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Anotace 

 

Disertační práce se zabývá analýzou příčin a řešením problémů, které se 

vyskytly v hotovním bloku válcovací stolice ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, 

a.s. V první částí je proveden rozbor vlivů, které mají vliv na opotřebení válců  

v hotovním bloku. Na základě analýzy příčin, které ovlivňují životnost válců, bylo 

navrženo technické řešení chlazení válců, které zvýšilo účinnost chlazení v hotovním 

bloku typu MORGAN. Byla rovněž provedena matematická simulace chlazení,  

která vyhodnotila účinnost chlazení na prodloužení životnosti válců. V poslední části 

práce jsou nastaveny parametry k dosažení zvýšení spolehlivosti válcovacího bloku 

typu Morgan.  

 

 

Annotation 

 

The dissertation deals with an analysis of causes and solutions of problems 

that occured in the finishing train block of the rolling mill at company TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. The first part begins with an analysis of the effects that affect wear 

in cylinders in the rolling mill. Based on an anlysis of causes that influence cylinder 

service life, it was proposed technical solution of the cylinder´s cooling which 

increased an efficiency of cooling in the rolling mill – type Morgan. It was also 

performed the mathematical simulation of cooling that evaluated the cooling 

efficiency to an elongation of cylinder service life. In the last part of the study contains 

settings of the parameters required for an attainment increased reliability of rolling 

mill type Morgan. 
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1     ÚVOD 

 

Cílem mé disertační práce je zvyšování provozní spolehlivosti válcovacího 

bloku typu Morgan ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Problematikou 

válcování se již zabývala celá řada odborníků. Válcováním rozumíme kontinuální 

proces, při kterém se tvářený materiál deformuje mezi otáčejícími se pracovními válci 

za podmínek převažujícího všestranného tlaku. Válcovaný materiál se mezi válci 

deformuje, průřez se zmenšuje, materiál se prodlužuje a současně rozšiřuje a mění 

se i rychlost, kterou válcovaný materiál z válcovací stolice vystupuje.  

Tento složitý proces mne přiměl navrhnout nové technologické a konstrukční 

řešení, které se bude zabývat problematikou životnosti válců v hotovním bloku  

při válcování drátů. Konstrukční řešení bude zaměřeno na změnu chlazení SK válců 

v hotovním bloku a zvýšení životnosti válců v procesu válcování. Provedu rovněž 

rozbor chlazení s ohledem na jeho účinky při změně válcovacích rychlostí, 

optimalizaci chlazení klíčových uzlů, odstranění nežádoucích vlivů při válcování  

a další potřebné analýzy. 

Disertační práce je zaměřena na zvýšení životnosti válců v řízeném procesu 

válcovaní v hotovním bloku válcovací stolice. Je zde proveden rozbor vlivů,  

které mají negativní vliv na životnost válců. Bude také navržen nový systém chlazení  

v hotovních blocích. Je rovněž vyhodnocována životnost válců v návaznosti  

na množství odválcovaného drátu. Součástí práce je provedení zkoušky, při které je 

zvýšena válcovací rychlost s možností zrychlení výroby drátů. Celý proces bude 

vyhodnocen z pohledů: 

 

 Ekonomického - snížení množství chladící kapaliny, prodloužení životnosti 

     válců, 

 Provozního - zvýšení válcovací rychlosti, snížení počtu montážních výměn 

          válců.  
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2      CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Cíl disertační práce vychází z provozních potřeb firmy TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a.s. V první fází bylo snahou zmapovat všechny negativní vlivy,  

které vstupovaly do procesu válcování. Od prvopočátku tvářecích operací hluboko  

do minulosti se ukazuje, že obsluha tvářecích strojů si uvědomovala zejména vztahy 

na jedné straně teploty a deformace a na druhé straně výsledných vlastností. Do hry 

vstupuje velikost deformace, velikost rychlosti deformace, teplota T, tvářecí čas t  

a čas v pauzách mezi deformacemi. Tyto převážně termomechanické parametry jsou 

kupodivu poměrně snadno zjistitelné, objektivně prokazatelné a vyskytují se v celé 

řadě konstitutivních rovnic pro popis zpevňování, rekrystalizace, podílu uzdravené 

struktury a dalších. Parametry struktury, byť zdánlivě též zjistitelné, jako je již 

chemické složení, velikost zrna a další (mikrostruktura, vměstky, precipitáty), které od 

prvopočátku vstupují do procesu, se mění v závislosti na termomechanických 

podmínkách tváření a přesné matematické popisy jsou mnohem obtížnější.  

V teoretické vstupní části se budu zabývat dílčím problémem, a to otázkou 

chování se materiálu v hotovním bloku z pohledu rychlostního a na to navazujícího 

způsobu uzdravování. Hotovní blok slouží k přesnému doválcování drátů o ø 5,5 - 20 

mm v požadované toleranci. Proto hlavním úkolem zůstává prodloužení životnosti 

válců ze slinutých karbidů v procesu válcování.  

Drát vstupuje do kalibru válců, kde se mění jeho tvar (ovál, kruh). Kalibry válců 

proto mají zásadní vliv na kvalitu drátů. Dokonalé chlazení sníží prostup tepla 

válcem, a to nám zabezpečí vyšší životnost válců. Vzhledem k tomu, že snahou je 

urychlit proces válcování, a tím dosáhnout co nejvyššího výkonu a provozní 

spolehlivosti s možností válcovat drát do ø 4 mm, stanovuji základní požadavky  

na získání požadovaného výsledku: 

 

 rozbor chlazení v hotovních blocích, 

 změna systému chlazení v hotovních blocích, 

 analýza technických parametrů válců, 

 návrh nového chladícího segmentu, 

 možnosti rozšíření válcování o menší průměry drátů,  

 zvýšení válcovacích rychlostí, 
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 analýza vlivu chlazení na prodloužení životnosti válců ze slinutých karbidů, 

 kontrola spolehlivosti chlazení,  

 ekonomický přínos celého projektu. 

