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ABSTRAKT  

 
Cieslar, J. Protváření plynule litého polotovaru na laboratorní válcovně. Ostrava: katedra 

tváření materiálu, VŠB-TU Ostrava, 2014. 36s. 

 
Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Rostislav Kawulok 

Tato bakalářská práce se zabývá navržením optimálního postupu pro vyválcování tyčí 

kruhového průřezu za tepla z výchozího čtvercového výřezu z kontislitku na předválcovací 

vratné duo stolici laboratorní polospojité válcovací tratě. Teoretická část práce je věnována 

charakteristice zařízení plynulého odlévání a válcovacích tratí, struktuře takto vyrobených 

polotovarů a vlivu tváření na strukturu a mechanické vlastnosti. Praktická část je zaměřena na 

popis polospojité laboratorní válcovny, návrh optimálního válcovacího úběrového plánu, 

průběh válcování a analýzu mikrostruktury. V závěrečné části je diskuze výsledků, která 

obsahuje shrnutí získaných hodnot včetně zdůvodnění změn při jednotlivých pokusech  

o dosažení optimálního válcovacího postupu. 

Klíčová slova: plynule litý polotovar, válcování, stupeň protváření 

 
ABSTRACT 

 
Cieslar, J. Roughing of continuously cast product at laboratory rolling mill.  

Ostrava: Department of Material Forming, VŠB - Technical University of Ostrava,  

2014. 36 p. 

 
Bachelor thesis, head: Ing. Rostislav Kawulok. 

The main aim of this bachelor thesis is to design an optimal approach for the hot rolling of 

round bars from an initial squares cross section of a continuously cast product on a roughing 

reversible two-high rolling mill of a laboratory semi-continuous rolling mill. In the theoretical 

part, a research is focused on the characteristics of the continuous casting devices and rolling 

mills, also on the structure this way made semi-products and the forming influence on the 

structure and mechanical properties. Further, the practical part is aimed at the description of 

the laboratory semi-continuous rolling mill, a design an optimal rolling plan, the process of 

rolling and the microstructure analysis. There is a discussion of the results in the final section, 

which contains a summary of the obtained values, including the rationale of the changes in the 

tests in an effort to achieve an optimal approach for the hot rolling. 

Keywords: continuously cast product, rolling, level of roughing 
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1. Úvod 

 

Kvalita a nízká cena výrobků na trhu jsou v současné době hlavním požadavkem 

všech zákazníků. Aby jednotlivé společnosti mohly požadovanou kvalitu dodávat co 

nejlevněji, musí nejen dodržovat detailní technologický postup, ale neustále odstraňovat  

i drobné nedostatky a tím postup zdokonalovat. Stejně je tomu i v hutních podnicích, kde je 

třeba takto postupovat již od prvních etap výroby daného kovu.   

Většina výrobku z oceli především ty, které jsou pevnostně a únavově namáhány 

vyžadují jistý stupeň protváření, kterého se dosáhne různými způsoby tváření, například 

válcováním, kováním nebo tažením. 

Jako vstupní polotovary pro válcovny a kovárny v minulosti sloužily jednoznačně 

ingoty. Postupem času se bádalo nad dalším možným postupem odlévání a v padesátých 

letech minulého století bylo zavedeno první zařízení plynulého odlévání vertikálního typu. 

Tento typ prošel řadou změn až po současně nejpoužívanější radiální zařízení s rovným nebo 

zakřiveným krystalizátorem. Vyrobené předvalky touto technologií se nazývají plynule lité 

polotovary a jsou dnes díky svým výhodám hlavním výchozím polotovarem ve válcovnách. 

Ingoty však mají stále uplatnění, především v kovárnách, které vyrábí těžké výkovky, jako 

jsou například zalomené hřídele nebo také ve válcovnách pro výrobu bezešvých trub větších 

průměrů. Některé válcovny dodnes používají ingoty, které jsou na blokovně předválcovány na 

sochory nebo bramy pro následné zpracování. Moderní technologie umožňují přímé spojení 

odlévání s válcováním a tím využití teploty kontislitku, čímž se docílí maximálních úspor 

energie. 

 Pro současné požadavky na cenu a kvalitu vyráběného sortimentu jsou nuceny 

jednotlivé provozy pro návrh optimálního výrobního postupu daného výrobku do jisté míry 

spolupracovat s výzkumnými ústavy. V případě této práce byl navržen a poté optimalizován 

postup válcování kruhové tyče ze čtvercového výřezu z kontislitku na laboratorní polospojité 

válcovací trati, konkrétně na její předválcovací vratné duo stolici. Tato trať je součástí areálu 

VŠB-TU Ostrava. 
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2. Teoretický rozbor 

 

2.1. Zařízení plynulého odlévání - ZPO 

 

Plynulé odlévání v průběhu 70 a 80 let postupně nahradilo lití ingotů do kokil  

a pro odlévání oceli je v současnosti tento způsob nejpoužívanější díky svým výhodám. 

Zařízení plynulého odlévání (ZPO) funguje zcela jiným způsobem než klasické odlévání 

ingotů do kokil. Princip ZPO spočívá v tom, že z pánve se ocel odlévá přes mezipánev do 

krystalizátoru, který je chlazen vodou a slouží jako bezedná kokila. V krystalizátoru ztuhne 

pouze vrstva oceli na povrchu a již vzniklý předlitek má na výstupu z krystalizátoru teplotu 

povrchu zhruba 1200°C, přičemž jádro je stále tekuté. Dále následuje oblast sekundárního 

ochlazování, kde se na povrch předlitku pomocí trysek přivádí voda v podobě jemné mlhy. 

Tažné válečky zajišťují pohyb předlitku a na konci sekundárního chlazení musí být po celém 

průřezu ztuhlý. Poté přichází na řadu řezání na jednotlivé kusy požadované délky, to se 

provádí kyslíko-acetylenovým hořákem a u menších průřezů nůžkami. Během řezání se hořák 

pohybuje s předlitkem a po ukončení této operace se vrátí zpět do původní polohy. Následuje 

doprava výklopníkem, dopravními válečky a výtahem na místo určené pro další zpracování 

[1, 2]. 

