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Abstrakt 

 

Pomocí normalizačního válcování rovnoměrně ohřátých bezešvých trubek v tří-stojanové 

kalibrovací stolici s třetím rozměrově nastavitelným kruhovým kalibrem a následným 

řízeným ochlazováním těchto trubek z doválcovacích teplot lze efektivně dosáhnout 

požadovanou strukturu, velikost zrna a požadované mechanické vlastnosti ocelových 

bezešvých trubek, které jsou srovnatelné s trubkami po normalizačním žíhání. Zvládnutím 

popsané technologie výroby lze také minimalizovat počet požadovaného i dodatečného 

tradičního normalizačního žíhání.  

Předložená práce je zaměřena na statistické rozložení výsledků mechanických zkoušek 

nejpoužívanějších ocelí k výrobě trub před zavedením normalizačního válcování                

a po zavedení normalizačního válcování na válcovací trati „Velký Mannesmann“. 

Mezníkem zavedení normalizačního válcování ve válcovně Velký Mannesman byla její 

rekonstrukce a modernizace v roce 2008. V této práci je proveden rozbor výsledků 

základních mechanických zkoušek před a po rekonstrukci Velkého Mannesmannu. Mezi 

jinými byl teké vyčíslen procentuální úbytek tradičního normalizačního žíhání po zavedení 

normalizačního válcování a dopad normalizačního válcování na zvýšení hodnot 

mechanických vlastností. 

 

Klíčová slova: Normalizační válcování; bezešvá trubka; normalizační žíhání; mechanické 

zkoušky; Velký Mannesmann. 

 

Abstract 

 

Using the hot normalized rolling of seamless pipes evenly heated in a three-stands sizing 

mill with the third dimensionally adjustable gauge and subsequent controlled cooling of 

these pipes can be a required structure, a grain size and the mechanical properties 

effectively achieved. These properties are comparable with properties of pipes after an 

annealing. Also the number of the required and additional regular annealing can be 

minimized owing to the managing of the described technology. 

The diploma thesis is focused on the statistical distribution of the mechanical tests results 

of the commonly used steel for pipes production before and after the normalized rolling 

launching in a rolling line Big Mannesmann. A turning point of the normalized rolling 



 

 

launching was a reconstruction and modernization of Big Mannesmann in 2008. The 

results of an analysis describe a percentage of a regular annealing decrease and an 

improvement of the mechanical properties. 

 

Keywords: normalized rolling, seamless pipe, annealing, mechanical testing; Big 

Mannesmann. 
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Úvod 

 

Provoz válcovna trub Třineckých železáren, a.s. Velký Mannesmann v Ostravě- 

Vítkovicích (dále jen Velký Mannesmann) vyrábí bezešvé ocelové trubky kosým 

děrováním kruhové vsázky až na dutý tlustostěnný předvalek. V dalším kroku                   

se rozválcováním předvalku na poutnické stolici v jednom žáru po dohřátí se poutní trubka 

kalibruje v kalibrovací stolici. Válcovny trub s poutní stolicí se mezi všemi ostatními druhy 

technologií výroby bezešvých trub vyznačují možností zpracovat nejširší spektrum jakostí 

ocelí a zhotovit nejširší spektrum rozměrů trub co do průměru a tlouštěk stěn 

ve standardních i nadstandardních délkách [4]. Bezešvé trubky se také vyznačují vyšší 

spolehlivostí, než trubky svařované a proto se častěji využívají v ropném a plynařském 

průmyslu [17].  

Levná a rychlá přestavba Velkého Mannesmannu, kusová a malosériová výroba spolu 

se širokým výrobním programem ocelí a rozměrů vyráběných trub jsou základními pilíři    

na trhu bezešvých trub, které udržely tuto válcovnu v provozu přes 80 let bez jediné 

zastávky z titulu nedostatku zakázek.   

Válcovna Velký Mannesmann byla v roce 2005 zařazena do portfolia hutních podniků 

Třineckých železáren v této konfiguraci: svážná pec, důlčík, děrovací stroj, poutní stolice, 

traťová pila, chladník a rovnačka trubek [2]. Válcování na poutnické stolici bylo společnou 

technologickou operací pro výrobu finální tloušťky stěny trubky a zároveň jejího vnějšího 

průměru. Vyválcované trubky za poutní stolicí se volně ochlazovaly na chladníku. Z takto 

doválcovaných trubek se odebíraly vzorky pro výrobu zkušebních tělísek k provedení 

mechanických zkoušek. Když měly odebrané zkoušky vyhovující mechanické hodnoty, 

trubky mohly pokračovat v dalších technologických operacích dle požadavků zákazníků. 

V případě, že trubky měly nevyhovující mechanické hodnoty, pak následovaly opakovací 

zkoušky. Po vyhovujících opakovacích zkouškách mohly trubky být dále zpracovány. 

Když opakovací zkoušky nevyhověly, trubky byly převezeny k tepelnému zpracování, 

zpravidla k normalizačnímu žíhání, které se provádělo v komorové peci nebo v tunelové 

peci, jak určil technolog. Příčinou nevyhovujících mechanických zkoušek byla v nejvyšší 

míře nehomogenní teplota trubek po délce a průřezu. Mechanické vlastnosti vyráběných 

trubek se za popsaných teplotních podmínek již nedaly vylepšit. 

Pod tlakem trhu s trubkami bylo v roce 2008 přikročeno k rekonstrukci a modernizaci 

válcovací tratě Velký Mannesmann do této nové konfigurace:  ohřívací pec s prstencovou 
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nístějí, pneumatický důlčíkovač, dvouválcový děrovací stroj s dolním vodítkem a horním 

opěrným válečkem, poutnická stolice, kotoučová pila, kroková dohřívací pec, kalibrovací 

stolice, chladník a rovnačka [2]. 

 

  Při rekonstrukci a modernizaci válcovací tratě Velký Mannesmann byla provedena: 

- náhrada svážné pokulovací pece za ohřívací pec s prstencovou nístějí, 

- náhrada tlakového důlčíkovače za pneumatický s centrováním ve vodorovné 

rovině, 

- na děrovacím stroji byl prodloužen výběh a děrovací tyče, 

- poutní podavač s původními zákrutnicemi byl zvětšen a vybaven univerzální 

zákrutnicí s dotáčecím hydromotorem,  

- byly prodlouženy poutnické trny z délky 3600 mm na 4200 mm, 

- bylo nahrazeno ruční upínání poutních trnů bezdotykovým závěrem na stlačený 

dusík, 

- do technologie výroby byla za poutnickou stolici a traťovou pilu vložena            

před chladník rovnačky kroková ohřívací pec, ostřik okují, kalibrovna a krátce               

po rekonstrukci bylo zhotoveno na chladníku za kalibrovnou sprchovací zařízení 

pro řízené ochlazování 

 

 

Obrázek č. 1: Schéma tratě Velký Mannesmann po rekonstrukci a modernizaci 
v roce 2007 
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Obrázek č. 2: Schéma tratě Velký Mannesmann před rekonstrukcí                         
a modernizaci 

Celý proces byl v široké míře a tam, kde to dovolila kusová výroba válcovny, 

automatizován a řízen řídicím systémem SIMATIC a doplněn vizualizací IN TOUCH. 

Dokončením rekonstrukce a modernizace válcovací tratě Velký Mannesmann se vytvořily 

podmínky pro možnost normalizačního válcování bezešvých trubek. Podmínky byly 

vytvořeny tím, že se při válcování na poutnické stolici soustředily všechny technologické 

kroky k vyválcování rovnoměrné tloušťky stěny trubky bez ohledu na tolerance vnějšího 

průměru trubky. Takto vyválcované trubky se po opuštění poutní stolice nasadí                

do dohřívací krokové pece, kde se dohřejí na teplotu cca 980°C [3]. Po vyrovnání teploty 

je trubkám při výjezdu z krokové pece tlakovou vodou očištěn vnější povrch a trubky 

zbavené okují se ihned kalibrují v kalibrovacím stroji na požadovaný průměr. Všechny 

takto kalibrované trubky podélným válcováním mají za kalibrovnou rovnoměrnou výstupní 

teplotu. Trubky se v pravidelných časových intervalech odkládají vedle sebe na chladník, 

kde jsou zkrápěny vodními sprchami. Chladník se zkrápěnými trubkami se rovnoměrně 

posouvá, čímž je zaručena doba potřebná pro řízené ochlazování. Každá vyráběná jakost 

oceli má zvlášť předepsanou dobu ochlazování, respektive rychlost posuvu trubek           

pod sprchami. 

Diplomová práce mapuje rozdíl výsledků mechanických hodnot trubek získaných 

oběma výše popsanými technologiemi:  
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• Trubek, které chladly z doválcovacích teplot po vyválcování na poutní stolici před 

rekonstrukcí a modernizací válcovny. 

• Trubek řízeně chladnoucích po dohřátí a deformaci v kalibrovací stolici                

po rekonstrukci a modernizaci válcovny. 

 

Cílem práce  je na základě statistických výsledků:  

 

• Vyčíslit podíl normalizačně válcovaných trubek k celkové roční výrobě trubek po 

rekonstrukci a modernizaci Velkého Mannesmannu. 

• Vyčíslit podíl zkoušek normalizačně válcovaných trubek a podíl zkoušek trubek, 

které musely být po normalizačním válcování podrobeny tradičnímu 

normalizačnímu žíhání po rekonstrukci a modernizaci válcovny Velký 

Mannesmann. 

• Vyčíslit a porovnat úspěšnost prvního výsledku mechanických zkoušek trubek     

před a po rekonstrukci a modernizaci válcovny. 
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1 Charakteristika výrobního a rozměrového sortimentu 

1.1. Výrobní sortiment 
 

Velký Mannesman TŽ vyrábí s vysokou výtěžností a nízkými náklady kromě 

trubek z uhlíkových ocelí také trubky z ocelí s nízkou plasticitou v oblasti tvářecích teplot, 

mezi něž patří většina ocelí legovaných vanadem, niklem, chromem, molybdenem, 

niobem, titanem, kombinací těchto legujících prvků a také oceli se zvýšeným obsahem 

wolframu - P92 a oceli se zvýšeným obsahem mědi - 15NiCuMoNb5-6-4.   