 

Jak již bylo uvedeno, má disertační práce se bude zabývat konečnou fází 

procesu válcování v hotovních blocích a rovněž dalším vývojem chladících segmentů 

za účelem zvýšení životnosti válců ze slinutých karbidů v procesu válcování. Závěry 

disertační práce budou dále procházet vývojem s možností využití všech poznatků 

pro modernizaci a optimalizaci válcování.  
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3      TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU 

 

Zavedení bezkrutových stolic a vývoj nových technologií umožnilo výrobu 

válců ze slinutých karbidů (často se označují jako wolframové karbidy). Prvotní 

materiály vyrobené ze slitiny nebo nástrojové oceli se neosvědčily a technologové 

brzy tyto materiály opustili pro jejich extrémně rychlé opotřebení. Opotřebení 

způsobilo neúměrný nárůst odstávek ve výrobě.  

Protože odolnost slinutých karbidů vůči opotřebení může být řádově vyšší,  

než je tomu u litiny nebo nástrojové oceli, bylo přistoupeno k zavedení karbidačních 

válců, které nabízely možnost uplatnění vysokých rychlostí válcování  

(někdy i překračující hodnotu 100 m·s-1), které by jinak nemohly být v těchto 

válcovnách použity. Popularita slinutých karbidů v oblasti válcování za tepla se 

zakládá na jedinečné kombinaci odolnosti vůči opotřebení a pevnosti v tlaku,  

kterou tyto materiály s optimálními vlastnostmi nabízejí. Všeobecně můžeme 

konstatovat, že tyto materiály několikanásobně převyšují vlastnosti jiných materiálů, 

které přicházejí v úvahu pro výrobu válců.  

Jak tomu často bývá u materiálů s takto vysokou výkonností, i u slinutých 

karbidů se ukazují určitá omezení, která se především týkají skutečnosti, že jejich 

vlastnosti jsou velmi citlivé s ohledem na malé odchylky provozních parametrů.  

Z tohoto důvodu se u nich často projevují výkyvy při nesprávném nastavení 

výrobních parametrů v závislosti na lokálních provozních podmínkách.  

Určitou úlevou může být skutečnost, že optimálně je možno vlastnosti 

slinutých karbidů dosáhnout jen v tom případě, že dobře zvolíme vztahy a závislosti 

mezi charakteristikou válcovaného materiálu a jeho vlastnostmi, parametry válcování 

a provozními podmínkami, které budou na materiál působit.  

Zvláštní pozornost musím věnovat problematickým okruhům, které mohou 

ovlivňovat výkonnost válců, nebo mohou omezit jejich životnost, stejně tak jako 

nejběžnější pochody jejich předčasného stárnutí: 

 

 vlivy procesních parametrů, 

 strategie výběru konkrétních značek slinutých karbidů, 

 údržba válců a manipulace s nimi, 

 chlazení válců v procesu výroby. 
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3.1 Činitelé ovlivňující životnost válců  

 

Znalost mechanismů, na jejichž základě může dojít k omezení životnosti válců, 

je nezbytným předpokladem vytvoření strategie optimalizace podmínek, které mohou 

snižovat jejich životnost a v některých případech způsobit trvalé deformace 

znehodnocení válců.  

To vše způsobuje přerušení výroby, zvýšenou zmetkovitost drátu a nemalé 

ekonomické ztráty. Celý proces válcování závisí na vysoké kvalitě válců,  

protože válce mají značný vliv na změny tvaru a průřezové velikosti válcovaného 

drátu.  Protože válce ze slinutých karbidů jsou materiály, které vykazují vysokou 

tvrdost (proto i poměrně vysokou křehkost), jejich odolnost vůči lomu rázem, 

opotřebení otěrem, kluzem je poněkud značná. Uvedu několik činitelů, kteří se 

podílejí na předčasném opotřebení: 

 

 náhlé změny velikosti, tvarů nebo teploty válcovaných drátů vlivem 

studených začátků nebo konců drátů, 

 vlivem nesprávného vyrovnání vodících válečků, 

 vlivem nesprávné montáže, 

 vlivem nesprávného chlazení válců. 

 

 

3.2 Technické opotřebení válců při válcování za tepla 

 

Jak již bylo řečeno, proces válcování za tepla má za následek změny ve tvaru 

i velikosti válcovaného materiálu. Tento proces tedy spočívá v ,,lisování‘‘ 

válcovaného materiálu, přičemž požadovaný tvářecí tlak vyvíjejí právě válce. Lze se 

domnívat, že takové tvářecí tlaky budou přímo úměrné deformačním napětím 

válcovaných materiálů. V závislosti na změnách tvaru a velikosti, ke kterým bude 

docházet, dojde v materiálu válce na povrchu profilu a v jeho blízkosti k vytvoření 

poměrné složité tlakové situaci.  
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Všechny tyto vlivy se podílejí na opotřebování válců. Musíme přidat i další 

faktory, které snižují provozní časy válcování a vyvolávají nutnost opravy válců: 

 

 otěry způsobené nesprávnou manipulací válců během montáže, 

 mechanické trhliny, 

 povrchová deformace, 

 koroze, 

 teplotní profil za různých podmínek chlazení, 

 tvoření tepelných trhlin na válcích. 

 

 

3.3 Opotřebení otěrem 

 

Toto čistě mechanické opotřebení závisí na době provozu válcovací stolice, 

rychlosti válcování, zatížení a odporu vůči deformacím válcovaného materiálu.  

Pro dosažení požadovaných vlastností a mikrostruktury je důležité chemické složení 

přísad SK válců. Důležitou skupinou, která ovlivňuje strukturu válců je množství 

přísad kovů (V, Ti, Nb, Ta) a karbidu (VC, NbC, TaC). Správné složení směsi má  

za úkol zpomalení růstu zrna v struktuře SK válců. Struktura a složení mají 

rozhodující význam na kvalitu výrobku.  