 

2.1.1. Rozdělení ZPO podle konstrukce 

 

• Vertikální - první zařízení, které bylo uvedeno do provozu v padesátých letech 

minulého století. Výhodou této konstrukce jsou dokonale symetrické poměry lití, 

jednoduché vedení přímého předlitku, snadná renovace krystalizátoru a nedochází 

k ohybu předlitku a k následnému rovnání. Nevýhodou tohoto typu jsou vysoké 

investiční náklady a omezená délka polotovaru vzhledem k výšce zařízení, která je 

zhruba 30 metrů (Obr. 1). Vertikální zařízení prošlo postupně řadou změn, z důvodu 

efektivity a ekonomiky provozu [2 - 4]. 

 

• Vertikální s ohybem předlitku - zde je svisle klesající předlitek ohýbán pod tažnou 

stolicí pomocí ohýbacích válečků, a tedy odpadá omezení délky polotovaru, který je 

potřeba následně vyrovnat. Hlavní výhodou tohoto zařízení je, že k ohybu předlitku 

dochází až po částečné nebo ukončené krystalizací [3].  
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1 - mezipánev 

2 - krystalizátor 

3 - sekundární chlazení 

4 - tažné válce 

5 - řezací zařízení 

6 - sklápěcí zařízení 

7 - válečkový dopravník 

8 - výtah na hutní úroveň 

 

Obr. 1 Schéma zařízení na plynulé odlévání oceli (vertikální typ) [2] 

 

• Radiální s rovným krystalizátorem - tento typ je vybaven rovným vertikálně 

uloženým krystalizátorem, následně svislým vedením předlitku v sekundární oblasti  

a potom s jeho ohybem do oblouku. Rovný krystalizátor umožní symetrické poměry 

lití oproti typu se zakřiveným krystalizátorem. Předlitek je ohýbán ještě s tekutým 

jádrem, a proto dochází k nestejnoměrnému prodloužení. Na Obr. 2 je uvedeno 

schéma radiálního sochorového zařízení [3, 5]. 

 

 

Obr. 2 Schéma radiálního sochorového zařízení plynulého odlévání [5] 
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• Radiální se zakřiveným krystalizátorem - jedná se typ, který má sníženou stavební 

výšku zhruba o polovinu než klasické vertikální zařízení. Tažná stolice a rovnací 

zařízení tvoří jednu jednotku. V krystalizátoru dochází k asymetrickým licím 

poměrům. Jednoduchost a hospodárnost jsou hlavní výhodou tohoto typu. V dnešní 

době je tento typ nejčastěji využívaným typem ZPO oceli [2 - 4]. 

• Horizontální - uplatnění především při odlévání neželezných kovů, při odlévání ocelí 

je potřeba z důvodu vyšší teploty lepší odolnost žáruvzdorných materiálů. Výhodou je 

nízká stavební výška, snadná obsluha a úspora investičních nákladů. Odpadá rovněž 

ohyb předlitku a tím také nebezpečí vzniku vnitřních napětí. Nevýhodou jsou vysoké 

náklady na speciální keramiku. Toto zařízení je znázorněno na Obr. 3 [2] 

 

 

1 - mezipánev 

2 - mulitová výlevka 

3 - izolační vložka 

4 - krystalizátor 

5 - podložka 

6 - tekutá ocel 

Obr. 3 Schéma horizontálního zařízení na plynulé odlévání oceli [2] 

 

2.2. Přednosti a nevýhody plynulého odlévání 

 

Plynulé odlévání bylo uvedeno do provozu až od roku 1954, a tak odlévání oceli do 

kokil bylo postupně nahrazováno touto novou technologií, která je nejen technicky,  

ale i ekonomicky výhodnější. Plynule lité polotovary (PLP) jsou dnes díky svým výhodám 

hlavním výchozím polotovarem ve válcovnách [2, 6].  
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Hlavní výhody PLP jsou:  

• úspora materiálu 10 až 15%;  

• úspora palivové energie 1,4GJ . t-1, při přímém válcování až 2,7GJ . t-1 ; 

• úspora prostoru a pracovní síly; 

• nižší výrobní a investiční náklady; 

• příznivější makrostruktura a rozložení vměstků;  

• lepší povrchová i vnitřní jakost a homogenita a tím rovnoměrnější mechanické 

vlastnosti; 

• možnost odlévání předlitků s tvarovaným profilem pro výrobu kolejnic, profilovou 

ocel, ocel kruhového průřezu [2, 6]. 

 

Mezi nevýhody plynulého lití považujeme:  

• středové vycezeniny a pórovitosti, pro jejichž tlakové zavaření je vyžadován určitý 

stupeň protváření; 

• nedostačující rychlost lití, z pohledu na požadovanou vstupní rychlost spojitých tratí; 

• neschopnost odlití všech druhů ocelí (např. některé druhy automatových  

a neuklidněných);  

• čas na výměnu krystalizátorů při přechodu odlévání jednoho sortimentu na jiný [2, 6]. 

 

2.3. Sortiment získaný pomocí zařízení plynulého odlévání 

 

Technologie plynulého odlévání umožňuje odlévat stále složitější tvary, které jsou si 

blízké tvarům již hotových výrobků. Toto je jeden z důvodu, proč tohle zařízení má tak velké 

uplatnění. Zařízení plynulého odlévání se dělí podle osového průřezu předlitku na sochorové, 

blokové a bramové, přičemž hlavní částí jednotlivých zařízení jsou shodné. Liší se pouze 

konstrukčně nebo technologicky, například nastavením chladících trysek z důvodu odlišných 

požadavků na ochlazování daného předlitku. Na Obr. 4 jsou uvedeny běžně odlévané tvary 

plynule litých polotovarů [4, 7]. 
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Obr. 4 Příklady odlévaných profilů [4] 

 

2.4. Válcovací tratě 

 

Se zavedením plynulého odlévání do provozu bylo potřeba vyřešit dva základní 

problémy z hlediska návaznosti na válcovny, a to zajištění potřebných tvarů průřezů 

vyráběných polotovarů a dosažení přímého spojení odlévání s válcováním [8].  

