procesu, kdy do ASC stolice a následn� do navíje�ek jde ty� o teplot�

850 až 880 °C, po 50 s v kleštích manipulátoru má svitek pr�m�rnou teplotu 810 oC, po130 s 

na oto�i má svitek teplotu cca 770 oC jak ukazuje snímek z termovize na obr. 28., na 

paletovém dopravníku po 880 s má svitek pr�m�rnou teplotu 720 oC, teplotní profil je 

zobrazen na obrázku obr. 32. Teplota m��ená po 3240 s p�ed sv�šováním byla 460 oC. 

Ze snímku je taktéž patrný zna�ný rozdíl teplot mezi jednotlivými závity, který m�že zp�sobit 

r�znorodost strukturního složení jednotlivých závit�.  

Obr. 32:  Teplotní profil svitku v �ase130 s od navinutí 
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Obr. 33:  Teplotní profil svitku v �ase 880 s od navinutí 

Pro ú�ely simulace v programu QTSteel a sestrojení CCT diagramu byly použité 

pr�m�rné hodnoty nam��ené pyrometrem tak jako v p�edchozích p�ípadech. Podle 

po�íta�ového programu QTSteel tato varianta s 19% feritu, a pevností 758 MPa jak ukazuje 

graf 6, má podobné vlastnosti jako svitek válcovaný konven�ním zp�sobem. 

Graf 6.  TTT diagram - ø 20,5 mm - 0,33 % C, 0,69 % Mn, 0,059 % Si (ID 804) 
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Výsledky mechanických hodnot z vzork� této varianty jsou zobrazeny v tabulce 7. Konkrétní 

hodnoty jsou sou�ástí neve�ejné interní dokumentace firmy a tyto jsou považovány za citlivé 

[42]. V níže zobrazené tabulce jsou hodnoty od jedné do šesti, které zastupují konkrétní 

nam��ené hodnoty a jsou se�azeny vzestupn�. 

Tabulka 7.  Mechanické vlastnosti varianty C 

Vzorek Technologie Re Rm A Z 

Nárazová 

práce KU,V 

(J) 

Vrubová 

houževnatost 

KC (J/cm2) 

804-P 
850 ASC 

bez tunelu 
3 4 1 3 6 6 

804-P 1 2 2 1 3 2 

804-S 2 1 3 6 4 4 

805-S 4 3 4 2 1 1 

805-K 1 2 5 5 5 5 

804K 2 3 6 4 2 3 

Pr�m�rné 

hodnoty 
Re C Rm C A C Z C KU C KC C 

Snímky vzork� z metalografického mikroskopu, výše uvedené varianty jsou zobrazeny na  

obr. 34 - 39.

Obr. 34: 804 P - povrch – zv. 100x   Obr. 35: 804 P – povrch - zv. 500x 
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Obr. 36: Vzorek 804 P - st�ed – zv. 100x Obr. 37: Vzorek 804 P - st�ed – zv. 500x 

Obr. 38.: - Vzorek 804 S - povrch – zv. 100x       Obr. 39.: - Vzorek 804 S - st�ed – zv. 500x 

Velikost feritického zrna a podíl fází výše uvedené varianty je zobrazen v tabulce 8.
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Tabulka 8. Velikost feritického zrna a podíl fází 

Vzorek Místo 
Velikost zrna

[42] 
Mikrostruktura (F – ferit, P – perlit) Obr. 

804 P 

povrch
35% F + 65% P; výskyt 2% sferoidizovaného 

perlitu 
34,35 

st�ed  33% F + 67% P 36,37 

804 K 

povrch
35% F + 65% P; výskyt 2% sferoidizovaného 

perlitu 

st�ed  32% F + 68% P; stopy sferoidizovaného perlitu 

804 S 

povrch
33% F + 67% P; výskyt 2% sferoidizovaného 
perlitu 

38 

st�ed  35% F + 65% P; stopy sferoidizovaného perlitu 39 

5.5 Varianta D 

Pro zjišt�ní vlivu zpomaleného ochlazování v izolovaných tunelech u svitk� s teplotou 

navíjení 860°C byla uskute�n�na �tvrtá varianta. U �tvrté varianty byl rovn�ž sochor válcován 