Opotřebení otěrem začíná třecím opotřebením pojiva a odtrháváním zrn 

karbidu wolframu za působení střídavého mechanického napětí v důsledku tepelných 

cyklů, které působí na drážku kalibru válců.  

Na obr. 1 můžeme vidět různé struktury válců a jejich vliv, který má teplota  

na tvrdost válců. Opotřebení válců můžeme snížit, pokud použijeme tvrdý materiál - 

vyšší obsah karbidu wolframu nebo jemnějšího zrna nebo tvrdší pojivo.  
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Obrázek 1 Vliv teploty na nové válce vyrobené s rozdílných přísad kovu v materiálu válců 

a jemnějším zrnem 3  

 

Třecí síly způsobující otěr lze popsat následovně: 

 

 rozdíl v rychlostech mezi obvodovou rychlostí válce a válcovaného 

materiálu, 

 na vstupní straně je rychlost válcovaného materiálu nižší než rychlost 

válce, 

 na výstupní straně je tomu naopak.  

 

Na obr. 2 je znázorněna plastická deformace kovu při vstupu do otáčejících se 

válců. 
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Ideální proces válcování je možný jen za určitých podmínek. Válcování 

odpovídá takovému objemovému napěťovému stavu kovu v zóně deformací,  

při kterém proběhne deformace jen ve dvou směrech, ve smyslu osy X a Y.  

Deformace v ose Z ve smyslu třecí síly je rovná nule. V obecném tvaru, ne  

v hlavních napětích. 

 
22

max

22
24 Kxyxy               (3.1) 

 kde  max  
maximální smykové napětí při plastické deformaci 

 K
K 58,0
3

 

 K  konstanta rovnice plasticity rovna   15,12
max

 

 k   mez kluzu materiálu 

Obrázek 2 Plastické deformace kovu při vstupu do otáčejících válců 8  
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Uvažujeme-li nekonečně malý element o tloušťce dx v zóně deformace   

a s ohledem na malou velikost úhlu αx, cosαx = 1, pak radiální napětí px je rovné 

svislému normálovému napětí  1
cos

x
x p
p

      (3.2) 

Rovnice plasticity ve složkách hlavních napětí bude mít pak tento vztah: 

 konstantakp xx                 (3.3) 

 

Konstantní rychlosti plastického tečení kovu ve vláknech při ideálním procesu 

válcování vyvolávají skluzy ve stykové ploše. Znamená to, že existuje rozdílná 

rychlost kovu ve všech svislých řezech po celé délce oblouku AB. Tento rozdíl 

rychlostí ve stykových plochách odpovídají osy válců. 

0cos
cos

sin
cos

dyyxdxyδxαx
αx

dx

kx
τdx

αx

dx
pxx

                         

(3.4) 

Z obrázku A nebo B (obr. 2) vyplývá:      

 

0
dx

dy
tgαx  

Po dosazení do předchozí rovnice rovnováhy sil za tg αx= dx/dy 

 

0dyddyydyydxdyp xxxxxkxx

 

 

Jestliže položku ( dy
x

) = 0 a podělíme celou rovnici ydx dostaneme po úpravě:

 0
ydx

dy

y

xpx

dx

xd kx
                          (3.5) 

 

Další úpravou dostaneme vztah: 

 0
ydx

dy

y

k

dx

dp kxx                            (3.6) 

V této rovnici znaménka před kx  znamenají zpoždění a zrychlování, jak je 

v obrázku označeno bodem oblouku záběru. 
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4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE CHLAZENÍ VÁLCŮ 

 

4.1 Chladící segment společnosti SMS MEER 

 

Chladící segment, který vyrobila společnost SMS MEER, byl konstruován jako 

jednolité těleso s pěti otvory, které má chladit válce. Konstrukce segmentu se mi jeví 

jako velmi jednoduchá, jelikož v segmentu jsou vyvrtány otvory, do kterých je 

přiváděna voda. Z hlavního vodovodního řádu je chladící voda přiváděna  

ke stoličkám hotovního bloku. Hlavní část segmentu pro přívod tlakové vody je 

konstrukčně řešena jako válcové těleso o průměru 28 mm. Chladící voda je dále 

rozváděna dvěma válcovými otvory o průměru 20 mm. V litinovém tělese segmentu 

je vyvrtáno pět válcových otvorů o průměru 5 mm, které jsou napojeny na válcové 

otvory o průměru 20 mm. Válcové otvory o průměru 5 mm jsou rozmístěny tak,  

aby chladící voda dopadala na povrch válců. Chlazení je neřízené, nastavení úhlu  

na segmentu je dáno výrobcem. Úhly rozstřiku kapaliny jsou na segmentu nastaveny 

následně - první válcový otvor pod úhlem 30°, druhý 36° a další 50°, 90°, 20°. Takto 

nastavené úhly rozstřiku nejsou schopny pokrýt celou plochu válce. Válce se 

postupně zahřívají a dochází ke vzniku mikrotrhlin ve struktuře válců. Další 

nevýhodou segmentu je jeho chladící průtok, který je dán průměrem otvoru  

v segmentu. Segment má nastavený průtok na jeden otvor 40 – 60 l·min-1,  

což představuje celkový objem vody 300 l·min-1 . Průtok vody je hlídán průtokoměry. 