Válcování probíhá na válcovací trati, která je hlavní výrobní jednotkou válcovny  

a zahrnuje ucelený, vzájemně propojený soubor strojů a strojních částí, dopravních  

a manipulačních mechanismů, nezbytných k realizaci válcovacího pochodu [8]. Navíc musí 

být ještě vybavena dalším zařízením, jako jsou ohřívací a žíhací pece, zařízení k ochlazování, 

rovnání a povrchové úpravě vývalků [6, 8].  

Podle druhu válcovaného sortimentu a průměru pracovních válců dělíme válcovací 

tratě na dvě hlavní skupiny, a to na předvalkové tratě a hotovní tratě [6, 8]. 
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2.4.1. Předvalkové tratě 

 

Jsou určené pro válcování předvalků (bloky, bramy, sochory), které jsou dále 

výchozím polotovarem pro hotovní tratě [6, 8]. 

 

Tyto tratě tvoří:  

a) blokovny a slabingy - jedná se o těžké tratě, na kterých se válcují z ingotů předvalky 

značného průřezu a průměr válců na těchto tratích je 1000 až 1400 mm; 

b) sochorové tratě - pro válcování sochorů a ploštin, jedná se o duo stolice 

s kalibrovanými válci o průměru 350 až 850 mm. Uspořádaní tratí je otevřené, 

polospojité nebo spojité [6, 8]. 

 

2.4.2. Hotovní tratě 

 

Tyto tratě jsou určené k válcování hotových vývalků o velice různém rozměrovém  

a tvarovém sortimentu [6, 8]. 

 

Do této skupiny patří válcovací tratě: 

a) těžké  - vratné provedení s průměrem válců 700 až 950 mm, určené pro válcování 

těžkých tyčových a tvarových vývalků; 

b) hrubé – určené k válcování hrubých tyčových a tvarových vývalků, kde průměr válců 

je 650 až 900 mm; 

c) střední – určené pro válcování středních tyčových a tvarových vývalků, kde průměr 

válců je 400 až 600 mm;  

d) jemné – tratě o průměrů válců 250 až 350 mm, na nichž se válcuje jemné tyčové  

a tvarové vývalky; 

e) pro válcování drátu, které mají průměr válců 250 až 300 mm a u hotovních bloků  

i 150 mm; 

f) pro válcování tlustých plechů s průměrem válců 800 až 1200 mm, u trio stolic 

maximálně 550 mm; 

g) pro válcování tenkých plechů v tabulích; 

h) pro válcování širokých i úzkých pásů za tepla i za studena; 

i) univerzální – průměr válců je 600 až 900 mm a tyto tratě slouží pro válcování široké 

oceli s pravoúhlým průřezem; 
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j) pro válcování bezešvých trubek za tepla i za studena; 

k) speciální – určené k válcování tvarově složitých vývalků například kola a obruče 

kolejových vozidel [8].  

 

U všech tratí, kromě hotovních, uvedených v bodech f, g, h, k, je základním 

ukazatelem průměr pracovních válců hotovní, to znamená poslední stolice v milimetrech. 

Základním ukazatelem u tratí, na kterých se válcují plechy a pásy, je délka těla pracovního 

válce v metrech, určující největší šířku vývalku. Příkladem takovéto stolice je kvarto 3,5, 

které má délku těla válce 3500 mm. [8].  

 

2.5. Spojitost odlévání s válcováním 

 

U plynulého odlévání se dosáhne největší úspory energie tehdy, jedná-li se o přímé 

spojení od tekuté oceli až po hotový sortiment (Obr. 5) a (Obr. 6). Při takto spojitém procesu 

vzniklý kontislitek putuje mezi válce bez nutností ohřevu. Společnost Averdi v Itálií vyrábí 

dokonce přímo finální produkty pomocí technologií ISP (In-line Strip Production)  

a ESP (Endless Strip Production) [9]. 

 

2.5.1. ISP technologie 

 

ISP technologie (Obr. 5) spočívá v propojení procesu odlévání a válcování. Tenká 

brama je kontinuálně přiváděná do hrubovací stolice, snížená na střední průřez a pak se 

přivádí do úpravny pro získání finálního rozměru. V minulosti odlévat a válcovat bez 

přerušení bylo považováno za nemožné [9]. 

 

 

Obr. 5 Uspořádaní linky Averdi ISP [9] 
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2.5.2. ESP technologie 

 

Je to proces plně kontinuální, což znamená možnost lití nekonečných pásů. 

V důsledku instalace nových licích segmentů se 15 let po uvedení procesu ISP společnost 

Averdi přesunula k technologii ESP (Obr. 6) [9]. 

 

 

Obr. 6 Uspořádání linky Arvedi ESP [9] 

 

2.6. Struktura plynule litých polotovarů 

 

Obecně na strukturu kovu má hlavní vliv rychlost ochlazování. Tuhnutí PLP je ve 

srovnání s ingoty rychlejší, a to v důsledku menších průřezů a vyšší rychlosti ochlazování. 

Jako důsledek zrychlené krystalizace je snížení chemické nehomogenity, vznik stejnorodější  

a jemnější licí struktury, odstranění pásmové segregace, stejnoměrnější rozptýlení 

vyloučených nekovových vměstků, zvětšení tloušťky rovnoosých krystalů, zmenšení 

mezidentritických prostorů a vznik štíhlejších dentritů. Polotovary vyrobené pomocí 

plynulého odlévání mají lepší tvařitelnost než ingoty, ale tvářením je třeba svařit středové 

řediny. Středová porózita a vycezeniny jsou typickým nedostatkem PLP. Rychlejší odlévání, 

vyšší intenzita chlazení a větší průřez jsou hlavní činitelé, které podporují vznik středové 

porózity. Makrostruktura plynule lité bramy je na Obr. 7 [6, 10]. 
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Obr. 7 Makrostruktura plynulé lité bramy tloušťky 150 mm  

(transformátorová ocel Si = 3%) [10] 

 

U vertikálního zařízení je výhodou, že předlitek není namáhán mechanickým pnutím 

a pomocí vysokého ferostatického tlaku je ocel dosazována do středových částí. Tuhnutí 

probíhá symetricky a vměstky jsou rozmístěny po celém průřezu rovněž symetricky.  