a ochlazován stejným zp�sobem jako svitek u p�edchozí varianty. Pr�b�h teplot b�hem 

válcování je znázorn�n v grafu 7. Po navinutí byl výsledný svitek zpomalen� ochlazován v 

 izolovaném tunelu. V tunelu p�ed tím to svitkem bylo již umíst�no šest svitk� o pr�m�rné 

teplot� p�ed vjezdem do tunelu 850 oC. Taktéž za analyzovaným svitkem byly v tunelu 

umíst�ny další �ty�i svitky o p�ibližn� stejné teplot�, jaká byla u popisovaného svitku, tak aby 

docházelo k rovnom�rnému chladnutí svitku. 
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Graf 7. Pr�b�h teplot b�hem válcování 

5.5.1 Analýza procesu 

Byla provedena analýza výše zmín�ného procesu, kdy do ASC stolice a následn� do 

navíje�ek jde ty� o teplot� 860 oC, po 50 s v kleštích manipulátoru má svitek pr�m�rnou 

teplotu 800 oC , po130 s na oto�i má svitek teplotu cca770 oC na paletovém dopravníku p�ed 

vjezdem do tunelu po 320 s má svitek pr�m�rnou teplotu 750 oC jak je možno vid�t na snímku 

z termovize na obr. 40, teplota m��ená po výjezdu z tunelu cca 5400 s byla 200 oC. P�ed tímto 

svitkem bylo v tunelu již umíst�no šest svitk� o pr�m�rné teplot� 850 oC.Taktéž za 

analyzovaným svitkem byly v tunelu umíst�ny další �ty�i svitky o p�ibližn� stojné teplot�, tak 

aby docházelos k rovnom�rnému chladnutí svitku. 
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Obr. 40: Teplotní profil svitku v �ase 320 s od navinutí 

Pro ú�ely simulace v programu QTSteel a sestrojení CCT diagramu byly použity 

pr�m�rné hodnoty nam��ené pyrometrem tak jako v p�edchozích p�ípadech. Podle 

po�íta�ového programu QTSteel se jeví tato varianta s 31,5% feritu a pevností 710 MPa jak je 

vid�t na vloženém grafu (graf 8) jako nejvhodn�jší. 

Graf 8.  TTT diagram - ø 20,5 mm - 0,33 % C, 0,69 % Mn, 0,059 % Si (ID 917) 
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Výsledky mechanických hodnot z vzork� této varianty jsou zobrazeny v tabulce �. 9.

Konkrétní hodnoty jsou sou�ástí neve�ejné interní dokumentace firmy a tyto jsou považovány 

za citlivé [42]. V níže zobrazené tabulce jsou hodnoty od jedné do šesti, které zastupují 

konkrétní nam��ené hodnoty a jsou se�azeny vzestupn�. 

Tabulka 9. Mechanické vlastnosti varianty D 

Vzorek Technologie
Re Rm A Z 

Nárazová 
práce 

KU,V (J) 

Vrubová 
houževnato

st KC 
(J/cm2) 

917-P ����D���	� 4� 4� �� �� 4� 4�

917-P � �� �� �� �� '� '�

917-S � �� �� '� �� �� ��

917-S � 6� '� �� '� �� ��

917-K � '� 6� 4� 6� �� ��

917-K � �� �� �� 4� 6� 6�

Pr�m�rné 
hodnoty 

Re D� Rm D� C�/� !�/� �E�/� �+�/�

Snímky vzork� z metalografického mikroskopu, uvedené varianty jsou zobrazeny na 

obrázcích obr. 41 – 47.
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   Obr. 40: 917 P - povrch – zv. 100x  Obr. 41: 917 P - povrch – zv. 500x 

      Obr. 42: 917 P - st�ed – zv. 100x  Obr. 43: 917 P – st�ed -  zv.500x 

     Obr. 44: 917 S - povrch – zv. 100x             Obr. 45: 917 S - povrch  v�tší mezilamelární 
vzdálenost perlitu – zv. 500x 



57 

Obr. 46: 917 K - povrch oblast s 20% sref.      Obr. 47: 917 K – st�ed – oblast s v�tší  
perlitu – zv. 100x         mezilamelární vzdálenosti perlitu zv.500x 

Velikost feritického zrna a podíl fází výše uvedené varianty je zobrazen v tabulce 10.