Chlazení v segmentech je neřízené, rozptyl vody je zcela náhodný, v podstatě 

ovlivněn jen otvory, které jsou vyvrtány v segmentu. Problémem je,  

že na jednotlivých hotovních blocích probíhá výroba drátu různých průměrů. Válce  

na hotovních blocích mají různé průměry, nastavit proud chladící vody je proto velmi 

obtížné. Další problém nastane, když jsou válce opotřebené. Tyto válce se musí 

přebrousit, čímž se sníží jejich průměr a zároveň se zvětší vzdálenost proudu 

chladící vody. Voda nedopadá do drážky kalibru a podstatně se mění podmínky 

chlazení, to znamená, že se snižuje účinnost chlazení. Celý chladicí systém je 

automaticky regulován na tlak 0,6 MPa. Poškození válců, které vznikalo neúčinným 

chlazením, mělo zásadní vliv na vzniklých vadách na drátě.  
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Další faktor, který ovlivnil vývoj nového chladícího segmentu, byla životnost 

válců a jejich cena. Na obr. 3 je výkres chladícího segmentu. Výchozím bodem 

dalšího řešení jsou požadavky na chlazení válců. Jak už bylo uvedeno  

v předchozích kapitolách, důraz je kladen na chlazení, správné složení vody, 

odstranění vnitřního napětí, otěry, mechanické poškození a korozi. 

 

 

Obrázek 3 Chladící segment společnosti SMS MEER 

 

Při návrhu řešení nového chladícího segmentu musela začít spolupráce  

s firmami, které vyrábějí válce ze slinutých karbidů. Do hry vstupovalo velké množství 

faktorů, které bylo třeba zohlednit při návrhu nového chladícího segmentu. V úvahu 

bylo potřeba vzít následující faktory: 
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 velikost, tvar válců, 

 teplotu a druh válcovaného materiálů, 

 válcovací rychlosti, 

 způsoby přebroušení válců, 

 koroze, 

 odolnost proti otěru a opotřebení. 

 

Jako zásadní se jeví teplotní profil, který lze očekávat v případě ideálních 

podmínek chlazení. Za takových podmínek je dosaženo rovnovážného stavu krátce 

poté, co začne válcování a maximální teplota, průměrná teplota tělesa válce  

a teplotní rozdíl se v závislosti na čase nezvyšují. V případě, že nedochází  

ke správné účinnosti chlazení, zvyšuje se teplota tělesa válce v závislosti na čase,   

a na válcích dochází k vytváření teplotních gradientů. Tyto gradienty mohou vést  

k vytváření trhlin na povrchu profilu.  

Základním úkolem bylo nastavit chlazení tak, že při rychlostech válcování  

nad 11 m·s-1 je maximální kontaktní teplota vztažena k jakosti karbidu wolframu asi 

80°C. Tyto teploty byly doporučeny výrobci válců z karbidu wolframu.  

Vliv teploty na složení dané značky je jedním z nedůležitějších faktorů  

v technologii karbidických válců. Zajišťuje takovou strukturu, která je zhotovena 

přesně na míru aplikace válců, čímž se zabezpečuje jejich dlouhá životnost  

v procesu válcování. Chlazení válců je realizováno ostřikováním povrchu válců  

pod vysokým tlakem. Nastavit chlazení tak, aby bylo velmi účinné, znamenalo začít 

chladit válce co nejdříve poté, jakmile válce ztratí kontakt s válcovaným drátem. 

Dalším technickým zlepšením mělo být zvětšení oblouku chlazení, který měl 

zasahovat alespoň 180° obvodu válce. Přivádět vodu do chladícího segmentu  

a zároveň ji navádět na válce, vedla k myšlence umístit na segment chladící trysky. 

Trysky je možno nastavit tak, že chladící voda je naváděna na válce a zabezpečuje 

dosažení účinného chlazení. Snaha o nalezení nejlepšího chladicího systému, vedla 

také k úvaze jaké chladící trysky použít. Rozhodnutí vycházelo z celé řady faktorů. 

Plán chladicího systému musí brát v úvahu zdroje tepla. Teplo je vytvářeno  

v kalibrech válců od deformace kovu a třením na přímém rozhraní mezi výrobkem  

a válci.  
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Účelem chlazení je docílit odstranění tepla dříve, než se tepelná energie 

rozšíří do středu jádra válců. Chlazení musí byt nastaveno tak, aby udržovalo 

tepelnou rovnováhu mezi horními a spodními válečky po celé době válcování. 

 

 

4.2 Výběr trysek pro chlazení na chladícím segmentu 

 

Navrhnout nový chladící segment a osadit ho tryskami skýtalo mnoho otázek, 

zejména, jaké trysky použít, aby byly dosažené parametry chlazení. To vedlo k celé 

řadě zkoušení, pokusů a vyhodnocování spolehlivosti jednotlivých ukazatelů. Byly 

vyzkoušeny různé druhy chladících trysek. Trysky musely splňovat určité provozní  

a funkční parametry potřebné k zajištění účinného chlazení: 

 

 rovnoměrný rozstřik kapaliny, 

 dostatečně vysoký tlak a síla, 

 úhel nastavení rozstřiku vodního sloupce, 

 hloubku rozstřiku a rozložení kapaliny, 

 optimální objem průtoku vody. 

 

Všechny poznatky byly vyhodnoceny ve spolupráci s výrobcem trysek, firmou 

Lechler, která má následující portfolio průmyslových trysek vhodných pro náš účel: 

 

1. TRYSKY S ROZSTŘIKEM DUTÉHO KUŽELE, 

 axiální trysky s rozstřikem dutého kužele, 

 excentrické trysky s rozstřikem dutého kužele. 

2. TRYSKY S ROZSTŘIKEM PLNÉHO KUŽELE, 

 axiální trysky s rozstřikem plného kužele, 

 tangenciální trysky s rozstřikem plného kužele, 

 svazkové trysky. 

3. TRYSKY S PLOCHÝM ROZSTŘIKEM. 

4. TRYSKY S TENKÝM OSTRÝM PAPRSKEM. 
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 Na základě definovaných požadavků, funkcí a objektivních charakteristik tato 

firma doporučila některé typy trysek k odzkoušení. Jednalo se  

o následující typy trysek: 

 

 trysky s plochým rozstřikem,  

 trysky s rozstřikem plného kužele, a to: 

 tangenciální trysky s rozstřikem plného kužele,  

 axiální trysky s rozstřikem dutého kužele,  

 

Všechny tyto trysky byly vyzkoušeny ve zkušebním výrobním procesu  

a byly také vyhodnoceny jejich vlastnosti.  