Na jakosti trubkových ocelí pohlíží světové normy zpravidla dle chemického 

složení potažmo dle meze pevnosti, také dle účelu použití ocelí a podle těchto vlastností 

jsou v jednotlivých světových normách trubkové oceli rozděleny[5]. Obě válcovací tratě 

dlouhodobě vyrábí trubky dle  norem DIN, EN, ASTM, ČSN, GOST, API, NFA a to až            

ve čtyřnásobných certifikacích. Podle použití se dělí rourovenské oceli na obou třineckých 

tratích tzn. Velký a Malý Mannesman takto: 

 

1.1.1. Oceli pro konstrukční a strojní zařízení 

 

Konstrukční oceli k výrobě trub jsou roztříděny do skupin dle chemického složení, 

zejména dle obsahu uhlíku na vnitropodnikové skupiny A, B, C, D a jejich modifikace, 

dále například J, K, N.  

Skupiny ocelí A, B, C, D a jejich modifikace pak odpovídají světovým jakostem 

ocelí:  

Ocel A odpovídá například jakostem: ČSN 11 353, St 37.0 dle DIN, S235JRH               

a P235GH dle EN, TU 37-b dle NFA, 10 dle GOST, A dle API spec. 5L.  

Ocel B odpovídá například: X42 nebo B dle API spec. 5L, Gr.B dle ASTM, 

S275J2H dle EN, 11453 ČSN, St 44 dle DIN, 20 dle GOST.  

 

Ocel C odpovídá například: St 52-3 dle DIN, S355J2H dle EN, 11523 ČSN, X42N 

dle API spec.5L. Modifikované skupiny ocelí Cobsahuje například: X60 dle API spec.5L, 

P460N dle EN, 20MnV6 dle EN. Ocel C je modifikovaná kombinacemi nepatrně vyšších 

obsahů chromu, vanadu a dusíku.   
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Ocel D odpovídá například: například C60D dle EN, 12050 a 12060 ČSN, Ck 55 

dle DIN, 30 dle GOST. 

 

 Oceli pro konstrukční a strojní zařízení Tabulka č. 1:

 

 

1.1.2. Oceli pro energetiku k práci při vyšších teplotách 

 

Pro oceli k výrobě bezešvých trubek pro energetiku tzv. kotlových trubek bylo 

převzato značení ocelí dle norem ASTM, DIN, EN a ještě se používá značení dle ČSN.  

Uhlíkové kotlové oceli jsou vhodné k zušlechťování, například ČSN 12050.  

 

Oceli nízko legované: například ČSN 15020 a ekvivalentní ocel podle DIN 15Mo3 

a 16Mo3, dále 15128 dle ČSN, která je nejvýznamnější legovaná kotlová trubková ocel co 

do vyráběného množství na českém trhu. Pro německý trh je vyráběna nejčastěji nízko 

legovaná 10CrMo910 dle DIN a od oceli 15128 se liší vyšším obsahem chromu                   

a molybdenu, potažmo má vyšší uhlíkový ekvivalent a mechanické vlastnosti. 

 

Středně legované feritické oceli například P91 dle ASTM, ekvivalentní ocel dle 

DIN je X10CrMoVNb91, dle EN značená jako X10CrMoVNb9-1, respektive P92, dle EN 

značená jako X10CrWMoVNb9-2 a 15NiCuMoNb5-6-4 dle EN.  

 

V roce 2009 byla úspěšně vyválcována bimetalická trubka s jádrem z austenitické 

oceli a oplášťovaná ocelí 15Mo3. 

 

Všechny nízkolegované a středně legované oceli se bez ohledu na množství 

legujících prvků vyznačují sníženou tvářitelnosti, proto se k výrobě každé legované jakosti 

ocel D C60D dle EN, 12050 a 12060 dle ČSN, Ck 55 dle DIN, 30 dle GOST, atd.

ČSN 11 353, St 37.0 dle DIN, S235JRH a P235GH dle EN, TU 37-b dle NFA, 
10 dle GOST, A dle API spec. 5L, atd. 

X42 nebo B dle API spec. 5L, Gr.B dle ASTM, S275J2H dle EN, 11453 ČSN, St 
44 dle DIN, 20 dle GOST, atd. 

St 52-3 dle DIN, S355J2H dle EN, 11523 ČSN, X42N dle API spec.5L, 
modifikované: X60 dle API spec.5L, P460N dle EN, 20MnV6 dle EN, atd.

ocel A

ocel B

ocel C
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přistupuje individuálně při ohřevu, také v děrování a jejich povrch se zpravidla celoplošně 

brousí.  

 Legované ocelí pro energetiku k práci při vyšších teplotách Tabulka č. 2:

 

Nejsložitěji se vyrábí oceli  X10CrMoVNb9-1 a 15NiCuMoNb5-6-4. První z ocelí 

se vyznačuje vysokým přetvárným odporem a nízkou tvářitelností při děrování                   

a při válcování pak dochází k citelnému smrštění oceli v oblasti doválcovacích teplot tak, 

že nelze trubku stáhnout u poutního trnu. Tyto oceli se zároveň při nevhodné volbě 

kalibrace vyznačují vysokou pravděpodobností vzniku povrchových trhlin [16].               

Po ochlazení se poutní trn bez odporu z trubky suvně vytáhne. Tento jev je u trubkových 

ocelí jedinečný, všechny ostatní jakosti ocelí, které uvíznou na poutním trnu se musí 

rozpálit, aby se cenný nástroj zachránil a vrátil zpět do výroby.  Druhá z ocelí se vyznačuje 

nízkým přetvárným odporem a malou soudržností povrchových vrstev při děrování, která 

ústí ve velké množství drobných povrchových šupin po děrování. Zmíněnou jedinečnou 

vlastnost připisujeme zvýšenému obsahu mědi, neboť do žádné z trubkových ocelí není 

účelově přidávána měď. 

 

1.1.3. Oceli pro vrty, pažení, produktovody a geologii 

 

Pro výrobu pažnicových olejářských trubek casing, používaných k vyztužení           

a ochraně zemních vrtů je převzato označení ocelí z norem API spec. 5 CT: H, J, K, N a P. 

 Ocelí pažnicových jakostí (casing) [12] Tabulka č. 3:

 

 Značení se odvíjí od mechanických vlastností. Pevnost je založena na obsahu 

uhlíku a manganu. Na chemické složení těchto ocelí má každá rourovna vlastní recepturu, 

výšelegované nevyrábí se

nízkolegované
ČSN 15020, 15Mo3 dle DIN, 16Mo3 dle EN, 10CrMo910 dle 
DIN, 34CrMo4 dle DIN , ČSN 15128, 14MoV6-3 dle EN, 
13CrMo45 dle EN, 13CrMo44 dle DIN, atd.

střednělegované
P91 dle ASTM a ekvivalentní jakost X10CrMoVNb91 dle DIN a 
ekvivalentní X10CrMoVNb9-1 dle EN,  15NiCuMoNb5-6-4 dle 
EN, atd .

ocel H H-40 dle API spec. 5CT
ocel J J-55 dle API spec. 5CT
ocel K K-55 dle API spec. 5CT a 13 142 dle ČSN
ocel N N-80 dle API spec. 5CT
ocel P P-110 dle API spec. 5CT
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neboť norma limituje pouze maximální obsahy fosforu a síry, viz tabulka č. 10. Maximální 

obsahy ostatních prvků jsou v podstatě limitované tržními cenami. Ocel L dle API spec. 5 

CT má omezené horní hranice obsahů síry, fosforu, uhlíku, manganu, křemíku, mědi           

a niklu, stejně jako olejářské produktovodné trubky line pipe dle API spec 5 L. V oblasti 

použití pažnicových trubek se jedná o naprosto jednoúčelové oceli, které nelze využít      

pro výrobu trubek v jiném oboru, takže každá neshodná trubka je plně vyřazena do ztrát 

[3]. 

Pro výrobu olejářských trubek line pipe, používaných k vedení vytěžených kapalin a plynů 

je rovněž používáno značení z původní americké normy API spec. 5L [13]. Chemické 

složení trubek line pipe dovoluje tyto oceli použít k plnění zakázek z oceli B.  

 

1.1.4. Oceli pro tlakové nádoby 

 

Pro tlakové nádoby je ve válcovně Velký Mannesmann zpracovávána nejčastěji 

ocel 34CrMo4, která je po vyválcování následně tepelně zpracována na mechanické 

vlastnosti dle konkrétních požadavků zákazníka. Pro ocel platí ve výrobě trubek obdobné 

postupy výroby, jako u výše uvedených legovaných trubek. Tato ocel však má ze všech 

legovaných ocelí nejlepší plastické vlastnosti, proto ji lze s úspěchem tvářet i na výkonné 

Stiefelově válcovací trati a v období konjunktury oceli se ve válcovnách mannesmanského 

typu se z 34CrMo4 vyrábí pouze doplňkové mezirozměry trubek nebo jen nevýznamná 

množství [1]. Jakost je zahrnuta v tabulce legovaných ocelí. 

 

1.2. Rozměrový sortiment 
 

Třinecká válcovna trub Velký Mannesman vyrábí bezešvé trubky od průměru          

Ø 168 mm do Ø 406 mm, v tloušťkách stěn od 6,3 mm do 70 mm, v délkách                     

za kalibrovnou do 14 metrů. V maximální možné délce vyráběných trubek je trať 

limitována hmotností vsázky 2500 kg/kus a zároveň šířkou krokové pece. V minimální 

možné tloušťce stěny je trať limitována průměrem poutní trubky (D), respektive poměrem 

jejího průměru k požadované tloušťce stěny (t). Poměr D/t vyráběných průměrů trub (D)               

a minimální tloušťky stěny (t) není lineární, ale má přibližně parabolický průběh. U trubek        

Ø 168 mm je poměr cca 27, u trubek Ø 273 mm je tento poměr cca 40 a závisí například   
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na teplotě válcovaného předvalku v poutní stolici, na geometrii pásma deformace v poutní 

stolici a otáčkách válců, ale také na mohutnosti čepů válců.  