Tabulka 10. Velikost feritického zrna a podíl fází 

Vzorek Místo 
Velikost 

zrna 
[42] 

Mikrostruktura (F – ferit, P – perlit) Obr. 

917 P 

povrch  
34% F + 66% P; výskyt 1% sferoidizovaného 

perlitu 
40,41 

st�ed  32% F + 68% P 42,43 

917S 

povrch  
33% F + 67% P; výskyt 4% sferoidizovaného 

perlitu 

st�ed  
30% F + 70% P; oblasti, ve které se objevují 

bloky s v�tší mezilamelární vzdálenosti perlitu 
44,45 

917K 

povrch  
35% F + 65% P; objevuje se oblast s 20% (do hl. 

0,45mm) sferoidizovaného perlitu pod 
oduhli�ením 

46 

st�ed  35% F + 65% P; 47 
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5.6 Analýza dosažených výsledk�

Experiment byl proveden na drátech tvá�ených p�i r�zných kone�ných válcovacích 

teplotách, a r�zných zp�sobech ochlazování. Pomocí simula�ního software QTSteel byl 

proveden rozsáhlý výzkum CCT diagram�, u kterých se simulovalo jak chladnutí voln� na 

vzduchu, tak i chladnutí zpomalené – v tunelu. Byly odebrány vzorky z tvá�ených drát� a 

provedeny zkoušky v mechanické zkušebn� T�ineckých železáren a.s. Výsledky provedených 

zkoušek jednotlivých variant ke zjišt�ní mechanických vlastnosti, meze pevnosti Rm, meze 

kluzu Re, tažnosti, kontrakce, nárazové práce a vrubové houževnatosti jsou zpracovány 

v tabulkách �. 3, 5, 7, 9. Metalografický rozbor provedených variant je zpracován 

v tabulkách �. 4, 6, 8, 10. Z nam��ených hodnot dodaných vzork� bylo provedeno porovnání 

dosažených výsledk� pro r�zné zp�soby válcování a ochlazování. Z provedených simulací a 

výsledk� provedených zkoušek vyplývá zna�ný rozdíl mezi predikcí a skute�ností. Konkrétní 

hodnoty jsou sou�ástí neve�ejné interní dokumentace firmy a tyto jsou považovány za citlivé 

[42]. 

5.6.1 Porovnání mechanických hodnot 

Z nam��ených hodnot u dodaných vzork� vyplývá, že pevnosti v tahu jsou nejvyšší u svitku 

válcovaného konven�ním zp�sobem, a ponechaném samovoln� ochlazovat na vzduchu. U 

svitku válcovaného konven�ním zp�sobem a zpomalen� ochlazovaného v izolovaném tunelu, 

je mez pevnosti nižší, taktéž mez kluzu se touto metodou snížila. Svitky u nichž byla 

doválcovací teplota snížena na 850 °C, p�i které také byly tyto svitky navíjeny, dosahovaly 

nepatrn� nižších hodnot pevnosti, a je u nich taktéž viditelný vliv zpomaleného ochlazování 

v izolovaném tunelu. Dále nam��ené výsledky poukazují na nerovnom�rnost výsledk� což je 

d�sledek nerovnom�rného chladnutí svitku. Rozdíly jsou patrné zejména u vzork� ze st�edové 

�ásti svitku, jak je patrné z grafu 9 a 10. Konkrétní hodnoty pevnostních vlastností jsou 

sou�ástí neve�ejné interní dokumentace firmy a tyto jsou považovány za citlivé [42]. 
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Graf 9.  Závislost pevnosti na použité technologii 

Graf 10.  Závislost meze kluzu na použité technologii 
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Závislost tažnosti a kontrakce na použité technologii je patrná z grafu �. 11 a 12, a lze 

z nich vy�íst, jak ovlivní kone�ná válcovací teplota a zp�sob ochlazování výsledné 

mechanické vlastnosti. Je patrné, že nejv�tší tažnosti dosahovaly vzorky ze svitku p�i 

doválcovací teplot� 850°C a zpomalen� ochlazovaných v izolovaném tunelu. Z grafu �. 11 je 

patrná i nejv�tší rovnom�rnost nam��ených hodnot. 