 

 

4.3 Nový chladící segment 

 

V předchozích kapitolách bylo popsáno několik základních poznatků,  

které vedly k navržení nového chladícího segmentu. Hlavní důvodem je zvýšení 

životnosti válců v hotovních blocích válcovací stolice.  

Navrhovaný chladící segment byl navržen tak, že bylo využito všech poznatků, 

které byly mapovány v průběhu výroby.  

Nejdůležitějším faktorem pro efektivní chlazení válců je rapidní snížení teploty 

z povrchu válců v prvním kvadrátu otáčky válců, kdy válce tváří drát a končí pracovní 

proces válcovaní drátů. Dokonce během celého procesu válcování by podstatná část 

válců, která je temperovaná, měla zůstat na relativně nízké teplotě nepřesahující 

hodnotu 80°C. Proto maximální povrchová teplota v kalibrech válců musí zůstat 

nízká (konstantní). Na matematickém modulu je dobře patrné, že regulace teploty 

povrchů válců po každé otáčce sníží riziko poškození válců. Celý proces chlazení je 

nastaven tak, že do trysek je přiváděno 220 - 260 l·min-1 chladící vody. Chlazení 

vodou je nastaveno na vysoký průtok s nižším tlakem. Nastavení tlaku vody souvisí  

s rizikem vzniku vodních par, které jsou v procesu chlazení válců nežádoucí.  

Při konstrukčním návrhu chladícího segmentu jsem použil poznatků  

ze simulace ohřevu válců. Nový chladící segment byl konstrukčně navržen z litiny. 
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Na litinové tělo segmentu byla navařena válcová trubka, rádius zaoblení válcové 

trubky je R150 od středu válců. Chladící segment byl opatřen osmi chladícími 

tryskami. Trysky byly na chladícím segmentu rozmístěný tak, aby jejich účinnost 

chlazení byla co nejvyšší. Chlazení by mělo probíhat po obvodu válců do oblouku 

zasahujícího alespoň 180° obvodu válců. Trysky na chladícím segmentu byly 

rozmístěné pod různými úhly. První tryska svírá s osou válce úhel 20° a jedná se  

o trysku s rozstřikem plného axiální tryska s rozstřikem plného kužele. Tato tryska 

využije možnosti dopravit velké množství vody dle průměru je schopna dopravit až 

200 l·min-1. Charakter rozstřiku ve tvaru plného kužele vytváří kulatou, nárazovou 

plochu, která je vždy zcela pokrytá kapalinou. Cílem této trysky je odebrání 

největšího možného množství tepla z válců. Proto je tato tryska na chladícím 

segmentu umístěna jako první. Chlazení této trysky je nastaveno tak, že chladicí 

kapalina dopadá na válce co nejdříve, jakmile válce opustí válcovaný drát.  

Další trysky na chladícím segmentu jsou nainstalovány jako trysky s plochým 

rozstřikem. Trysky jsou na chladícím segmentu nainstalovány pomoci závitů. Závity 

umožňují snadnou manipulaci s tryskami a také možnost rychlé výměny  

v případě poruchy. Takto vyrobený a navržený chladící segment je zobrazen  

na obr. 4,5. 

 

 

Obrázek 4 Nový chladící segment upevněný na stoličce hotovního bloku 
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Obrázek 5 Nový chladící segment 

 

Na výkrese (obr. 5) je zakótován chladící segment, úhly rozstřiku trysek, tvar 

segmentu, nastaveni mezery mezi válci, přívod kapaliny do segmentu. 
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4.4 Nastavení vzdálenosti a úhlu rozstřiku trysek chladícího 

segmentu  

 

Samotným nainstalováním trysek na chladícím segmentu však nebylo 

vyřešeno kvalitní chlazení válců. Účinnost chlazení pomocí trysek závisela nejen  

na správném zvolení typu trysek a jejich uspořádání, ale i na nastavení úhlu 

rozstřiku, výšky dopadu chladicí kapaliny a objemovém průtoku. Při válcování 

prochází drát mezi válečky a je postupně zmenšován jeho průměr až na konečný 

rozměr. Drát prochází ve stoličkách, kde kalibrační válce mají tvar ovál, respektive 

kruh.  

Trysky na chladícím segmentu musí byt nastaveny na šířku oválu, nebo  

na tvar kruhu. Trysky musí chladit celou šířku kalibru. Nesmím zapomenout,  

že mezera mezi kalibry válců je nastavena dle válcovaného profilu, drátu mezi 0,33 ÷ 

1,81 mm. To vše musíme zohlednit při nastavení chlazení. Na základě všech 

provedených zkoušek jsem došel k závěru, že polovina obvodu válců bude chlazena 

plochými rozstřikovacími tryskami, které budou rozděleny na dvě části. Jako hlavní 

tryska bude tryska s rozstřikem plného kužele. Snahou bylo nastavit trysku tak,  

aby umožnila chladit válce co nejdříve poté, jakmile ztratí kontakt  

s válcovaným materiálem. To znamená, že přibližně jedna třetina chladicí kapaliny je 

soustředěna do chlazení v prvním kvadrátu. 

 

 

Obrázek 6 Rozmístění trysek na chladícím segmentu 
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Tryska s rozstřikem plného kužele je nastavena na výšku rozstřiku H 500 mm, 

úhel rozstřiku 20°, objemový průtok na 70 l·min-1 při tlaku 0,3 MPa. Dalších sedm 

trysek je nastaveno na objemový průtok 27 l·min-1 při tlaku 0,3 MPa. Celé chlazení 

musí být nastaveno tak, že po každé otáčce válce musí byt teplota válce před stykem 

s teplým drátem na hodnotě 60 - 80°C. Ideální odvod tepla po jedné otáčce je možno 

vidět na obr. 7. 