 

  Výrobní program válcovny Velký Mannesmann Tabulka č. 4:
 

Uvedený poměr průměru k tloušťce stěny trubky nad průměr Ø 273 mm již začíná 

klesat až k hodnotě cca 20 u trubek Ø 406 mm. Důvod klesání zmíněného poměru je 

způsoben přetvárným odporem při kování minimální tloušťky stěny 6 mm. U trubek 

vnějšího průměru nad průměr Ø 273 mm již nelze zaručit tolerance tloušťky stěny. 

Uvedený poměr 27, 40 a 20 nevychází z uvedeného průměru hotovní trubky 168 mm, 273 

mm a 406 mm, ale je vypočten z trubky na poutní stolici, která se v průběhu procesu 

snižuje kalibrováním. Maximální tloušťka stěny vyráběných trubek je velmi závislá           

na průměru potažmo průřezu poutního trnu. Ten musí být tak mohutný, aby unesl žhavý 

předvalek, poutní trubku, rotaci předvalku a trubky o 90° v počtu 45 až 30 otáček minutu 

způsobenou zákrutnicí, dopředný a zpětný pohyb, způsobený podavačem 45x až 30x        

6,3 7,1 8 8,8 10 13 14 16 18 20 22 25 30 32 36 40 45 50 55 60
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za minutu a teplotní zátěž 1200° C po dobu cca 2 minut. Kovaný předvalek při tom do 

trubky nesmí na trnu klouzat.[2] 

1.3. Vsázka pro výrobu bezešvých trubek 
 

Jako vstupní polotovar pro výrobu bezešvých trubek jsou používány sochory 

kruhového průřezu, anebo ingoty[4]. Ingoty jsou zejména použity u maloobjemových 

zakázek. Důvodem je možnost vyrobit pouze požadované množství oceli s ojedinělým 

chemickým složením.  

V současné době všechny výše uvedené oceli standardně válcuje trať Velký 

Mannesman z kruhové kontilité vsázky ocelárny TŽ Třinec o vnějším průměru Ø 320mm,  

Ø 410mm a Ø 525 mm. V ověřovacím procesu se nachází nově odlévaný Ø 470 mm, jenž 

má nahradit vsázku Ø 525 mm, která má pro válcovací trať příliš velký průměr. 

Z uvedených průměrů kontislitků válcovna vyrábí všechny komerčně nejobjemnější 

rozměry trubek. Menší objemy trubek ze speciálních legovaných ocelí jsou válcovány 

z ingotové vsázky průměrů  Ø 330 mm, Ø 370 mm, Ø 430 mm, Ø 460 mm. Výjimečně      

je používána odstředivě litá vsázka Ø 300 mm a vsázka z převálcovaných plynule litých 

odlitků nebo kovaná vsázka[4]. 

 

1.4. Popis postupu výroby 
 

Bezešvá trubka se v podmínkách válcovny Velký Mannesman vyrábí děrováním 

ohřátého kruhového kontislitku do rozměrově rovnoměrného dutého tlustostěnného 

předvalku, který je v jednom žáru na poutní stolici jedinečnou technologií kombinující 

kování a válcování prodloužen do surové poutní trubky s cílem získat rovnoměrnou 

tloušťku stěny [18]. Po prodlužovací operaci se surová poutní trubka dohřeje a kalibruje 

v kalibrovacím stroji s cílem dosáhnout rovnoměrný vnější průměr po délce trubky.          

Po zchladnutí musí trubka kromě požadovaného rozměru splňovat i předepsané 

mechanické vlastnosti, též případné technologické zkoušky dle technických dodacích 

podmínek             a příslušné rozměrové normy nebo více norem, byla-li trubka vyrobena 

s vícenásobnou certifikací. Prodlužovací operace předvalku do trubky v poutní stolici          

je v oboru tváření kovů natolik specifická, že není odborně ustálený názor, jde-li                

o válcování nebo o kování. V této diplomové práci je používán převažující laický výraz 

válcování. 
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2 Ohřev a tepelné zpracování provalků 

2.1. Ohřev 
Pro ohřev kruhových materiálů se ve válcovnách používaly hlavně pece 

pokulovací, které jsou obdobou pecí strkacích, mají ale šikmou nístěj.[4] 

 

Obrázek č. 3: Původní pokulovací pec - V provozu od roku 1918, za celou dobu 
její existence jí prošlo více než 6 mil.tun vsázkového materiálu, 
který byl použit na výrobu bezešvých ocelových trub o průměru 
168 – 406 mm. 

Při ohřevu vsázky je důležité dbát na dokonalé prohřátí materiálu po celém průřezu, 

a správnou dosahovanou teplotu. Nedodržení těchto základních parametrů má za následek 

výrobu nekvalitního vývalku po stránce rozměrové ( stranité trubky ) a trubky se špatnými 

mechanickými vlastnostmi, v neposlední řadě nevratné kvality jako je např. spálení a vznik 

trhlin na povrchu. 

Teploty a doba ohřevu pro jednotlivé druhy ocelí jsou uvedeny v tabulce č.5           

a tabulce č. 6. 
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 Teploty ohřevu sochorů z různých druhů ocelí  [4] Tabulka č. 5:
Druh oceli Teplota 

ohřevu (˚C) 
Měkká uhlíková ocel (*wc do 0,30 %) 1230 – 1260 

Polotvrdá uhlíková ocel (wc do 0,40 %) 1210 – 1240 

Tvrdá uhlíková ocel (wc do 0,50 %) 1200 – 1230 

Tvrdá uhlíková ocel ( stupeň D, trubky pro těžbu ropy) 1200 – 1220 

Nízkolegovaná chromová ocel (wc do 0,35  až 0,45 %,(wCr asi 0,8 až 1,1 

%) 

1200 – 1220 

Legovaná ocel Cr – Mo (wc do 0,15 %, wCr = 4 - 5 %, wMo asi 0,5 %) 1230 – 1260 

Legovaná ocel Cr-Mn-Si (wc = 0,25 – 0,35 %,,wMn 0,8 – 1,1 %, wSi=0,9 

– 1,2 %, wCr =0,8 – 1,1 %) 

1200 – 1220 

Ocel na kuličková ložiska (wc = 0,95 – 1,1 %,,wCr= 1,3 – 1,65 %) 1120 – 1150 

Žáruvzdorná ocel ložiska (wc do 0,15 %,,wCr= 25 - 30 %) 1100 – 1120 

Korozivzdorná ocel ložiska (wc = 0,12 %,,wCr= 17 - 20 %, wNi= 9 -11%) 1200 – 1220 

*W – hmotnostní koncentrace i-tého prvku [ %] 

Válcovací trať Velký Mannesmann ohřívá kruhovou vsázku od roku 2007 

v karuselové peci, vytápěné zemním plynem, s cílem dosáhnout kvalitnější, rovnoměrný 

ohřev vsázky v celém průřezu. 

 

Obrázek č. 4: Karuselová pec 
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Doba ohřevu je rozdělena v závislosti na obsahu uhlíku ve vsázce, do čtyř skupin materiálů 

viz Tabulka č. 6 

 Rozdělení ocelí dle obsahu ulíku pro stanovení doby ohřevu [3] Tabulka č. 6:
První skupina nelegované s obsahem uhlíku max. 0,30 % a mikrolegované 

Druhá skupina nelegované s obsahem uhlíku 0,30 – 0,50 %, a nízkolegované 

Třetí skupina s obsahem uhlíku nad 0,50 %, střednělegované se sníženou tepelnou 

vodivostí  

Čtvrtá skupina Vysokolegované oceli  

 

Každá z uvedených čtyř skupin ocelí má předepsanou dobu ohřevu, která je vztažena na 

průměr vsázky. Dále teplotu půdy v sázecím okně pece, předepsanou teplotu v ohřívací 

zóně, kde se dosahuje maximální ohřívací teplota a dále má každá skupina ocelí 

předepsanou teplotu po děrování, která se měří za děrovacím strojem.  

2.2. Tepelné zpracování 
 

Válcovna trub Velký Mannesmann vyrábí trubky s obsahem uhlíku odpovídajícím 

podeutektoidním ocelím. Chemické složení tepelně zpracovávané oceli má rozhodující 

význam pro volbu teplot a časových prodlev v procesu tepelného zpracování. Cílem 

tepelného zpracování trubek vyrobených na trati Velký Mannesmann je dosažení celého 

souboru vlastností a nebo jen některých následujících vlastností: pevnost v tahu, mez 

kluzu, tažnost A5, tvrdost, kontrakce Z, nárazová práce.  

2.2.1. Normalizační žíhání 

 

Účelem normalizačního žíhání je zjemnění hrubého zrna, které se v oceli může 

vytvořit již při lití, nebo při tváření za vysokých teplot, anebo dlouhodobým žíháním           

za vysokých teplot [6]. K normalizačnímu žíhání trub se v podmínkách válcovny VM 

přikračuje proto, aby byly splněny mechanické vlastnosti požadované zákazníkem             

u legovaných ocelí, a pro dosažení některých předepsaných mechanických vlastností 

trubek, které nebyly dosaženy z doválcovacích teplot. Zejména tlustostěnné trubky musí 

být po vyválcování podrobeny zrovnoměrnění struktury po příčném průřezu, ale i po délce. 

Nehomogenita velikosti a rozložení zrna je u tlustostěnných trub způsobena 

nerovnoměrným a časově dlouhým procesem ochlazování trubek na chladníku                  
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za kalibrovnou nebo může být nejčastěji způsobena podkročením teploty před kalibrací 

trubek v krokové peci válcovny. Volně ochlazované tlustostěnné trubky nemají vždy 

dodržený požadovaný soubor mechanických vlastností nebo zpravidla výsledek jedné              

ze zkoušek mechanických vlastností je mimo požadovanou hodnotu. Tenkostěnné trubky 

nejsou tak citlivé na udržení všech požadovaných vlastností z doválcovacích teplot [14]. 

Dobře provedené normalizační žíhání vede ke zjemnění zrna a k získání rovnoměrné 

struktury v celém objemu trubek.  