U zařízení s ohybem předlitku vznikají trhliny v důsledku ohybu a rovnání, obzvlášť při 

odlévání legovaných ocelí. Vměstky nejsou rozloženy úplně rovnoměrně. U horizontálního 

typu odlévání v důsledku gravitace není makrostruktura a rozložení vměstků zcela 

symetrického charakteru [6]. 

 

2.7. Vady plynule litých polotovarů 

 

Podobně jak při odlévání do kokil, tak i při plynulém lití se nelze zcela vyhnout 

určitým vadám odlitků. Vznik licích vad u plynule litých polotovarů velice závisí na 

podmínkách odlévání, ale makrostruktura a homogenita je příznivější než u ingotů. Z toho 

vyplývá, že požadavky na metalurgický charakter takto odlévaných polotovarů jsou podstatně 

vyšší. Plynule lití je doprovázeno větším mechanickým a tepelným namáháním, proto 

vyžaduje vyšší plasticitu oceli, hlavně v oblasti vysokých teplot [2, 6]. 
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Vyšší požadavky na jakost u plynule litých ocelí se týkají hlavně:  

• dokonalé dezoxidace; 

• vyšší čistoty oceli (nízký obsah fosforu a síry); 

• snížení obsahu stopových prvků, především málo rozpustných v tekutém i v tuhém 

stavu oceli a vytvářejících síťoví po hranicích zrn (např. olovo, bismut); 

• nižšího obsahu plynů (především kyslíku a dusíku) [6]. 

 

U plynule litých polotovarů se vyskytují nejrůznější typy vad. Stav jejich vzniku bývá 

odlišný podle použitého typu licího zařízení, tvaru a rozměrů polotovaru, druhu oceli  

a provozních podmínek [3]. 

 

Rozdělení vad do tří skupin:  

1) Povrchové vady – do této skupiny patří bubliny otevřené na povrchu, povrchové 

bubliny podélné v hraně, podélné v ploše, příčné na rozích, vměstky, studené spoje, 

strusková místa nebo výskyt cizích těles na povrchu, rýhy, oscilační vrásky a podobně. 

Například u kontilité bramy může vzniknout prohlubeň ve tvaru kanálu podélně s osou 

(Obr 8a) nebo taky kolmo k ose bramy (Obr. 8b) [2, 11]. 

 

 
Obr. 8 Povrchové vady kontilité bramy a) podélná prohlubeň, b) příčná prohlubeň [11] 

 

2) Vnitřní vady – jsou přítomny v podobě vnitřních trhlin, hvězdicovitých trhlin, 

středové vycezeniny, staženiny, plynové bubliny, osové pórovitosti a podobně [2].   

 

3) Tvarové odchylky – týkají se zkosení průřezu především u menších předlitků 

čtvercového průřezů, zborcení stěn, případně oválnost, prohnutí [2]. 

 

Z jiného hlediska dělíme vady předlitků na trhliny, případně tvarové vady, segregační 

oblasti a nekovové vměstky. Zamezení vzniku vad nebo jejich snížení na nejnižší hodnotu 

závisí na preciznosti práce personálu při odlévání a na přesném dodržování technologie [2]. 
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2.8. Vliv tváření na strukturu a mechanické vlastnosti 

 

Při tváření za tepla dochází ke zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností. V litém 

stavu je tvařitelnost nižší než ve stavu již protvářeném, a z toho důvodu je tváření oceli 

v litém stavu rozhodující operací, především u ocelí, které mají sníženou tvařitelnost. Během 

tváření lité oceli dochází k zjemnění licí struktury, odstranění licí orientace, snížení strukturní 

a chemické nehomogenity, zkvalitnění hranic zrn, zavaření vnitřní vady a ke vzniku 

deformační textury [6, 12]. 

 

Příčiny snížené tvařitelnosti v litém stavu:  

 

• hrubozrnná a nepříznivě orientovaná makrostruktura; 

• chemická a strukturní nestejnorodost; 

• zeslabené hranice zrn (znečištěné hranice zrn, mřížkové poruchy); 

• vnitřní pnutí (tepelná a transformační);  

• licí vady [12]. 

 

Jelikož mechanické vlastnosti výrobku se odvíjí od struktury, proto je nutné, aby byly 

splněny tyto základní požadavky: 

 

• velikost a rovnoměrnost zrn a subzrn, 

• stupeň a množství disperznosti precipitátů, 

• zpevnění tuhého roztoku pomocí substitučních a interstitických prvků, 

• hustota dislokací, 

• obsah perlitu a mezilamelární vzdálenost cementitu [8]. 

 

Velikost zrn má rozhodující vliv na vlastnosti materiálu (Obr. 9). Menší velikost 

zvyšuje pevnost, snižuje tranzitní teploty a nepůsobí na uhlíkový ekvivalent (Obr. 10). 

Rovnoměrně vyloučené jemné disperzní precipitáty o velikosti části pod 50 nm napomáhají 

zvýšení pevnostních hodnot a navíc nezvyšují výrazně tranzitní teploty [8]. 
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Vliv rozhodujících činitelů na mez kluzu lze vyjádřit vztahem (1), popřípadě vliv 

rozhodujícího parametru velikosti zrna vztahem (2) [8]: 

 

 (1) 

 

kde RePN  – Pierls-Nabarrovo napětí = 40 [MPa]; 

ReIN  – zvýšení meze kluzu intersticiálními prvky [MPa]; 

ReS – zvýšení meze kluzu substitučními prvky [MPa]; 

ReZ – zvýšení meze kluzu zjemněním zrna [MPa]; 

RePR – zvýšení meze kluzu perlitem [MPa]; 

ReP – zvýšení meze kluzu precipitací [MPa]. 