 

Obrázek 7 Ideální povrchová teplota válců  

V případě, že chlazení vykazuje nějakou odchylku, válce začnou postupně 

zvyšovat teplotu. S nárůstem teploty pak dochází k tepelné únavě. Teplota postupně 

prostupuje do středu válců.  

 Na povrchu válců se začínají vytvářet povrchové trhliny, které způsobují vady 

na drátě. Na obr. 8 můžeme vidět efektivní chlazení, kdy teplota po každé otáčce 

zůstává konstantní. Na spodním obrázku můžeme vidět nárůst teploty, která je 

zapříčiněna neefektivním chlazením. Všechny tyto informace mne přiměly vyzkoušet 

účinnost celého systému chlazení. Celý proces chlazení jsem nechal nasimulovat  

v programu MARC. Cílem simulace je ověřit si správnost rozložení trysek, účinnost 

chlazení a rozložení teplotního pole ve válcích ze slinutých karbidů.  

Max. teplota 220°C 

Min. teplota 80°C 
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Obrázek 8 Popis efektivního a neefektivního chlazení válců 

 

4.5 Proces simulace 

 

Pro simulaci byl použit programový systém MARC, jehož dodavatelem je 

MSC.Software, s.r.o., Brno. Tento programový systém se skládá z řady programů, 

které jsou použitelné jako podpora pro analýzu problémů v oblasti mechaniky  

a přenosu tepla. Software je využitelný pro lineární a nelineární pevnostní analýzu,  

a to jak ve statické tak dynamické oblasti a rovněž pro rozbor vedení tepla. 

Nelinearity mohou být způsobeny chováním materiálů, velkými deformacemi nebo 

okrajovými podmínkami. Fyzikální problémy jsou řešitelné v jednom, ve dvou nebo  

ve třech rozměrech.  

Pro model problému je možné použít celou řadu prvků. Každá simulace se 

provádí tak, že se pro vytvořený model nejdříve provede zjednodušený testovací 

výpočet, aby se zjistilo, nakolik je výpočtový model numericky stabilní, zda řešení 

vůbec konverguje, kolik času je zapotřebí pro výpočet požadované simulace atd. 
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Výpočet byl řešen jako spojitá teplotně mechanická úloha. Protože se jedná  

o úlohu s časově závislými okrajovými podmínkami, probíhalo řešení v jednotlivých 

časových krocích. Délka jednotlivých časových kroků byla stanovena programem  

na základě podmínky maximální přípustné změny teplot jednotlivých uzlů v tomto 

kroku. Pro každý časový krok tedy prakticky probíhaly dva výpočty. Nejprve to byl 

výpočet teplotního pole rolky pro okamžitou polohu kladky. Následně proběhl výpočet 

deformací kladky. Pro zajímavost, v našem případě pro čas simulovaného děje 1200 

sec bylo potřeba 12 912 časových kroků a proběhlo 51 438 iterací.  

 

4.5.1 Předpoklad simulace 

 

Cílem simulace je ověřit rozložení teplotního pole ve válcích ze slinutých 

karbidů při válcování drátů, a to především v ustáleném stavu. Geometrie válců  

a rozložení chladících trysek bylo zadáno do programu na základě výkresové 

dokumentace. Tento program dovoluje řešení spojité teplotně mechanické úlohy.  

Tato teplotně mechanická úloha je nutná pro jednoduchou realizaci otáčení 

válců kolem osy a zjištění prostupu tepla válci. Tato úloha rovněž umožňuje počítat  

s možností deformací válců, které nastanou v procesu válcování, ale v této fázi 

nebylo nutno s touto možností počítat. Teplota drátu byla pokládána za konstantní,  

a to 900°C. Teplota vody byla nastavena na maximální možnou hranici 20°C,  

která odpovídá letnímu provozu. Nejproblematičtějším místem celé simulace je 

přestup tepla z drátu do válců a odvod tepla z válců do chladící vody. 

 

 

4.5.2 Přestup tepla drát vs. válec  

 

Drát je považován jako těleso o konstantní teplotě 900°C. Součinitel přestupu 

tepla byl simulován v místě okamžitého kontaktu mezi válcem a drátem. 

U přestupu tepla mezi válcem a chladící vodou byl použit stejný model jako  

u přestupu tepla mezi drátem a válcem. Tedy jednotlivé trysky jsou pokládány  

za tělesa o teplotě 20°C a teplo prochází v místě okamžiku kontaktu válce a trysky.  
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 Celkový výpočtový model je na obr. 9. Model válce je vytvořen z plošných 

elementů. Válec je vymodelován přesně podle doložené výkresové dokumentace. 

Model drátu a trysek je vytvořený rovněž z plošných elementů. Tyto elementy slouží 

pouze k simulaci přívodu tepla z drátu a odvodu tepla vodou z chladících trysek.  

Model pohonu je představován kružnicí na vnitřním povrchu válce. Z hlediska 

simulace se jedná o tuhé těleso, které zajišťuje otáčky válce a na teplotním výpočtu 

se nijak nepodílí. Model byl nastaven na simulaci tak, aby byly nastaveny nejhorší 

podmínky, jaké mohou nastat ve výrobním procesu. Teplota vody byla nastavena  

na 20°C, pokud budeme brát možnost, že v zimních měsících je teplota vody 

podstatně nižší. V letních měsících nesmí voda překročit stanovenou teplotu. 

Celkově byla snaha zjistit účinnost systému při vyšších teplotách chladící vody.  