Příklad feriticko - perlitické struktury oceli C modifikované Niobem (CmodNb) 

v poměru 60:40 po normalizačním žíhání (100x); tavba T36602. Ocel CmodNb má tyto 

ekvivalentní jakosti ocelí: St52.0; St52.4; S355K2G3; StE320.7; S355J2H; St52-3; 

S355K2H; S355NH; S355NLH; S420NH; S420NLH; 11503; 11523; StE360,7; L360NB; 

TU52-b; E355K2; X56-PSL-1; P355N; E355; P355NH; P355NH; P355NL1; P355NL2; 

X46-PSL-1; X52-PSL-1; X46N-PSL-2; X52N-PSL-2; X56N-PSL-2; X65Q-PSL-2.[1] 

 

Obrázek č. 5: Příklad feriticko - perlitické struktury oceli C [9] 

 

Obrázek č. 6: Příklad feriticko - perlitické struktury oceli ČSN 15128 [10] 

Příklad feriticko - perlitické struktury oceli ČSN 15128 v poměru 55:45 po normalizačním 

žíhání (1000x); tavba T28242 
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Při normalizačním žíhání se ohřev trub provádí nad Ac3 . V časové prodlevě           

na cílové teplotě proběhne austenitizace a následuje rychlé ochlazení přes teploty přeměn.           

Po ukončení překrystalizace se rychlost ochlazování trub zpomalí až do úplného ochlazení. 

Změna rychlosti ochlazování při normalizačním žíhání se dosahuje vhodnou kombinací 

intenzity chladícího vzduchu a vodní mlhoviny.[6] 

2.2.2. Kalení 

 

Kalení je proces, při kterém se výchozí trubka ohřeje do oblasti stabilního austenitu, 

na této teplotě vydrží předem stanovenou dobu, pak se velmi rychle ochladí přes teploty 

přeměn proto, aby se rozpuštěný uhlík nestačil difuzně přemístit do přirozené a rovnovážné 

polohy perlitu dle diagramu Fe-C. Dále se trubka dochladí, aby zbytkové teplo z kalené 

trubky neovlivnilo kalením získané vlastnosti. Cílem kalení je získat mechanické vlastnosti 

trubky, které jsou prostým chemickým složením oceli volně ochlazované trubky 

nedosažitelné a nejsou dosažitelné ani po normalizačním žíhání [6].  

Kalitelnost je schopnost oceli dosáhnout kalením zvýšenou tvrdost, přičemž 

kalitelnost ovlivňuje nejvíce obsah uhlíku, potom manganu a v menší míře obsah ostatních 

prvků v oceli. Hloubka, do které se promítnou účinky kalení, se nazývá prokalitelnost. 

Prokalitelnost je v podmínkách rourovny Velký Mannesmann zajišťována obsahem 

molybdenu[6]. 

Kalením, respektive rychlostí ochlazování vyšší než je u normalizace, dosahujeme 

metastabilních struktur v sestupném pořadí dle tvrdosti: martenzit, bainit, troostit. Vznik 

těchto struktur v kalené oceli je podmíněn dosažením kritických rychlostí ochlazování 

oceli. Výsledné struktury ocelí se již neřídí diagramem železo uhlík, ale popisují                

je diagramy anizotropního rozpadu austenitu. 

 

Obrázek č. 7: Příklad kalením získané martenzitické struktury oceli P110 [11] 
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Obrázek č. 7: Příklad kalením získané martenzitické struktury oceli P110 po popouštění 

(500x); tavba T71553.Ocel P110 má tyto ekvivalentní jakosti ocelí: ČSN 11707; N80          

a L80.[11] 

2.2.3. Popouštění 

 

Popouštění je proces, kdy se ohřeje kalená nebo normalizačně žíhaná trubka            

pod teplotu přeměn Ac1, pak následuje stanovená výdrž na teplotě a potom řízená rychlost 

ochlazování. Cílem popouštění je snížení tvrdosti a zároveň zvýšení plasticity trubky           

z konstrukční oceli. Míra tvrdosti a plasticity je výrazně závislá na výši popouštěcí teploty.  

Doba výdrže na popouštěcí teplotě má na tvrdost a plasticitu již menší vliv. Dobou výdrže 

na popouštěcí teplotě se řídí častěji mechanické vlastnosti nástrojů (např. chladné zbraně). 

Při tepelném zpracování trubek se řízení doby výdrže na teplotě používá zcela vyjímečně.   

 

2.3. Tepelné zpracování trubek 
 

Tradiční tepelné zpracování trubek vyrobených na trati Velký Mannesmann 

probíhalo v roce 2007, ani v roce 2011 a ani v této době neprobíhá v technologickém toku 

výroby. Trubky, určené k tepelnému zpracování, se musí zdlouhavě a pracně převézt 

jeřábem a kolejovou dopravou na pracoviště pro tepelné zpracování, kde v tunelové           

a v krokové peci proběhne požadovaná technologická operace. Tradičnímu tepelnému 

zpracování v roce 2007 podléhala fakticky minimálně čtvrtina výroby válcovny Velký 

Mannesmann. 

 

2.3.1. Tunelová pec 

V této peci je možno tepelně zpracovat trubky průměrů od  60 mm do  406,4 mm,        

s tloušťkou stěny do 60 mm včetně, v délkách  4 - 16m. Trubky se jedna za druhou pouštějí 

do tunelu, kde může proběhnout ohřev na teplotu 800°C až 1050°C, maximální rychlost 

posuvu trubky pecí je až 2 m za minutu. Při výstupu z pece se trubka řízeně ochlazuje. 

Na tunelové peci je možno provádět normalizační žíhání a kalení trubek. Provoz 

disponuje dále těmito způsoby ochlazování seřazenými vzestupně podle intenzity odvodu 

tepla: 
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-volně na vzduchu na chladícím loži se trubky rozloží a otáčí se tak, aby se zajistilo 

rovnoměrné ochlazování 

-proudem vzduchu se z trubek odvádí teplo  

-vodovzdušné ochlazování – mlhovina, středně silná mlhovina a silná mlhovina 

-kalení trubek v kalící hlavě 

 

Obrázek č. 8: Tunelová pec 

2.3.2. Kroková pec 

 

V krokové peci je možno žíhat až 16 tun trubek v rozměrech od  60 mm do  406,4 

mm, s tloušťkou stěny do 60 mm včetně, v délkách 4 - 16 m. Trubky se naloží                   

na krokovací trámy pece, kde může proběhnout ohřev od 550°C až po 1100°C [3].   

Na krokové peci je možno provádět tyto druhy tepelného zpracování, přičemž číslo            

a písmena v závorce za tečkou značí číselné označení daného tepelného zpracování: 

 

- normalizační žíhání  

- žíhání na mechanické hodnoty 

- žíhání na snížení pnutí 

- žíhání na měkko 

- žíhání na měkko k docílení globulárního perlitu se zárukou mikrostruktury  

- kalení 

- normalizační žíhání a popouštění 

- kalení a popouštění 
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- speciální teplené zpracování – mimo symboly 

 

Způsoby ochlazování za krokovou pecí jsou:  

-volně na vzduchu  

-ochlazování proudem vody  

-kalení trubek v kalící hlavě 

 

Obrázek č. 9: Kroková pec 

 

2.4. Normalizační válcování trubek 
V souboru základních požadavků na bezešvou trubku je mimo jakost oceli, rozměry 

a tolerance i požadavek na mechanické vlastnosti.  Rozpětí mechanických vlastností trubek 

jsou dány chemickým složením použité oceli a v závislosti na chemickém složení              

se mohou mechanické vlastnosti zlepšit vhodným, cíleným způsobem – normalizací. Pro 

další zvýšení některých mechanických vlastností trubek lze sáhnout například k jejich 

kalení        a popouštění.   

Před rekonstrukcí a modernizací válcovací tratě VM nebylo možné plošně provádět 

plnohodnotné normalizační válcování trubek z doválcovacích teplot. Poutní válcování 

trubky od jejího začátku, po doválcování konce trubky trvá řádově minuty a tyto časy 

neumožňují mít po vyválcování rovnoměrnou výchozí teplotu a strukturu vhodnou                

pro následnou normalizaci. Mechanické hodnoty trubek byly proto získávány z volně 
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ochlazených trubek na vzduchu z doválcovacích teplot. Takto získané mechanické hodnoty 

nevycházely u cca jedné třetiny množství vyválcovaných trub. 

 

 

Obrázek č. 10: příklad tenkostěnné trubky s nevyválcovanou hlavou a 
nerovnoměrnou teplotou povrchu 

 

Na obrázku č. 10 je tenkostěnná trubka po vyválcování na poutní stolici. Pohled               

na nerovnoměrnou teplotu povrchu trubky po vyválcování ukazuje na citelné rozdíly mezi 

teplotou paty trubky a teplotou její hlavy které jsou způsobeny nejen celkovou dobou 

válcování, ale také odvodem tepla do poutního trnu [7]. Na fotografii řeže traťová pila 

patní technologický odpad, kdežto poutní hlava trubky bude odřezána v následujícím 

kroku. Pata trubky je přední konec trubky a název pata má svůj původ v historii výroby 

bezešvých trubek od paty ingotu, který se začínal válcovat jako první. Hlava trubky trubku 

ukončuje a u tenkých stěn se neválcuje, aby se dala vyválcovaná trubka bez poškození 

stáhnout z poutního trnu. Při řezání pilou se oba řezy chladí proudem vody, takže trubka 

má po celém těle teplotně velmi různorodé počáteční podmínky pro kvalitní normalizaci 

z doválcovacích teplot. Takto doválcovanou trubku s nerovnoměrnou teplotou po průřezu    

a po délce nelze podrobit řízenému ochlazování. Před rekonstrukcí a modernizací válcovny 

Velký Mannesmann přesto asi dvě třetiny trubek mělo z doválcovacích teplot vyhovující 

všechny mechanické zkoušky. Zbytek trubek bylo nutné tepelně zpracovat normalizačním 

žíháním. 
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Tepelné zpracování trubek před rekonstrukcí a modernizací se tedy dělo pouze             

po vyrobení trubky. Když trubka zchladla, znovu se ohřála v tunelové nebo krokové peci,         

a pak tepelně zpracovala. Po vyhovujících zkouškách se trubky vracely do technologického 

toku úpravny. Tento způsob byl energeticky náročný, kladl vysoké nároky na manipulaci, 

skladování a dopravu trubek, čímž se prodlužoval čas výroby, a tak se zhoršovaly některé 

ekonomické ukazatele. 