 

∙  (2) 

 

kde  d - velikost zrna [mm]; 

k - konstanta vyjadřující vliv bariérového účinku hranic zrn proti pohybu dislokací 

[MPa⋅ mm-1/2]; 15,1 až 20 [MPa⋅ mm-1/2] – platí pro feritickou strukturu. 

 

Průměrná velikost zrn u C-Mn ocelí je 6 až 8 podle stupnice ASTM, u řízeně 

válcovaných ocelí 10 až 12 [8]. 

 

  

Obr. 9 Vliv velikosti zrna na mez kluzu 

svařitelných ocelí na bázi C-Mn-Nb 

a C-Mn podle výsledků zkoušek a výpočtu 

z Hallova Petchova vztahu [8] 

Obr. 10 Vztah mezi zpevněním a tranzitní 

teplotou při různém způsobu zpevnění [8] 
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 V průběhu tváření PLP je rozhodující tlakové svaření jádrových porezit,odstranění 

orientace licí struktury, snížení stupně jádrových vycezenin [6]. 

Dokonalou vnitřní stejnorodost z hlediska vnitřních necelistvostí, stabilizaci  

a homogenitu mechanických vlastností zajišťuje optimální stupeň protváření Kp. 

Pro ploché vývalky, kdy je předpoklad b0 ≅ b1 je Kp popsán rovnicí (3) [6]: 

 

 (3) 

 

Pro tvarové vývalky je stupeň protváření dán rovnicí (4) [6]: 

 

 (4) 

 

kde  S0 – počáteční průřez [mm2]; 

 S1 – průřez po prvním úběru [mm2]; 

h0 – počáteční výška [mm]; 

h1 – výška po prvním úběru [mm]; 

b0 – počáteční šířka [mm]; 

b1 – šířka po prvním úběru [mm]; 

l0 – počáteční délka [mm]; 

 l1 – délka po prvním úběru [mm]. 

 

Hodnota stupně protváření Kp je závislá na metalurgickém charakteru oceli, 

podmínkách kontinuálního lití, makrostruktuře, stupni segregace a na tvářecích podmínkách 

(teplota, poměrná deformace, poměrná deformační rychlost, stav napjatosti) [6]. 

 

Mezní hodnoty stupně protváření Kp snižují tyto faktory:  

• lepší metalurgický charakter oceli, především vyšší čistota oceli a jemnější 

makrostruktura; 

• vyšší teploty; 

• vyšší stupně deformace; 

• nižší deformační rychlosti; 

• převládající tlakový stav napjatosti [6]. 
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Pro tlakové svaření vnitřní porezity je dostatečná hodnota Kp = 2,5 - 4 (Obr. 11) za 

předpokladu, že tlakové napětí pronikne do jádrových částí plynule litých polotovarů. 

Hodnota Kp nezbytná pro vznik vláknité struktury jádrové vrstvy Kp ≅ 4 a povrchové vrstvy  

Kp ≅ 8 až 12. Odlišné hodnoty jsou ovlivněny makrostrukturou jádrových částí (rovnoosé 

krystaly) a povrchových částí (kolumnární krystaly). Pro dosažení rovnoměrných 

mechanických vlastností u tvarových vývalků je potřebná minimální hodnota stupně 

protváření 10 až 12. Vrubová houževnatost se v podélném směru výrazně zvyšuje až do  

Kp ≅ 5, při Kp > 5 je konstantní, eventuálně i mírně klesá (Obr. 12). V příčném směru se 

dosahuje nejlepších hodnot vrubové houževnatosti už při Kp ≅ 2, při vyšším Kp dochází 

k postupnému snížení (Obr. 12), které způsobují protažené plastické vměstky, většinou typu 

MnS [6]. 

 

 

−−−−        litý stav 

+ + + +  protváření- 1,5 

−⋅−⋅−       protváření- 2,0 

    protváření 3,0 

Obr. 11 Průběh hustoty oceli po tloušťce PLP v závislosti na stupni protváření [6] 

 

Obr. 12 Průběh hodnot vrubové houževnatosti v závislosti na stupni protváření Kp [6] 

 

Pro snížení anizotropie a dosažení optimálních hodnot vrubové houževnatosti 

v podélném i příčném směru tváření není potřeba vysoké hodnoty Kp nad uvedené optimální 

hodnoty. Hodnoty Kp ovlivňují pevnostní vlastnosti zejména do tlakového svaření jádrové 

porózity, kdy Kp ≅ 2,5 až 4. [6]. 



Teoretický rozbor 

16 
 

2.9. Jominyho zkouška prokalitelnosti  

 

 Pro stanovení prokalitelnosti se používá mnoho metod. Nejpoužívanější je Jominyho 

čelní zkouška prokalitelnosti, která je velice jednoduchá, rychlá a přesná. Její princip spočívá 

v ohřevu standardního válcového tělesa (Obr. 13) o průměru 25 mm a délce 100 mm na kalící 

teplotu a v přesně určeném ochlazování čelní plochy vzorku pomocí proudu vody. Během 

ohřevu nesmí dojít k oduhličení zejména čelní plochy. Pro měření tvrdosti (HRC nebo HV) se 

po zakalení vybrousí na válcové části vzorku dvě protilehlé plošky do hloubky 0,4 mm. Na 

takto vybroušených ploškách se měří tvrdost, přičemž vzdálenost mezi jednotlivými vtisky je 

1,5 mm.  Křivka prokalitelnosti udávající závislost tvrdosti na vzdálenosti od ochlazovaného 

čela je výsledkem této zkoušky (Obr. 14) a z této závislosti je patrné, že uhlíkové oceli mají 

menší prokalitelnost než oceli legované [13, 14]. 