Graf 11.  Závislost tažnosti na použité technologii 

Taktéž u tažnosti a kontrakce je patrna nerovnom�rnost nam��ených hodnot, u 

použitých technologii zp�sobená nerovnom�rným chladnutím svitku. Hodnoty kontrakce jsou 

viditelné na grafu �. 12. Rozdíl mezi jednotlivými technologiemi, který �iní u tažnosti 1,55%

a kontrakce 1,1% se jeví z hlediska p�ínosu použití izolovaných tunel� zanedbatelný.

Konkrétní hodnoty jsou sou�ástí neve�ejné interní dokumentace firmy [42]. 
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Graf 12.  Závislost kontrakce na použité technologii 

5.6.2 Vliv izolovaných tunelu na nárazovou práci a vrubovou houževnatost 

 Vliv použití r�zných druh� doválcovacích teplot a zp�sobu ochlazování na vrubovou 

houževnatost a nárazovou práci pot�ebnou k porušení dodaných vzork� je patrný z grafu 13 a 

14. Ze zobrazených graf� je také patrné, že u svitk� válcovaných konven�ním zp�sobem 

nedošlo k snížení t�chto pevnostních vlastností, navíc svitek, který byl ponechán samovoln�

chladnout na vzduchu, vykazuje rovnom�rné rozložení nam��ených hodnot v r�zných �ástech 

svitku. U svitk� válcovaných p�i snížené doválcovací teplot� je patrný vliv zpomaleného 

ochlazování v izolovaných tunelech snížením pot�ebné energie na porušení zkoušené ty�e. 

Toto snížení však není nijak výrazné. Konkrétní hodnoty jsou sou�ástí neve�ejné interní 

dokumentace firmy a tyto jsou považovány za citlivé [42]. 
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Graf 13. Vliv použité technologie na nárazovou práci 

Graf 14. Vliv použité technologie na vrubovou houževnatost 
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5.6.3 Vliv použité technologie na strukturní složení 

Srovnání metalografických snímk� vzork� z  jednotlivých variant nám dává možnost 

pochopit rozdíly v nam��ených hodnotách mechanických vlastností. Struktura vzork� je 

tvo�ena 30 až 35% feritu a zbylou �ást tvo�í perlit, v žádném ze vzork� se nevyskytují žádné 

zákalné struktury jako bainit �i martenzit. Základní rozdíl je však ve velikosti zrn, která 

zásadním zp�sobem ovliv�uje pevnostní vlastnosti materiálu. U variant konven�n�

válcovaných je patrná v�tší velikost zrna, jak je patrno ze snímku obr. 21 a uvedeno 

v tabulce �. 4, toto zhrublé zrno tvo�í až 10% objemu do hloubky 2,5 mm. Takto veliké zrno 

bude patrn� poz�statek p�vodní struktury. Ve vzorcích ze svitku, který byl, následn�

zpomalen� ochlazován v izolovaném tunelu se vyskytuje dokonce až 20% zrn velikosti 

uve�ejn�né v tabulce �. 4, což bylo zp�sobeno pomalým ochlazováním, které umožnilo další 

r�st p�vodních zrn. Snížení válcovací teploty pozitivn� ovlivnilo výslednou mikrostrukturu 

jak je patrno z metalografických snímk� vzork� uvedených variant. Navíc zpomaleným 

ochlazováním v izolovaných tunelech se v struktu�e objevuje v�tší množství sferoidizovaného 

perlitu. Výsledná jemnozrnná mikrostruktura materiálu se vyzna�uje vyššími pevnostními 

charakteristikami oproti mikrostruktu�e hrubozrnné. Bližší informace k tabulce �. 4 jsou 

sou�ástí neve�ejné interní dokumentace firmy a tyto jsou považovány za citlivé [42]. 

Ze zobrazených metalografických snímk� je rovn�ž patrná strukturní nehomogenita 

v jednotlivých �ástech svitku, která je nežádoucí. Uvedené strukturní rozdíly jak i následn�

rozdílné mechanické vlastnosti, jsou do zna�né míry zp�sobeny rozdílnou rychlostí 

ochlazování v r�zných �ástech svitku. Jak je patrné ze snímk� po�ízených termokamerou, 

b�hem chladnutí svitku jednotlivé závity chladnou odlišnou rychlostí což zp�sobuje tyto 

rozdíly, ale zabránit tomuto jevu v provozních podmínkách nejde. 