Po rekonstrukci a modernizaci válcovny se otevřela cesta normalizačnímu 

válcování trubek.  Instalací dohřívací krokové pece a kalibrovny se získaly požadované 

vstupní podmínky pro normalizaci: tedy rovnoměrná struktura a rovnoměrná teplota 

v standardním technologickém toku výroby trubek. Na vstupu chladníku trubek                

za kalibrovnou byly namontovány nad chladník sprchy, které rozprašují vodu na povrch 

otáčejících se trubek.  

 

 

Obrázek č. 11: Pohled na chladící lože trubek po kalibraci se sedmi 
sprchovacími trubkami, ze kterých proudí chladící voda na 
rovnoměrně ohřátou a zkalibrovanou trubku.  

 

Tenkostěnná trubka na obrázku č. 11 bezprostředně po dohřevu v krokové peci a kalibraci 

vnějšího průměru. Rovnoměrná teplota povrchu a celého objemu trubky po kalibraci 

vytváří velmi dobré výchozí podmínky pro normalizaci struktury v technologickém toku 

výroby. Trubka po opuštění kalibrovny je neprodleně dopravena pod sprchovací zařízení, 

kde dojde k řízenému ochlazení. Trubka se po celé své délce pod sprchami při ochlazování 

pokuluje a tak je zajištěn rovnoměrný odvod tepla. 
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Pohyb chladníku pod sprchami je rovnoměrný bez zastávek, aby byla zajištěna stejná doba 

ochlazování každé trubky dle požadovaných výsledných mechanických vlastností.             

Při změně jakosti oceli trubek a při změně tloušťky stěny se mění rychlost pohybu 

chladníku.  

 

Obrázek č. 12: Jiný pohled na chladící lože trubek po kalibraci se sedmi 
sprchovacími trubkami s proudící vodou zkrápějící povrch 
zkalibrovaných trub. 

Velikost chladící plochy, potažmo sprchovaná délka lože a rychlost posuvu trubky           

po chladníku pod sprchami, byly stanoveny experimentálně.  

První zkoušky normalizace trubek po rekonstrukci a modernizaci Velkého 

Mannesmannu proběhly pod čtyřmi sprchovacími trubkami (viz sprchovací trubky obrázek 

č. 12). Po vyhodnocení těchto prvních výsledků mechanických zkoušek byla přidána jedna 

trubka s řadou sprch před původní čtyři sprchovací trubky a dvě sprchovací trubky s řadou 

sprch za původní čtyři sprchovací trubky. Touto úpravou se chladící kapacita ustálila na 

počtu sedmi řad sprch. Doba ochlazování trubek je funkcí rychlosti posuvu trubek pod 

konstantně sprchovaným prostorem. Rychlost posuvu je závislá především na tloušťce 

stěny trubek a byla stanovena na 5 minut pro nejtenčí stěny a až 20 minut pro nejtlustší 

stěny trubek. Průměr trubek ovlivňuje dobu průchodu trubek pod sprchami a jeho vliv je 

řízen způsobem sázení trubek na chladník. Malé průměry trub se nasazují ke sprchování 

bez mezer, kdežto velké průměry trub se nasazují na chladník s mezerou jedné trubky. 
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Tímto způsobem může projít normalizací přes 97% produkce rourovny. Zbytek produkce 

rourovny činí legované oceli, které požadují specifický přístup v tepelném zpracování. 

Vysokolegované oceli a oceli s vysokým obsahem uhlíku proto nejsou na chladníku 

za kalibrovnou normalizovány. Tepelné zpracování těchto ocelí se provádí tradičním 

způsobem, stejně jako před rekonstrukcí a modernizací válcovny Velký Mannesmann. 
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Experimentální část diplomové práce obsahuje: 

Technická zpráva – Normalizační válcování bezešvých trubek na stolici                         
Mannesmann TŽ VT – Válcovna trub Ostrava 
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3 Experimentální část 

 

Experiment probíhal v letech 2007 až 2012. Autor Dp se podílel na sběru dat 

v průběhu změn, v souladu se stanoveným cílem získaná data průběžně vyhodnocoval a 

v souhrnu  v této  DP formuloval závěry pro úpravu výroby.. Pro uskutečnění 

experimentální části této diplomové práce jsou z portfolia všech válcovaných ocelí 

v rourovně TŽ vybrány čtyři oceli, které dohromady zastupují přes 95%  ocelí válcovaných 

na trati Velký Mannesmann. Největší podíl v zastoupení  má ocel C a je to konstrukční 

ocel S355J2H, ocel K55, která zastupuje pažnicové olejářské trubky casing, ocel B 

s nízkým uhlíkem, jakost X42 která zastupuje produktovodní trubky line pipe,          a ocel 

A s nejnižším obsahem uhlíku v jakosti P235GH. Chemické složení jednotlivých taveb a 

mechanické vlastnosti dovolují náhradu některých taveb z oceli A v plnění zakázek z oceli 

B. Chemické složení oceli K nedovoluje použít tuto ocel pro plnění jiných zakázek, než jen 

k výrobě trubek casing. Protože část vybraných taveb oceli B v experimentální  části byla 

v souladu s požadavky na mechanické vlastnosti použita i jako ocel A, například jakost 

P235GH – ocel A a X42 – ocel B, proto bude  následující text pohlížet na oceli z pohledu 

skupin ocelí A, B, C a K. 

Mechanické vlastnosti vybraných jakostí S355J2H, K55, X42 a P235GH před 

rekonstrukcí Velkého Mannesmannu (2007) jsou v experimentální části porovnány              

s výslednými mechanickými vlastnostmi po  rekonstrukci Velkého Mannesmannu (2011) 

s cílem srovnat tyto vlastnosti a vyhodnotit dopad normalizačního válcování do výsledných 

mechanických vlastností. 

3.1. Požadavky na chemické složení ocelí pro experiment před 
rekonstrukcí a modernizací Velkého Mannesmannu 

 

V tabulkách č. 7, 8, 9 a 10 jsou uvedeny požadavky na chemické složení ocelí : 

P235GH reprezentuje skupinu ocelí A, X42 reprezentuje skupinu ocelí B, S355J2H 

reprezentuje skupinu ocelí C, K55 reprezentuje skupinu ocelí K. 

Tabulka č. 7:  Chemické složení P235GH 

C Mn Si Pmax Smax Cu Ni Cr Mo V 

max0,16 max1,20 max0,35 0,25 0,20 max0,30 max0,30 max0,30 max0,08 max0,02 
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Al N Nb,Ti,B,As,W 

min0,02 - Nb=0,01; Ti=0,04;   Cr+Cu+Mo+Ni max0,7 

 

Tabulka č. 8:  Chemické složení X42 dle API spec. 5 L  

C Mn Si Pmax Smax Cu Ni Cr Mo V Al N Nb,Ti,B,As,W 

max0,24 max1,30  0,03 0,03 max0,50 max0,50 max0,50 max0,15 - - - Ti max0,04 

 

Tabulka č. 9:  Chemické složení S355J2H 

C Mn Si Pmax Smax Cu Ni Cr Mo V Al N Nb,Ti,B,As,W 

max0,22 max1,60 max0,55 0,03 0,03 - - - - - max0,002 -  

 

Tabulka č. 10:  Chemické složení K55 dle API spec. 5 CT 

C Mn Si Pmax Smax Cu Ni Cr Mo V Al N Nb,Ti,B,As,W 

- - - 0,03 0,03 - - - - - - -  

 

3.2. Požadované základní mechanické vlastnosti ocelí pro experiment 
před rekonstrukcí a modernizací 

 

V tabulce č. 11 jsou uvedeny základní požadované mechanické hodnoty, kterým musí 

vyhovět oceli A, B C a K, respektive P235GH, X42, S355J2H a K55. Požadované meze 

kluzu ocelí A a C se odvíjí od tloušťky stěny trubky, ze které je vyhotoven vzorek pro 

danou zkoušku. 

 

Tabulka č. 11:  Předepsané mechanické vlastnosti vybraných ocelí [1] 

 

Rm    A5min    KV min  

 (MPa) (%) (J)

do 16 mm
16 až 40 

mm

40 až 65 

mm

P235GH 235 225 215 360-500 25 40/27

X42   PSL1 290 min. 415

S355J2H 355 345 335 470-630 22 27

K55 379 až 552 min. 655

Minimální mez kluzu tloušťky stěny trubky Re

 (MPa) 
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Chemické složení vybraných ocelí pro experiment před rekonstrukcí a modernizací 

Velkého Mannesmannu je uvedeno v Příloze č.1: Chemické složení vybraných taveb 

z roku 2007. 

 

3.3. Výsledky mechanických zkoušek před rekonstrukcí a modernizací 
a  jejich rozbor. 

 

Ze souboru dvaceti taveb z roku 2007 byl z mechanických výsledků zkoušek trubek  

nejprve vyčíslen podíl trubek normalizačně žíhaných a trubek, jejichž mechanické 

vlastnosti byly získány z doválcovacích teplot (tabulka 12). Trubky z doválcovacích teplot 

jsou takové trubky, jejichž mechanické hodnoty jsou získané volným ochlazováním 

z doválcovacích teplot na vzduchu při pokulování na chladícím loži, přičemž není stanoven 

žádný program chlazení.   

Dále byl zjištěn procentuální podíl úspěšnosti mechanických zkoušek ocelí 

(Tabulka 13) A, B, C a K a z výsledků mechanických zkoušek trubek ochlazovaných 

pouze z doválcovacích teplot a trubek po normalizačním žíhání (tabulka 14). 

V dalším kroku byl proveden bližší pohled na výsledky jednotlivých základních 

druhů zkoušek, které se na zkušebních vzorcích prováděly (tabulka 15). Za základní 

zkoušky je považována zkouška tahem se zjištěním meze kluzu Re a pevnost Rm, tažnost 

A5 a vrubová houževnatost.  