 

 

Obr. 13 Výkres vzorku pro Jominyho zkoušku 
prokalitelnosti [14] 

Obr. 14 Schématické znázornění křivek 
prokalitelnosti (1) uhlíkové  

a (2) legované oceli [13] 
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3. Cíle práce 

 

Předmětem této práce je navržení optimálního postupu pro válcování výřezu 

z kontislitku čtvercového průřezu o rozměrech 84×84 mm a délce 145 mm na kruhovou tyč  

o průměru 33 mm, čímž se dosáhne stupně protváření 8. Tato hodnota je nutná k dosažení 

podmínek pro provádění Jominyho zkoušky prokalitelnosti daného materiálu, kterým byla 

konstrukční ocel neznámé jakosti dodána společností ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Zvolený průměr tyče 33 mm je vhodný pro výrobu příslušných vzorků k této zkoušce 

a lze jej vyválcovat na kalibrovaných válcích předválcovací vratné tratě, která je součásti 

polospojité laboratorní válcovny VŠB-TU Ostrava. Pro tento průměr tyče byl na základě 

hodnoty stupně protváření 8 dopočten rozměr vstupního kvadrátu, tedy 84×84 mm.   

Úkolem bylo navrhnout optimální postup válcování tohoto sortimentu tak, aby mezi 

jednotlivými průchody nastal záběr provalku mezi válce a rovněž nedošlo k jeho zborcení. 

Důraz byl kladen taky na zbytečné ztráty tepla jak při manipulaci s provalkem,  

tak i velkým počtem průchodů, a proto při návrhu válcovacího plánu se volil takový počet 

průchodů, aby se využilo válcovacích momentů, kterými válcovací trať disponuje. Dalším 

cílem bylo vyválcovat tyč s čím jak nejlepší kruhovitostí a následně na této finální tyči 

charakterizovat mikrostrukturu oceli. Optimalizace probíhala na předválcovací části 

laboratorní polospojité tratě instalované v areálu VŠB-TU Ostrava, která je primárně určena 

k simulačním procesům válcování tyčí. K účelu, jímž se zabývá tato práce, nebyla tato trať 

konstruována a přednostně určena. 
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4. Experiment 

 

4.1. Popis laboratorní polospojité válcovny 

 

Experiment, který je předmětem této práce, byl prováděn na předválcovací vratné 

stolici. Ta je součástí polospojité laboratorní válcovny tyčí na VŠB-TU Ostrava, která je  

v provozu od prosince 2012. Technologie byla dodána firmou BKB Metal a.s.. Tato trať je 

určená především k optimalizačním simulacím podmínek teplotně řízeného válcování  

a ochlazování tyčí kruhového průřezu a ke studiu procesů intenzivního tváření za tepla.  

Nová trať byla navržena pro simulaci vybraných uzlů válcování jednoduchých profilů na 

středojemné nebo drátové trati. V současnosti lze válcovat vratně na hladkých válcích, na 

kalibrovaných válcích s kalibrací kosočtverec - čtverec nebo vratně či spojitě na válcích 

s kalibrací plochý ovál – kruh. Schéma polospojité laboratorní válcovny je znázorněno na 

Obr. 15 [15, 16]. 

 

 

Obr. 15 Schéma laboratorní polospojité válcovací tratě [16] 
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4.1.1. Vybavení válcovny 

 

Laboratorní válcovna skládá z těchto zařízení: 

1) Pece k ohřevu polotovarů před válcováním – plynová pec s maximální teplotou  

1300 °C a stabilní elektrická pec s maximální teplotou 1250 °C a délkou 1,2 m  

[15, 16]. 

2) Zařízení pro mezioperační ohřev, respektive pro řízené zpomalené ochlazování 

nebo tepelné zpracování odstřižků vývalků – tři mobilní elektrické odporové pece 

s různou konstrukcí a s maximální teplotou převážně 1200 °C, superkanthalová pec 

s maximální teplotou 1800 °C a kalící vana s oběhovým čerpadlem [15, 16]. 

3) Předválcovací vratná stolice (Obr. 16) - slouží k předválcování polotovarů pro 

spojité hotovní pořadí. Vyválcování kulatiny 15,8 mm z nápichu kulatiny 55 mm 

umožňuje první sada válců o průměru 350 mm a pro válcování kulatiny 7,9 mm 

z nápichu 26 mm je určena druhá sada válců. Pro obě sady válců je kalibrační řada 

plochý ovál – kruh. Z nápichu kvadrátu 45 mm nebo kulatiny 50 mm umožní 

naválcovat nejmenší tyč čtvercového průřezu o délce strany 14 mm třetí sada válců 

s kalibrační řadou kosočtverec – čtverec. Čtvrtá sada je tvořena hladkými válci  

o průměru 350 mm. Hladké válce nebo oblinu kalibrovaných válců lze již také použít 

k válcování výchozího polotovaru čtvercového průřezu o délce strany 84 mm, což je 

případ experimentu této práce [15, 16].  

 

 

Obr. 16 Předválcovací stolice s teplotním skenerem 
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4) Spojité hotovní pořadí – skládá se ze čtyř válcovacích stolic (Obr. 17), z nichž je 

každá poháněná samostatně, střídají se stolice s horizontálním a vertikálním uložením 

s nastavitelnou mezistolicovou vzdáleností minimálně 1 m. Kruhové tyče v rozmezí 

průměrů 12,3 až 4,2 mm lze válcovat z nápichu kulatiny 20 až 6,4 mm, přičemž 

maximální rychlost válcování je asi 2,5 m/s. Takto spojitě vyválcovaný materiál lze 

ochlazovat volně na vzduchu, zrychleně pomocí tlakové vody (s nastavitelnou 

intenzitou tlaku ve třech prstencích), zpomaleně v žíhacích pecích (odstřižky délky do 

0,8 m) nebo rovnou do kalící vany s délkou 3,1 m [15, 16].  