5.6.4 Analýza strukturního stavu a mechanických vlastností po vyžíhání 

Za ú�elem srovnání dosažených mechanických vlastností a strukturního stavu 

s vlastnostmi materiálu u zákazník�, kte�í p�ed dalším zpracováním za�azují do výrobního 

procesu normaliza�ní žíhání, byly svitky normaliza�n� vyžíhány. Svitky byly žíhány p�i 

teplot� 760 °C, prodleva na této teplot� �inila p�t hodin. Celková doba žíhání byla cca 25 

hodin. Žíhání bylo provedeno v ochranné atmosfé�e. Z vyžíhaných svitk� byly odebrány 

vzorky z po�áte�ní, st�edové a koncové �ásti svitku a z dodaných vzork� byly provedeny 

pot�ebné mechanické zkoušky a metalografický rozbor.
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Jak vyplývá z výsledk� mechanických zkoušek po vyžíhání, má vstupní materiál u 

zákazníka vlastnosti, hodnoty lze vy�íst z graf� 15 až 18, které jsou sou�ástí neve�ejné interní 

dokumentace firmy a tyto jsou považovány za citlivé [42]. Na zobrazených grafech vidíme 

vliv normaliza�ního žíhání na pevnost, mez kluzu, kontrakci a vrubovou houževnatost p�i 

použitých technologických postupech. 

Graf 15.  Závislost pevnosti po žíhání na použité technologii

Graf 16. Závislost meze pevnosti po žíhání na použité technologii 
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Graf 17.  Závislost tažnosti po žíhání na použité technologii

Graf 18.  Závislost vrubové houževnatosti po žíhání na použité technologii 
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Ze zobrazených graf� je patrné p�edpokládané snížení pevnosti a meze kluzu oproti 

nevyžíhanému stavu, které �inilo až 24% u pevnosti (Rm) p�i použité technologií bez vody a 

bez tunelu. Taktéž nejv�tší rozdíl u meze kluzu (Re) byl p�i stejné technologii a �inil až 34%. 

Taktéž tažnost vzrostla v pr�m�ru o 9 %, u vrubové houževnatosti došlo jak k zvýšení 

pot�ebné energie o 23% p�i použité technologii voda bez tunelu, a ke snížení energie o 33% 

p�i použité technologii bez vody a bez tunelu. Na zobrazených grafech je taktéž patrný zna�ný 

rozdíl popisovaných vlastností nejen v závislosti na použité technologii, ale zejména zna�ný 

rozptyl mezi hodnotami mechanických vlastností v jednotlivých �ástech svitku. Toto zjišt�ní 

upozor�uje na fakt, že žíháním nelze odstranit r�znorodost vlastností, která vzniká použitou 

technologii. Válcováním do svitk� nelze zaru�it stejné mechanické vlastnosti po délce ty�e, 

což do zna�né míry �iní tuto technologii mén� výhodnou.  

Z hlediska strukturního složení po normaliza�ním žíhání je patrné zna�né 

zrovnom�rn�ní velikosti zrn u všech dodaných vzork�. Velikosti feritického zrna a podíl fází 

je zobrazen v tabulce � 11, bližší informace jsou sou�ástí neve�ejné interní dokumentace 

firmy a tyto jsou považovány za citlivé [42]. Snímky uvedených vzork� jsou na obr. 48-49.  

Tabulka 11. Velikost feritického zrna a podíl fází 

Vzorek Místo 
Velikost zrna 

[42] 
Mikrostruktura (F – ferit, P – perlit) Obr.  