Protože se rozbory ukázalo, že řada mechanických zkoušek nevychází ani              

po normalizačním žíhání, bylo nutné odpovědět na otázku, je-li příčina nevycházejících 

výsledků mechanických zkoušek ve způsobu provedení normalizačního žíhání nebo 

dovoluje-li chemické složení ocelí vůbec dosáhnout požadovaných mechanických hodnot 

za přijatelnou cenu (tabulka 16). 

Oceli jsou řazeny dle rostoucí meze kluzu. Pevnost nemusí být nutně vzestupná.  

 

Tabulka č. 12:  Podíl trubek normalizačně žíhaných a podíl trubek, jejichž 
mechanické vlastnosti byly získány z doválcovacích teplot u ocelí A, B, C a K . 

 

Způsob tepelného zpracování všech zkoušek vybraných 
ocelí z roku 2007

počet
Podíl v 

procentech

mechanické hodnoty z doválcovacích teplot 212 66%
normalizačně žíháno 108 34%
Celkový součet 320 100%
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Normalizačně žíháno muselo být 34 % všech vybraných zkoušek.  Z doválcovacích teplot 

vyšlo bez tepelného zpracování 66 % zkoušek. Výsledek odpovídá reálné situaci v roce 

2007. Obě pece na tepelné zpracování, tedy tunelová a kroková pec pracovaly 

v třísměnném provozu. Tepelné zpracování bylo úzkým místem v technologickém toku 

výroby trubek, kterému byla věnována značná pozornost technologického managementu. 

 

Tabulka č. 13:  Procentuální úspěšnost TZ ve vybraných ocelích A, B, C a K. 

 

Tabulka č.13 ukazuje sumární výsledky 320 zkoušek předepsaných mechanických 

vlastností trubek. Celkový počet zkoušek je tvořen dílčími zkouškami meze kluzu Re, 

pevnosti Rm, tažnosti A5 a vrubové houževnatosti KV u ocelí A, B, C a K. Všechny 

předepsané zkoušky nemusí obsahovat všechny dílčí zkoušky Re, Rm, A5 a KV. Ocel A       

a ocel K má všechny zkoušky vyhovující. Ocel C má v tabulce znatelné potíže s výsledky 

mechanických zkoušek. Úspěšnost tepelného zpracování je 96%.  

 

Tabulka č. 14:  Původ neúspěšných výsledků základních mechanických zkoušek 
sledovaných taveb vybraných ocelí A, B, C a K   

 

V tabulce č. 14 je dokumentován původ neúspěšných výsledků základních mechanických 

zkoušek sledovaných taveb vybraných ocelí A, B, C a K odebraných po tepelném 

zpracování trubky. Všechny sledované tavby ocelí A, B, C a K byly normalizačně žíhány 

2007
celkový počet 

zkoušek
celkově vyhovující 

zkoušky
celkově nevyhovující 

zkoušky
procento 

úspěšnosti

ocel A 55 55 100%
ocel B 110 109 1 99%
ocel C 125 114 11 91%
ocel K 30 30 100%

Celkový součet 320 308 12 96%

normalizačně žíháno z válcování
Celkový 
součet

ocel A 0 0 0
ocel B 0 1 1
ocel C 7 4 11
ocel K 0 0 0

Celkový součet 7 5 12

TZ u nevyhovující zkoušky

2007
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nebo výsledné mechanické hodnoty byly získány z doválcovacích teplot. Je zde  vyčísleno 

5 nevyhovujících zkoušek z trubek, jejichž mechanické zkoušky byly získány 

z doválcovacích teplot. Po normalizačním žíhání nevyšlo 7 zkoušek. Výsledky potvrzují 

neuspokojivý trend mechanických vlastností u ocelí C. 

Tabulka č. 15:  Výsledky mechanických zkoušek ve vybraných ocelích A, B, C a K  

 

Tabulka č.15 obsahuje podrobnější pohled na strukturu výsledků tabulky č. 13.  Jsou zde 

uvedeny výsledky jednotlivých základních mechanických zkoušek Re, Rm, A5 a KV          

a dosažené výsledky dílčích zkoušek. Z těchto výsledků je níže provedeno srovnání období 

2007 a 2011. 

Z tabulek č. 13 a 15 je podrobně vidět, že oceli A a oceli K neměly problémy 

s dodržením požadovaných mechanických hodnot.  U oceli B nevyhověla v jednom 

případě vrubová houževnatost. Ocel C vykazovala největší počet nevyhovujících zkoušek. 

Ve všech případech se jednalo o nedosažení požadované meze kluzu Re, pevnosti Rm        

a vrubové houževnatosti KV.  Bylo nutné následně zjistit, jak se podílely jednotlivé tavby 

na nedodržení požadovaných mechanických hodnot. 

Z tabulky č. 16 vyplývá, že ocel B má jen jednu tavbu s nevyhovující zkouškou 

vrubové houževnatosti. U oceli C jsou ze šesti zkoumaných taveb tři tavby 

s nevyhovujícími zkouškami, což ukazuje na původ problémů spíše v chemickém složení, 

než na špatné tepelné zpracování.   

 

 

 

 

 

 

2007

Počet 
dílčích 

zkoušek 
meze 

kluzu Re

Dílčí 
zkouška 

meze kluzu 
Re 

nevyhovuje

Počet 
dílčích 

zkoušek 
pevnosti 

Rm

Dílčí 
zkouška 
pevnosti 

Rm 
nevyhovuje

Počet 
dílčích 

zkoušek 
tažnosti 

A5

Dílčí 
zkouška 
tažnosti     

A5 
nevyhovuje

Počet dílčích 
zkoušek 
vrubové 

houževnatosti 
KV

Dílčí zkouška 
vrubové 

houževnatosti 
KV 

nevyhovuje

celkově 
vyhovující 

zkoušky

celkově 
nevyhovující 

zkoušky

ocel A 55 55 55 33 55

ocel B 110 104 104 77 1 109 1

ocel C 125 7 125 4 125 62 4 114 11

ocel K 28 28 28 19 30
Celkový součet 318 7 312 4 312 0 191 5 308 12
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Tabulka č. 16:   Tavby, u kterých bylo zjištěno nedodržení požadovaných 
mechanických hodnot  

 

Výše uvedená statistika základních mechanických zkoušek oceli C odpovídá            

i reálnému stavu výsledků mechanických zkoušek portfolia jakostí oceli C, které byly       

na Velkém Mannesmannu v roce 2007 vyválcovány a zkoušeny. Situace s nevycházejícími 

výsledky mechanických zkoušek u ocelí C se před rekonstrukcí a modernizací Velkého 

Mannesmannu a ještě krátce po rekonstrukci a modernizaci řešila požadavky válcovny 

Velký Mannesmann na vsázku z ocelárny s obsahem uhlíku a manganu na horní hranici, 

kterou uvádí normy. Dále se tato situace řešila opakovaným tepelným zpracováním             

a rovněž změnou chlazení z vodní mlhoviny na chlazení rozstřikem vody z prstence, 

kterým procházela trubka po ohřevu a po výdrži při normalizačním žíhání. Situaci 

s nevycházejícími mechanickými zkouškami však trvale vyřešila změna chemického 

složení ocelí C a zařazení nově vzniklých modifikovaných ocelí C (např. ocel CmodV –

ocel C modifikovaná vanadem) do portfolia skupiny ocelí C.  

 

3.4. Požadavky na chemické složení ocelí pro experiment po 
rekonstrukci a modernizací Velkého Mannesmannu 

 

Světový trh s bezešvými trubkami v poslední době požaduje dodávat stále vyšší 

objemy bezešvých trubek, které vyhovují vícenásobným certifikacím, to znamená více 

normám najednou. Tento požadavek skrytě zvyšuje nároky na určité chemické složení 

předmětné oceli a v důsledku vede k tomu, že je nutné chemické složení trubkové oceli 

2007 Tavba

Počet 
dílčích 

zkoušek 
meze 

kluzu Re

Dílčí 
zkouška 

meze kluzu 
Re 

nevyhovuje

Počet 
dílčích 

zkoušek 
pevnosti 

Rm

Dílčí 
zkouška 
pevnosti 

Rm 
nevyhovuje

Počet 
dílčích 

zkoušek 
tažnosti 

A5

Dílčí 
zkouška 
tažnosti     

A5 
nevyhovuje

Počet dílčích 
zkoušek 
vrubové 

houževnatosti 
KV

Dílčí zkouška 
vrubové 

houževnatosti 
KV 

nevyhovuje

Celkově 
vyhovující 

zkoušky

Celkově 
nevyhovující 

zkoušky

T18977 55 55 55 37 1 54 1

T26003 19 17 17 14 19

T27962 15 13 13 11 15

T30793 21 19 19 15 21

110 104 104 77 1 109 1

T21343 18 7 18 4 18 13 1 10 8

T21698 6 6 6 1 6
T23509 3 3 3 0 3
T24026 21 21 21 11 2 19 2
T29619 47 47 47 18 1 46 1
T30846 30 30 30 19 30

125 7 125 4 125 62 4 114 11
235 7 229 4 229 139 5 223 12Celkový součet

ocel C Celkem

ocel B Celkem

ocel B

ocel C
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upravit a doladit tak, aby vyhovovalo požadavkům na výsledky mechanických zkoušek při 

různých teplotách a zároveň technologickým zkouškám čtyř až pěti norem najednou. 

Předpisy na chemické složení ocelí A, B, C a K v normách, dle nichž válcovna trub Velký 

Mannesmann vyrábí, a které jsou uvedeny v tabulkách 1), 2), 3) a 4) se v průběhu období 

let 2007 až 2011 nezměnily. Z výsledků mechanických zkoušek v roce 2007 je patrné, že 

válcovna Velký Mannesmann vynakládala v roce 2007 zvýšené úsilí na to, aby vyrobené 

trubky na této trati vyhověly požadavkům na výsledky mechanických zkoušek zejména 

ocelí C a v menší míře u oceli B. V období let 2007 až 2011 průběžně proběhlo v menší 

míře doladění chemického složení i vybraných ocelí B a K a úpravy a doladění oceli C. 