 

 

Obr. 17 Spojité hotovní pořadí s ovládacím pultem 

 

5) Řídicí systémy – slouží k řízení procesů, měření a ukládaní dat jako je teplota v peci 

či na povrchu materiálu, výška válcovací mezery, rychlost otáčení válců, válcovací 

síly a momenty a další. K měření povrchové teploty slouží čtyři vysokorychlostní 

skenery s rozsahy teplot 600 až 1400 °C (Obr. 18), 400 až 1200 °C, respektive 300 až 

1000 °C a jeden přenosný pyrometr v rozsahu teplot 200 až 1400 °C. Skenery jsou 

variabilně rozmístitelné na různá místa tratě s pomocí konzol. Všechny měřené 

veličiny jsou zaznamenávány s frekvencí 100 Hz kromě teploty, která je s frekvencí 5 

Hz. Předválcovací trať je vybavena ještě digitálním indikátorem, který průběžně 

ukazuje aktuální maxima povrchových teplot ze dvou vybraných měřících zařízení 

[15, 16]. 
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Obr. 18 Skener v rozsahu teplot 600 – 1400 °C na předválcovací trati 

 

4.2. Rozměr výchozího polotovaru 

 

Jelikož cílem této práce bylo dosažení stupně protváření Kp = 8 a vyválcování tyče  

o konečném průměru d1 = 33 mm, z důvodu následného provádění Jominyho zkoušek 

prokalitelnosti, bylo nezbytné stanovit rozměry výchozího polotovaru, který byl následně 

zhotoven z kontislitku, odlitého na zmodernizovaném blokovém kontilití hutního podniku 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Finální průměr tyče 33 mm je dán výkresem vzorku Jominyho 

zkoušky (Obr. 13) a kalibrační řadou předválcovací stolice laboratorní polospojité válcovny.  

Na základě těchto hodnot bylo zapotřebí upravit vztah (4) na rovnici (5):  

 

∙ ∙ ∙ 8 ∙ ∙ 6840	   (5) 

 

Z rovnice (5) se následně určila jednoduchým vztahem (6) i velikost stran a 

čtvercového výřezu z kontislitku. 

 

√6840 83	   (6) 

 

 S přihlédnutím na okujení během ohřevu a následného válcování byl stanoven příčný 

průřez výchozího vzorku na rozměr 84×84 mm. Na základě hmotnostních parametrů 

takovéhoto průřezu s ohledem na následnou manipulaci se vzorkem byla stanovena jeho délka 

145 mm. 
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4.3. Navržení válcovacího plánu 

 

Pro předválcování byly navrženy dva úběrové plány, tedy plán se čtrnácti (Tab. 1) 

a plán s dvanácti úběry (Tab. 2). Čtrnácti úběrový válcovací plán byl navržen za účelem 

zjištění válcovacích sil a momentů stolice, aby se mohlo s jistotou dále válcovat dle dvanácti 

úběrového válcovacího plánu, u kterého vlivem větších úběrů byly očekávány také větší síly  

a momenty stolice. 

 

Tab. 1 Čtrnácti úběrový plán Tab. 2 Dvanácti úběrový plán 

Úběr Mezera 
[mm] Kalibr Rychlost 

[ot/min] 
1 80 3 -16 
2 80 3  16 
3 75 3 -16 
4 75 3  16 
5 70 3 -16 
6 70 3  16 
7 65 3 -16 
8 65 3  16 
9 60 3 -16 

10 60 3  16 
11 55 3 -16 
12 55 3  16 
13 50 3 -16 
14 50 3  16 

 

Úběr Mezera 
[mm] Kalibr Rychlost 

[ot/min] 
1 81 3 -16 
2 81 3  16 
3 75 3 -16 
4 75 3  16 
5 68 3 -16 
6 68 3  16 
7 61 3 -16 
8 61 3  16 
9 55 3 -16 

10 55 3  16 
11 50 3 -16 
12 50 3  16 

 

  

Nejsložitější bylo navržení právě této etapy válcování, protože se válcovalo na rovné 

části kalibrovaných válců, která není vybavena žádnými vodítky pro přesné zavedení 

vstupujícího materiálu do této mezery. Předválcovací vratná trať nebyla původně navržena 

pro takovýto postup válcování, a tedy se jedná o možnost navíc. Dále bylo třeba navrhnout 

mimo jiné i způsob otáčení provalku během hranění, který měl velmi důležitý vliv na jeho 

tvar po předválcování, jak se později zjistilo během experimentu. 

Pro doválcování byl navržen pouze jeden válcovací plán se šesti průchody 

jednotlivými kalibry tak, jak je uvedeno v Tab. 3, přičemž se počítalo s jeho malými 

úpravami v průběhu válcování jednotlivých vzorků. Označení těchto kalibrů je na Obr. 19.  
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Tab. 3 Válcovací plán pro doválcování 

Úběr 
Mezera 
[mm] 

Kalibr 
Rychlost 
[ot/min] 

1 42 3 -17 
2 35 3  17 
3 28 3 -18 
4 2 1  19 
5 20 3 -20 
6 2 2  21 

 

 

 
Obr. 19 Válec s označením kalibrů 

 

4.4. Postup válcování 

 

Výřez z kontislitku o rozměrech 84×84×145 mm (Obr. 20) byl ohřát na teplotu  

1200 °C v mobilní elektrické odporové peci (Obr. 21). Tato pec byla situována v nebližší 

možné vzdálenosti od válcovací tratě, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tepla při 

manipulaci s materiálem. K manipulaci materiálu mezi pecí a válcovací stolici bylo použito 

speciálních kleští. Válcování bylo rozděleno do dvou etap, a to na předválcování  

a doválcování, mezi nimiž se konal přihřev provalku na teplotu 1200 °C.  
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Obr. 20 Výřez z kontislitku o rozměrech 

84×84×145 mm 
Obr. 21 Mobilní elektrická odporová pec 

 

Předválcování probíhalo na předválcovací vratné duo stolici s kalibrovanými válci  

o průměru 350 mm. V této etapě se válcovalo na rovné části kalibrovaných válců, která se 

nazývá také oblina a je označena jako kalibr č. 3 na Obr. 19. Hranění probíhalo ručně za 

pomocí kleští a před každým úběrem byl materiál otáčen o 90°. Po dosažení rozměrů 

provalku 50×50 mm byl zpětně vložen do pece pro přihřev před další etapou válcování. 

V prvních třech průchodech doválcovací etapy byl provalek válcován na oblině 

kalibrovaných válců, při čtvrtém průchodu v kalibru č. 1, v pátém opět na oblině 

kalibrovaných válců a při posledním průchodu v kalibru č. 2. Veškera manipulace 

s materiálem byla prováděna opět ručně za použití kleští. 