804-S 
povrch 25% P + 75% F (13% lamelární perlit) 

st�ed 28% P + 72% F (15% lamelární perlit) 

805-S 
povrch 30% P + 70% F (20% lamelární perlit) 48 

st�ed 35% P + 65% F (18% lamelární perlit) 49 

917-S 
povrch 30% P + 70% F (10% lamelární perlit) 

st�ed 30% P + 70% F (8% lamelární perlit) 

922-S 
povrch 35% P + 65% F (5% lamelární perlit) 

st�ed 35% P + 65% F (10% lamelární perlit) 

Z výše uvedených hodnot lze vyvodit také záv�r, že normaliza�ním žíháním došlo u všech 

variant k homogenizaci strukturního složení, zm�n� pom�ru perlitu k feritu. Kdy u variant 
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nežíhaných byl opa�ný pom�r zastoupených fází (p�evládal perlit). V�tší zastoupení m�k�ího 

feritu po vyžíhání, zp�sobuje výše uvedené snížení pevnostních vlastností.

Obr. 48: 805 S - povrch – zv. 1000x     Obr. 49: 805-S – st�ed – zv. 100x
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6. ZÁV�R 

Diplomová práce pojednává o problematice �ízeného válcování a ochlazování svitk�

z vybraných druh� šroubárenských ocelí na Kontijemné trati v TŽ a.s.

Cílem práce bylo, shrnout a porovnat vliv r�zných teplotních režim� válcování a 

ochlazování vývalku na výsledné mechanické vlastnosti šroubárenských ocelí. Pomocí 

dostupné technologie ochlazování, zjistit vliv technologie na užitné vlastnosti materiálu. 

Zjistit možnost výroby ocelí s takovými užitnými vlastnostmi, aby nebylo nutné dodate�né 

tepelné zpracování u zákazník�.  

V teoretické �ásti je zobrazen celkový pohled na teoretickou podstatu válcování, 

samostatná kapitola je v�nována oblasti �ízeného válcování, je v ní popsán princip a zp�sob 

termomechanického tvá�ení. Obsah dalších kapitol je v�nován problematice �ízeného 

ochlazování a tepelného zpracování s popisem vývoje mikrostruktury ocelí. 

Praktická �ást na základ� provedených experiment� provedených na Kontijemné trati 

v TŽ a.s. popisuje vliv použité technologie na výsledné vlastnosti použité oceli. Experimenty 

prokázaly, že s klesající doválcovací teplotou se zvyšují mechanické vlastnosti tvá�eného 

materiálu. Jako zcela nevhodné se jeví válcování konven�ním zp�sobem. Válcováním ocelí 

konven�ním zp�sobem získáme velmi nežádoucí veliká zrna a zna�n� nehomogenní vlastnosti 

materiálu. Použitím izolovaných tunel� dochází k zvýšení nerovnom�rnosti mechanických 

vlastností Snížením doválcovací teploty a zpomaleným ochlazování v izolovaných tunelech 

bylo dosaženo jemn�jší a rovnom�rn�jší mikrostruktury, což je z hlediska užitných vlastností 

velmi žádoucí. Oproti tomuto žádoucímu vývoji struktury i v tomto p�ípad� zpomalené 

ochlazování v izolovaných tunelech zp�sobuje nerovnom�rnost mechanických vlastností. 

Provedené experimenty op�tovn� upozornily na fakt, že rozdíl v teplotách mezi jednotlivými 

závity zna�n� ovliv�uje výsledné mechanické vlastnosti materiálu. Na základ� provedených 

simulací pomocí software QTSteel lze vyvodit záv�r, že co se tý�e predikce mechanických 

vlastností a strukturního složení simulace tímto programem m�že být brána pouze jako 

informa�ní. Program QTSteel totiž p�ímo neumož�uje simulovat �ízené chladnutí svitku. 

Z provedených variant, lze jednozna�n� zamítnout válcování konven�ním zp�sobem, a 

doporu�it válcování p�i snížené teplot� bez použití zpomaleného ochlazování v izolovaných 

tunelech. P�edpokládané snížení pevnostních vlastností zpomaleným ochlazováním 

v izolovaných tunelech bylo experimentem potvrzeno. Normaliza�ní žíhání u zákazníka však 
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nelze nahradit žádnou z výše popsaných variant. Zpomalené ochlazování v tunelech není 

schopno nahradit žíhání materiálu, ale vede ke snížení mechanických hodnot, což v n�kterých 

p�ípadech (nebo u n�kterých ocelí), kdy se mechanické hodnoty pohybují na hranici 

rozhodnutí, zda žíhat nebo nežíhat, m�že napomoci a operaci žíhání pak bude možno 

vylou�it. 
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