 

 

Obrázek 9 Celkový výpočtový model 

Na obr. 9 je znázorněn model chlazení, kde je válec vymodelován  

z plošných elementů na základě výkresové dokumentace. Modely trysek a drátu jsou 

rovněž vytvořeny z plošných elementů. Takto simulovaný model nám bude sloužit 

k vyhodnocení účinnosti navrženého chlazení válců.  
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4.5.3 Simulační kroky při zjišťování prostupu tepla 

 

Simulaci jsem musel rozdělit do několika postupných kroků, aby bylo patrné, 

jak prostupuje teplo válci a jak jsou následně válce ochlazovány. Při simulaci se 

vyskytly problémy se stabilitou výpočtů, pro enormní požadavky na délku simulace  

v průběhu času. Tento problém byl způsoben velkou válcovací rychlostí, rychlostí 

drátu, který vstupuje do válců a velkými hodnotami součinitelů přestupu tepla. 

Na základě těchto informací bylo nutno postupovat s velmi malým úhlem 

otočení mezi jednotlivými řešeními. Proto byla snížena rychlost otáčení válců  

na 0,1 rad·s-1 a celkový čas pro výpočet otáčení válců byl stanoven na 1200 s. 

Odpovídajícím způsobem byly také sníženy hodnoty přestupu tepla. Tato simulace 

trvala asi čtyři hodiny. 

 

 

Obrázek 10 Model – konec simulace 

Na konci simulace (obr. 10) jsme se dostali do ustáleného procesu, kdy se 

prostup tepla válci zastavil a při každé další otáčce zůstane teplota konstantní. 

Teplota válců při styku s drátem dosahovala 243,5°C. V okamžiku, kdy začneme  

na měřící bod působit proudem chladící vody z první trysky, teplota se začne 
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snižovat, teplota povrchu válce postupně klesá. V okamžiku opuštění čtvrté chladící 

trysky měřící bod 1820 vykazoval konstantní teplotu povrchu válce kolem 80°C. Další 

trysky jen udržují teplotu povrchu válce. Naměřené hodnoty prokázaly účinnost 

chlazení v procesu válcování drátů. Z provedené simulace je zřejmé,  

že dynamického teplotního pole rotujícího válce při válcování drátů je proveditelné. 

 

 

4.6 Kontrola stavu opotřebení válců během výroby 

 

Hlavní a nejdůležitější kontrolou je hlídání opotřebení válců v průběhu 

válcování. Hotovní kalibrované válce jsou dnes softwarově hlídány a sledujeme jejich 

opotřebení. K tomuto účelu byl pořízen nový program, který zpracovává  

a vyhodnocuje data. Kalibrační válce v hotovních blocích jsou měněny na základě 

válcovaného sortimentu, který se mění v cyklech cca po 2000 - 3000 tunách.  

V průběhu válcování je sledován drát, který prochází jednotlivými stoličkami a je 

kontrolována jeho kvalita.  

Potřebné údaje pro posouzení kvality je zaznamenáváno v protokolu kvality 

(obr. 11) a obsahuje následující informace: 

 

 toleranční pole drátu, 

 odchylky od průměru, 

 ovalitu, 

 zakázku, tavbu, jakost,  

 vstup drátů do kalibru válců, 

 datum a čas měření, 

 jméno pracovníka. 
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Z protokolu kvality je snadno zjistitelné opotřebení válců na základě 

tolerančních rozměrů. Na obr. 11 můžeme vidět válcovaný rozměr drátů, ten je 

označen žlutou barvou.  

Měřený rozměr nám kopíruje válcovaný materiál. Je dobře patrné, jak se 

materiál v průběhu válcování mění. Tvar drátu vstupuje do kalibrovaných válců jako 

ovál a je snadno rozpoznatelné, kde vzniká největší namáhání válců. Z tolerančního 

pole je možno zjistit stav opotřebení válců. Toleranční odchylky nám ukazují průběh 

válcování a stav jednotlivých válců po průchodech drátů. V případě zjištění odchylky 

z tolerančního pole musíme zastavit výrobu a zkontrolovat stav válců.  

Tato metoda měření je velice přesná a velmi podrobně vypovídá o stavu 

probíhající výroby. 

 

Obrázek 11 Protokol kvality 
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U hotovních válců se sleduje vliv chlazení na životnost válců. Nutnost zjistit 

účinnost chlazení na životnost válců se vyhodnocuje množstvím odválcovaných tun 

drátu na válec.  

Každý válec je evidovaný pod svým pořadovým číslem. Toto pořadové číslo je 

evidováno po celou dobu životnosti válců. Při prověřování účinnosti chlazení bylo 

vytipováno 2000 ks válců, které se podrobily kontrole na délku životnosti. U těchto 

válců se měřila vytíženost vyrobeného drátu k poměru na jejich životnosti. 

Pracovní válce stoliček mají rozměry od ø 159 mm u nových a nejnižší možný 

rozměr je ø 143 mm po přebroušení. Válce se po každé výrobní kampani demontují  

a kontroluje se stav opotřebení. Opotřebené válce se musí znovu přebrušovat  

na speciálních bruskách.  

U sledovaných typů válců bylo dosaženo v průměru cca 40 000 tun 

odválcovaného materiálů na válec. Při vyhodnocení všech 2000 ks válců bylo 

zjištěno, že v případě používání nového chladícího systém bylo docíleno zvýšení 

životnost válců o 2 000 tun na válec. To znamená, že na jeden válec odválcujeme  

o 2000 tun drátů více než při používání starého chladicího systému.  

 

 

4.7 Zvýšení válcovacích rychlostí  

 

Celý systém chlazení vykazoval dobré výsledky. V návaznosti na dobře 

zvolený materiál válců ze slinutých karbidů jsem usoudil, že je možné zkusit zvýšit 

válcovací rychlost celé trati. Celá trať je velmi dobře mapovaná. Jsou hlídány 

všechny důležité uzly provozu, teplota v hotovních blocích, chlazení válců, toleranční 

odchylky, drát v průběhu výroby a stav opotřebení kalibru ve válcích.  

Tato změna válcovacích rychlostí mohla proběhnout jen za předpokladu,  

že budou zachovány všechny požadované vlastnosti konečného výrobku. 