Chemické složení ocelí A, B, C, K  (viz. Příloha č. 2: Chemické složení vybraných 

taveb ocelí A, B, C, K) po rekonstrukci a modernizaci válcovny Velký Mannesmann 

zaznamenalo změnu u ocelí C a to u obsahu dusíku a u obsahu vanadu. Změny měly za cíl 

zvýšit mechanické vlastnosti ocelí C, které byly zdrojem neshodné výroby, opakovaných 

tepelných zpracování a opakovacích zkoušek mechanických vlastností ve zkušebně. Spolu 

s vyřešením problému poklesl i technickoorganizační tlak na všech pracovištích, které      

se zabývaly přípravou, zkoušením a administrativou okolo tepelného zpracování, odběrem 

vzorků pro výrobu zkušebních tělísek, destruktivními zkouškami tělísek, administrativou 

okolo zkoušení. V neposlední řadě se otevřela cesta pro snižování skluzů v dodávkách 

trubek zákazníkům. 

Po rekonstrukci a modernizaci Velkého Mannesmannu bylo z výsledků 

mechanických zkoušek vybraných taveb oceli A, B, C a K provedeno vyčíslení podílu 

normalizačního žíhání a podílu normalizačního válcování. Podíl dokládá tabulka č. 17. 

 

Tabulka č. 17:  Rozložení normalizačního válcování a normalizačního žíhání u všech 
taveb vybraných ocelí A, B, C a K  

 

Tabulka č. 17 ukazuje na zřetelný nárůst normalizačního válcování až na 98,5% a pokles 

normalizačního žíhání až na 1,5%. Z uvedeného vyplývá zrychlení procesu zpracování 

trubek na úpravně, úspora času a nákladů provázejících přesun, skladování                          

Způsob tepelného zpracování všech zkoušek vybraných 
ocelí z roku 2011

počet Podíl v 
procentech

normalizačně válcováno 727 98,5%

normalizačně žíháno 11 1,5%
Celkový součet 738 100%
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a administrativu u 30% všech vyrobených trubek po rekonstrukci tratě Velký Mannesmann 

a zavedení normalizačního válcování. 

 

Tabulka č. 18:  Procentuální úspěšnost TZ ve vybraných ocelích A, B, C a K po 
rekonstrukci a modernizaci válcovny Velký Mannesmann. 

 

Tabulka č.18 shrnuje výsledky 729 zkoušek roku 2011 a to: meze kluzu Re, pevnosti 

Rm, tažnosti A5 a vrubové houževnatosti KV.  

Bylo vybráno více než dvojnásobné množství zkoušek ve srovnání s obdobím 2007. 

Ze souboru 24 namátkově vybraných taveb ( Příloha č. 2) roku 2011 byl určen 

procentuální podíl úspěšnosti základních mechanických zkoušek ocelí A, B, C a K, 

seřazených dle meze kluzu Re.  Ocel A, ocel B a ocel K má všechny zkoušky vyhovující. 

Nejnižší úspěšnost vykazuje ocel C, kde ze souboru 299 zkoušek nevyšlo 9 zkoušek. 

Všechny nevyhovující zkoušky byly z normalizačního válcování (viz tabulka 19. Zkoušky 

po normalizačním žíhání byly všechny vyhovující. Statistika ukazuje na viditelné zlepšení 

roku 2011 ve srovnání s rokem 2007. 

 

Tabulka č. 19:  Původ neúspěšných výsledků základních mechanických zkoušek 
sledovaných taveb vybraných ocelí A, B, C a K   

 

2011
celkový počet 

zkoušek
celkově vyhovující 

zkoušky
celkově nevyhovující 

zkoušky
procento 
úspěšnosti

ocel A 215 215 100%
ocel B 127 127 100%
ocel C 308 299 9 97%
ocel K 88 88 100%

Celkový součet 738 729 9 98,70%

normalizačně žíháno normalizačně válcováno Celkový součet

ocel A 0 0 0
ocel B 0 0 0
ocel C 0 9 9
ocel K 0 0 0

Celkový součet 0 9 9

TZ u nevyhovující zkoušky

2011
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Tabulka č.19 ukazuje, že všechny nevyhovující mechanické zkoušky pocházely 

z normalizačního válcování. Z toho vyplývá, že normalizační žíhání, po úpravách               

a doladění chemického složení nabrala opačný trend a dopad změn v oblasti tepelného 

zpracování byl ve všech oblastech výroby trub na Velkém Mannesmannu kladný. 

Dále z tabulky č. 19 vyplývá, že po neúspěšném normalizačním válcování má 

válcovna ve srovnání s obdobím 2007 v normalizačním žíháním v záloze spolehlivější 

opravný prostředek, kterým se účinně daří upravit mechanické vlastnosti trubek                

na vyhovující hodnoty. Postup v případech, kdy trubka nevyhoví v první zkoušce 

mechanických hodnot, je takový, že se z nevyhovující trubky po normalizačním válcování 

odebere opakovací zkouška. Je-li nevyhovující trubka vyrobena dle norem API spec 5CT 

nebo 5L, pak se vyřadí bez opakovací zkoušky jako zmetek. Nevyjde-li z nevyhovující 

trubky i opakovací zkouška, následuje normalizační žíhání celé skupiny trubek, které          

se zkouška týká. Skupina trubek je množina trubek, kterou každá norma definuje jinak, ale 

v postatě jde o trubky jedné tavby, zpracované do jednoho rozměru v jedné kampani           

a vzorek se odebírá z množství, které jednotlivé normy ukládají jinak. Pak se v souladu 

s odpovídajícími normami odeberou nové zkoušky a dále se postupuje ve zkoušení dle 

příslušných norem, podle kterých si zákazník trubky objednal. Většina norem ukládá               

po opakovaném tepelném zpracování odebrat dvojnásobné množství zkoušek. 

 

Tabulka č. 20:  Výsledky mechanických zkoušek ve vybraných ocelích A, B, C a K  

 

Tabulka č. 20 obsahuje podrobnější pohled na strukturu výsledků Tabulky č. 18.  

Jsou zde uvedeny výsledky jednotlivých základních mechanických zkoušek Re, Rm, A5           

a KV a dosažené výsledky dílčích zkoušek. Z těchto výsledků je níže provedeno srovnání 

období 2007 a 2011 

Z tabulek č. 19 a č. 20 je podrobně vidět, že oceli A a oceli K stejně jako v roce 

2007 neměly problémy s dodržením požadovaných mechanických hodnot. U oceli B 

vyhověly všechny mechanické zkoušky a ocel B vykázala statistické zlepšení. Ocel C 

2011

Počet 
dílčích 

zkoušek 
meze 

kluzu Re

Dílčí 
zkouška 

meze kluzu 
Re 

nevyhovuje

Počet 
dílčích 

zkoušek 
pevnosti 

Rm

Dílčí 
zkouška 
pevnosti 

Rm 
nevyhovuje

Počet 
dílčích 

zkoušek 
tažnosti 

A5

Dílčí 
zkouška 
tažnosti     

A5 
nevyhovuje

Počet dílčích 
zkoušek 
vrubové 

houževnatosti 
KV

Dílčí zkouška 
vrubové 

houževnatosti 
KV 

nevyhovuje

Celkově 
vyhovující  

zkoušky

Celkově 
nevyhovující  

zkoušky

ocel A 215 213 213 70 215
ocel B 119 107 106 55 127
ocel C 260 8 259 5 246 273 299 9
ocel K 88 88 88 27 88

Celkový součet 682 8 667 5 653 425 729 9
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vykazovala relativně největší počet nevyhovujících zkoušek. Jednalo o nedosažení 

požadované meze kluzu Re, pevnosti Rm. Vrubová houževnatost KV byla vyhovující       

ve všech případech. Následně bylo nutné zjistit, jak se podílely jednotlivé tavby                

na nedodržení požadovaných mechanických hodnot. 

Tabulka č. 21:  Bližší pohled na výsledky mechanických zkoušek vybraných ocelí C 

 

Z tabulky č. 21 vyplývá, že ocel C má jednu tavbu T22760 s vážnými nedostatky ve 

výsledcích meze kluzu a pevnosti. Druhá tavba T31052 má špatné výsledky meze kluzu. 

Při bližším pohledu na chemické složení tavby T22760 má tato tavba nejnižší obsah uhlíku 

0,14% a nejnižší obsah manganu 1,14%. Tato okolnost měla s největší pravděpodobností 

vliv na potíže s výsledky mechanických hodnot. Tavba T31052 má druhý nejnižší obsah 

uhlíku 0,16% a manganu 1,15%. Obě tavby při procesu normalizačního válcování byly 

nedostatečně prudce zchlazeny.  

Vrubová houževnatost všech vybraných ocelí byla vyhovující. Uvedená statistika 

základních mechanických zkoušek oceli C odpovídá i reálnému stavu výsledků 

mechanických zkoušek portfolia jakostí oceli C po úpravách chemického složení                

a po rekonstrukci a modernizaci Velkého Mannesmannu, respektive po zavedení 

normalizačním válcování.Nevycházející výsledky mechanických zkoušek přestaly být 

problémem. Počet opakovaných tepelných zpracování značně poklesl.  

 

3.5. Komparace období 2007 a 2011 

3.5.1. Dopad změny chemického složení do výsledků mechanických zkoušek 

 

Vliv změn chemického složení skupin ocelí B, C a K po rekonstrukci a modernizaci 

válcovny Velký Mannesmann není předmětem této diplomové práce, ale jeho vliv na 

dopad výsledků mechanických zkoušek po rekonstrukci a modernizaci nelze vynechat. 