Celá válcovací trať byla nastavena na vyšší válcovací rychlost. V tabulce č. 1 

lze vidět zvýšení válcovacích rychlostí, které byly vyzkoušené ve výrobě. 
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Tabulka 1 Změny válcovacích rychlostí drátu 

Průměr 
drátu 
(mm) 

Válcovací 
rychlost  
(m·s-1) 

Válcovací 
rychlost  
(m·s-1) 

5,5 96 103,6 

6 95 102,6 

6,5 90 97,2 

7 80 86,4 

7,5 62,8 67,8 

8 55,2 59,6 

8,5 48,9 52,9 

9 43,6 47 

9,5 39,1 42,2 

10 35,3 38,1 

10,5 32 34,6 

11 29,2 31,5 

11,5 - 12,5 26,7 28,8 

13 - 14 20,9 22,5 

14,5 - 16 15 16,2 

16,5 - 20 11 12 

 

Po provedení změny rychlosti byl drát podroben kontrole ve zkušebně. Byly 

provedeny všechny požadované výrobní zkoušky. Zvýšení válcovacích rychlostí 

neovlivnilo kvalitu drátů.  
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5 ZÁVĚR 

 
Problematika výroby drátů zahrnuje celou škálu technických problémů. 

Uplatňuje se zde mnoho odvětví  výroby - chemické inženýrství, hydraulika proudění, 

měření a regulace technologických procesů chlazení, diagnostika a v neposlední 

řadě strojní inženýrství, řešící jednotlivá strojní zařízení počínaje konstrukcí, výpočty 

parametrů chlazení, proudění vody, navržení chladících trysek. 

Ve své práci jsem popsal technologický proces výroby drátu, přičemž jsem se 

zaměřil na detailní rozbor chlazení v hotovním bloku. Materiál procházející přeměnou 

tváření v hotovním bloku je podroben vysokým teplotním procesům, při kterých 

dochází k strukturálním změnám. Válce, které jsou zodpovědné za konečnou kvalitu 

výroby, jsou vystavovány externím teplotním gradientům, které ovlivňují proces 

válcování. Odstranění teplotních gradientů se snažím dosáhnout pomocí nového 

chladícího segmentu. 

Nový chladící segment, který byl navržen a projektován vycházel z poznatků, 

které jsem získal při vyhodnocování jednotlivých trysek za pomoci fa. Lechler. 

Správné umístění trysek, úhly nastavení rozstřiku a neposlední řadě správná 

vzdálenost rozstřiku má pozitivní vliv na životnost a spolehlivost hotovních válců. 

Prostup tepla SK válců se vlivem nového chlazení radikálně snížil. Teplotní gradienty 

se ustálily. Tyto základní činnosti vedly ke zvýšení životnosti SK válců. Byla rovněž 

snížena spotřeba vody, zvýšila se životnost SK válců na tunu válcovaného drátu. 

Diagnostické měření teploty ložisek a jejich vyhodnocování zvýšilo jejich životnost. 

Nový softwarový program umožňuje vyhodnocovat kvalitu drátů, a tím se zlepšila 

spolehlivost válcovací tratě. Na základě těchto výsledků jsem přistoupil ke zvýšení 

válcovacích rychlostí a tím se snažil dosáhnout větší produktivity práce. Zvýšená 

rychlost mi umožní vyzkoušet válcování menších průměrů drátu při stejných 

provozních časech. Dále se objevuje otázka, zda celý systém chlazení nenastavit 

plně automaticky tak, aby reagoval na změny teplot v hotovních blocích a byl 

schopen se automaticky přenastavit a tím lépe ovlivňovat teplotní rozmezí 

v hotovních blocích. Regulace je však otázkou, zda teplota v hotovním bloku dovolí 

nainstalovat teplotní čidla a zda celý proces válcování nebude příliš ekonomicky 

drahý. Výsledky této práce jsou využity k dalšímu řešení a modernizaci válcovací 

tratě. 
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Conclusion 

 

The issue: Production of wires includes an extensive range of technical 

problems. This matter is applied for many industries – such as chemical engineering, 

hydraulics flow, measurement and controls of technological processes of cooling, 

diagnostics  and last but not least mechanical engineering resolving individual 

machinery starting from its design, calculation of parameters of water cooling, water 

flow,  to the design of cooling nozzles. 

In my thesis is described technological process of wire production, where  

I focused on the detailed analysis of the cooling in the final block. Converting material 

by forming in final block is exposed to high temperature processes, which cause 

structural changes. The cylinders, which are liable for the final quality of the 

production, are exposed to external temperature gradients that influence the rolling 

process. The elimination of temperature gradients is tried to be reached by the new 

cooling segment. 

New cooling segment, that was drafted and designed, was based on the 

knowledge that I have gained in the evaluation of  particular nozzles with the help of 

company Lechler. Correct positioning of nozzles, angeles of spray settings and finally  

correct spray distance have a positive influence on the life and reliability of finish 

cylinders. Overall heat transfer of SK cylinders by the influence of a new cooling 

system has extremely decreased. Temperature gradients have stabilized. These core 

activities resulted in an increase of SK cylinders´ durability. Consumption of water 

was also reduced. The durability, of SK cylinders per ton of rolled wire, have 

increased. Diagnostic measurement of temperature of bearings and evaluation 

increased their durability. The new software program allowed evaluating of the quality 

of wires, which resulted into improvement of the reliability of the rolling machine. 

Based on these results, I proceeded to increase the rolling speed and thus tried to 

achieve higher work productivity. Increased speed will allow me to try the rolling of 

smaller diameters of wire at the same operating times. Furthermore, the question 

arises, whether not to set up the whole cooling system fully automatically, so that the 

system responds to temperature changes in finish blocks and is able to automatically 

reconfigure a better influence in the temperature range in finish blocks. Regulation, 

whether the temperature in final block allows to install the temperature sensors and 
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whether the entire rolling process is not economically too expensive, that is  

a question. The results of this thesis can be used for further investigation and 

modernization of rolling mills. 
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