2011 Tavba

Počet 
dílčích 

zkoušek 
meze 

kluzu Re

Dílčí 
zkouška 

meze kluzu 
Re 

nevyhovuje

Počet 
dílčích 

zkoušek 
pevnosti 

Rm

Dílčí 
zkouška 
pevnosti 

Rm 
nevyhovuje

Počet 
dílčích 

zkoušek 
tažnosti 

A5

Dílčí 
zkouška 
tažnosti     

A5 
nevyhovuje

Počet dílčích 
zkoušek 
vrubové 

houževnatosti 
KV

Dílčí zkouška 
vrubové 

houževnatosti 
KV 

nevyhovuje

Celkově 
vyhovující  
zkoušky

Celkově 
nevyhovující  

zkoušky

T22760 56 6 56 5 50 55 61 7
T24671 33 32 31 34 37
T25210 26 26 26 31 32
T26587 37 37 35 43 49
T27271 37 37 35 36 41
T29224 27 27 27 34 34
T31052 44 2 44 42 40 45 2

260 8 259 5 246 273 299 9

ocel C

Celkem ocel C
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Tabulka č. 22:  Posun ve výsledcích nevyhovujících zkoušek po normalizačním 
žíhání v obdobích let 2007 a 2011 

 

V tabulce 22 je dokumentován statistický pokles neúspěšných výsledků 

normalizačního žíhání při tepelném zpracování trubek válcovny Velký Mannesmann. 

Pokles byl způsoben především změnami chemického složení ocelí ve skupinách ocelí B, 

C a K. Změny se příznivě odrazily ve zlepšení statistických výsledků normalizačního 

žíhání v období roku 2011. Druhým důvodem zlepšení je pokles používání normalizačního 

žíhání o 32% z důvodu zavedení normalizačního válcování.  

Tradiční normalizační válcování se těmito kroky stalo především nástrojem oprav 

mechanických hodnot trubek, jejichž výsledky mechanických zkoušek po normalizačním 

válcování neodpovídá dle požadavků zákazníka. 

Změny v chemickém složení ocelí A, B, C a K mezi obdobím 2007 a 2011 jsou 

patrné z průměrných chemických složení všech sledovaných taveb Příloze č. 3 a Příloze 

č.4. 

Ocel A je beze změn v chemickém složení. 

Ocelím B byl dle předložené statistiky zvýšen obsah manganu z cca 0,6%              

až na 1,1%. Ve skutečnosti byl zvýšen obsah manganu pouze u ocelí skupiny B, které        

se vyvážejí na americký trh a tyto exportní oceli musí splňovat mechanické vlastnosti         

až pěti certifikátů jakosti. Změna chemického složení ocelí B pro americký trh pojistila,          

že požadavky různých certifikátů budou splněny včas a napoprvé, neboť výroba trubek   

pro americký trh se musí podřizovat nejen požadavkům zákazníků na kvalitu a dodací 

lhůty trubek, ale také požadavkům přepravních lodních společností, které udělují vysoké 

sankce za zdržení odplutí lodě zapříčiněné nevycházejícími mechanickými hodnotami 

zkoušek. Zároveň se celá lodní dodávka trubek může stát nerentabilní v případě, že nejsou 

naloženy trubky z nevyhovující skupiny a není tak plně využitý přepravní lodní prostor. 

V ocelích C byl zvýšen obsah chromu, obsah vanadu a obsah dusíku. Vznikly tak 

nové podskupiny modifikovaných ocelí C. Změnami byly dosaženy vyšší mechanické 

ocel A 0 0 0
ocel B 1 0 -1
ocel C 11 0 -11
ocel K 0 0 0

Celkový součet 12 0 -12

2007 2011

neúspěšná normalizační žíhání

rozdíl
Ocel



 

45 
 

hodnoty ocelí C, což mělo za následek rozšíření možností vyrábět trubky s vyhovujícími 

mechanickými vlastnostmi již při normalizačním válcování. Rozhodujícím způsobem         

se snížil podíl normalizačního žíhání, snížil se podíl opakovacích zkoušek, snížily             

se požadavky na přepravu trub mezi jednotlivými pracovišti, citelně se snížily požadavky 

na mezi skladovací prostory před normalizačním žíháním a po normalizačním žíhání, 

snížily se požadavky na rovnání tenkostěnných trubek a zrychlila se výroba některých 

trubek řádově až o týdny. Nevýhodou změny v chemickém složení ocelí C je, že dosažené 

vyšší hodnoty mechanických vlastností trubek nedovolují stávající kosoúhlé rovnačce 

trubek ve výrobním toku trub vyrovnat trubky ocelí C s vyššími průměry trub s tlustými          

a velmi tlustými stěnami. Nevyrovnané trubky se z technologického toku trub musí 

vyjmout           a dorovnat zvlášť na rovnačce s hydraulickým přítlačným mechanizmem. 

V ocelích K byl nepatrně zvýšen obsah síry k vytvoření lepších podmínek             

pro opracování závitů a spojovacích nátrubků u pažnicových trubek casing. Dále se síra 

přidává do ocelí K určených k výrobě bezešvých trubek pro vrty v kyselém prostředí. 

 

3.5.2. Dopad normalizačního válcování do rozložení tepelného zpracování 
trubek 

 

Tabulka č. 23:  Podíl rozložení tepelného zpracování trubek vyrobených na trati 
Velký Mannesmann v roce 2007 v roce a 2011. 

 

Z tabulky č. 23 vyplývá statistický pokles normalizačního žíhání ve sledovaném období        

o 32,5%. 

Zavedení normalizačního válcování na trati Velký Mannesmann znamenalo 

zastavení nepřetržitého provozu obou pecí na tepelné zpracování. Provoz obou pecí nyní 

probíhá kampaňovitě a pece se zapalují, až se nashromáždí nadkritické množství zakázek 

nebo v případě, když je nutné neprodleně splnit termín zakázek. Také již bylo vyzkoušeno 

opakované normalizační válcování přes kalibrovnu, které je organizačně jednodušší. 

Srovnání způsobu tepelného zpracování všech zkoušek 
vybraných ocelí

rok 2007 rok 2011 Rozdíl

mechanické hodnoty z doválcovacích teplot 66% 0% -66%
normalizační válcování 0% 98,5% 98,5%
normalizačně žíháno 34% 1,5% -32,5%
Celkový součet 100% 100% 100%
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Normalizační válcování v experimentálně stanovené výši 98,5% veškerého 

tepelného zpracování trubek na Velkém Mannesmann uplně nahradilo nespolehlivý způsob 

získávání výsledků mechanických vlastností ocelových trubek volným ochlazováním         

na vzduchu z doválcovacích teplot. 

Normalizační žíhání se dnes užívá zpravidla jako opravného prostředku a to          

do statisticky stanovené výše 1,5%. Do uvedené statistiky nejsou zahrnuty legované oceli, 

jejichž podíl představuje cca 2% roční produkce válcovny. 

 

3.5.3. Dopad normalizačního válcovánído úspěšnosti tepelného zpracování 

 

Tabulka č. 24:  Změna v rozložení úspěšnosti tepelného zpracování trubek 
vyrobených na trati Velký Mannesmann v roce 2007 v roce a 2011 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 24 dokladuje zlepšení výsledků mechanických zkoušek trubek ocelí B a C 

po zavedení normalizačního válcování. Zlepšení výsledků mechanických zkoušek bylo 

podmíněno úpravami chemického složení části portfolia skupin ocelí B a ocelí C.  

Dílčí zlepšení výsledků skupiny oceli C o 6 %, která představuje cca 70% roční 

produkce válcovny Velký Mannesmann, činí cca 4000 tun trubek. 

Celkové zlepšení mechanických vlastností bylo v experimentální části diplomové 

práce stanoveno na 2,7%. Hodnota celkového zlepšení je zkreslena tím, že počty vzorků 

taveb vybraných oceli A, B, C a K v experimentální části nebyly zastoupeny ve stejném 

poměru, jako činily skupiny ocelí A, B, C a K v produkci roku 2007 a 2011.   

 

2007 2011 rozdíl
ocel A 100% 100% 0%

ocel B 99% 100% 1%

ocel C 91% 97% 6%

ocel K 100% 100% 0%

Celkem 96% 98,70% 2,70%

Ocel
Procento úspěšnosti
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Závěr 

Cílem práce bylo vyčíslit podíl normalizačně válcovaných trubek k celkové roční 

výrobě trubek po rekonstrukci a modernizaci Velkého Mannesmannu. V dalším pak 

vyčíslit podíl zkoušek normalizačně válcovaných trubek a podíl zkoušek trubek, které po 

normalizačním válcování musely být podrobeny tradičnímu normalizačnímu žíhání po 

rekonstrukci a modernizaci válcovny Velký Mannesmann. Jako poslední pak vyčíslit           

a porovnat úspěšnost prvního výsledku mechanických zkoušek trubek před a po 

rekonstrukci a modernizaci válcovny. 

Normalizačně válcováno je po rekonstrukci a modernizaci válcovny cca 98,5% 

roční produkce bezešvých trubek, což má příznivý dopad do nákladů výroby. Tento podíl 

z výsledků zkoušek se shoduje i s ročním hmotnostním podílem výroby normalizačně 

válcovaných trubek, protože výroba legovaných trubek, která se neválcuje normalizačně, 

představuje cca 1 až 2% roční výroby. 

Podíl zkoušek po normalizačním žíhání před rekonstrukcí Velkého Mannesmannu 

činil cca 34%. Po rekonstrukci válcovny byl vypočten podíl zkoušek po normalizačním 

žíhání ve výši 1,5%.  

Úspěšnost prvního výsledku mechanických zkoušek trubek normalizačním 

válcováním po rekonstrukci a modernizaci válcovny stoupla o 2,7 %.  

Výstupy ze srovnání potvrdily, že normalizační válcování po rekonstrukci válcovny 

Velký Mannesmanu spolehlivě a plně nahradilo a zlepšilo nespolehlivé získávání výsledků 

mechanických zkoušek trubek z doválcovacích teplot. Pokles tradičního normalizačního 

žíhání činí přes 30%, což se velmi příznivě promítá do snížení výrobních nákladů. 

Všechny nevycházející mechanické zkoušky v experimentálním roce 2011 pocházely 

z normalizačního válcování a naopak z tradičního normalizačního žíhání v roce 2011 vyšly 

všechny zkoušky. Z toho vyplývá, že normalizační žíhání se tak stalo účinným nástrojem 

pro opravy mechanických vlastností z normalizačního válcování. 
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