Po doválcování tyče (Obr. 22) byl ihned orientačně změřen její nejmenší průměr pro 

úpravy válcovacího plánu v doválcovací etapě dalších vzorků za účelem zisku lepší 

kruhovitosti. Obdobným způsobem probíhalo měření všech ostatních tyčí. Všechny tyče byly 

ochlazeny volně na vzduchu. 

 

 

Obr. 22 Vyválcovaná tyč o průměru 33 mm 
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4.5. Měření a výpočet ovality 

  

U každé tyče byl za studena změřen její nejmenší a největší průměr, za účelem 

stanovení ovality. Jednotlivé hodnoty jsou zaznamenány v Tab. 4, v níž je rovněž uvedena 

ovalita, která byla vypočtena podle vztahu (7) z normy EN 13445-4,čl.5.4.2 [17]: 

 

	 ⋅( 	 )
	

⋅	100 (7) 

 

kde  o – ovalita [%] 

Dmax – největší naměřený průměr součásti [mm] 

Dmin – nejmenší naměřený průměr součásti [mm] 

 

4.6. Vyhodnocení struktury 

 

Po volném ochlazení na vzduchu byl z tyče č. 5 v příčném směru odříznut vzorek 

o délce 20 mm ve vzdálenosti 200 mm od konce, poté broušen ručně na rotujících kotoučích 

se smirkovými papíry postupně od zrnitosti 60 až po 2500, následně vyleštěn do zrcadlového 

lesku a naleptán. Jako leptadlo byl použit Nital, což je kyselina dusičná o koncentraci 4 %. 

Z takto připraveného vzorku byl zhotoven snímek se zvětšením 500× přibližně ze středové 

části. 

Na snímek s tímto zvětšením byly narýsovány tři kružnice o průměrech 80 mm,  

u každé z nich byla spočtena zrna, která daná kružnice protnula. Následně byl stanoven počet 

zrn na 1 mm2 podle vztahu (8) [18]: 

 

=	 ⋅	
, 	⋅	  (8) 

kde  m = počet zrn na 1 mm2 

 n2 = počet zrn, které kružnice protíná 

 g = zvětšení mikroskopu 

 3,5 = konstanta 

 D = průměr kružnice [mm] 
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5. Diskuze výsledků 

 

5.1. Vývoj optimálního válcovacího plánu 

 

Pro stanovení optimálního válcovacího plánu se celkem předválcovalo pět výřezů 

z kontislitků, z nichž byly následně vyválcovány pouze čtyři tyče, z důvodu zborcení prvního 

provalku během předválcování, jak je popsáno dále v této podkapitole. Na Obr. 23 je pro 

lepší přehled znázorněn postup válcování jednotlivých vzorků. 

 

 

A - čtrnácti úběrový plán 
B - dvanácti úběrový plán 

1, 2, 3, 4, 5  – označení jednotlivých 
vzorků 

Obr. 23 Schéma postupu válcování 
 

 První výřez z kontislitku byl předválcován pomocí čtrnácti úběrového válcovacího 

plánu uvedeného v Tab. 1 a z důvodu nevhodně zvoleného směru otáčení provalku během 

hranění došlo k jeho zborcení (Obr. 24) a takto vzniklý provalek již nebyl použitelný pro 

následné doválcování. Otáčelo se před každým úběrem o 90°, a to tak, že během celého 

hranění se otáčel pouze jedním směrem kolem své osy, což způsobilo právě tento problém. 

 

 

Obr. 24 Zborcený provalek  
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 Při druhém pokusu se postupovalo opět podle čtrnácti úběrového válcovacího plánu, 

ale z předchozí zkušenosti došlo ke změně otáčení provalku během hranění, a to tak, že již 

nebyl otáčen kolem své osy stále stejným směrem, ale střídavě. Pomoci takto zvoleného 

otáčení byl vzorek úspěšně předválcován a tento způsob otáčení byl dále použit pro hranění 

všech ostatních vzorků. Časové průběhy válcovacích sil a momentů během předválcování 

tohoto vzorku jsou zobrazeny grafem na Obr. 25, přičemž při pátém průchodu byl 

zaznamenán maximální moment stolice 16,67 kN⋅m. Doválcování proběhlo podle plánu 

uvedeného v Tab. 3. 

 

 

Obr. 25 Časové průběhy válcovacích sil a momentů během čtrnácti úběrového 
předválcování 

 

Předválcovací vratná stolice má limitní hodnotu válcovacího momentu 23 kN⋅m, proto 

se mohlo u vzorku č. 3 bezpečně přejít k předválcovacímu dvanácti úběrovému plánu,  

u kterého byl při šestém průchodu z důvodu větších úběrů naměřen maximální moment stolice 

18,51 kN⋅m (Obr. 26). Následné doválcování třetího předvalku bylo provedeno obdobně jako  

u druhého, a tedy podle plánu v Tab. 3, přičemž maximální moment stolice 20,15 kN⋅m byl 

zaznamenán během pátého průchodu na oblině kalibrovaných válců (Obr. 27). 
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Obr. 26 Časové průběhy válcovacích sil a momentů během dvanácti úběrového 

předválcování 
 

 
Obr. 27 Časové průběhy válcovacích sil a momentů během šesti úběrového doválcování 

vzorku č. 3 
 

 Při předválcování čtvrtého výřezu z kontislitku se již předválcovací etapa neměnila  

a postupovalo se opět podle dvanácti úběrového válcovacího plánu. Ke změně oproti 

předchozího vzorku došlo až při doválcování s cílem získat dokonalejší kruhovitost.  

Proto se při třetím a pátém průchodu na rovné části kalibrovaných válců zvětšila válcovací 
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mezera o 1 mm. Touto změnou bylo dosaženo lepšího výsledku, a v důsledku zvětšení 

válcovací mezery byl zaznamenán pokles válcovacího momentu stolice při pátém průchodu 

z hodnoty 20,15 kN⋅m na hodnotu 17,13 kN⋅m, ale maximální moment 17,32 kN⋅m byl 

naměřen až při šestém průchodu jak je znázorněno grafem na Obr. 28. Takto vysoký 

válcovací moment nastal pouze na počátku vstupu provalku do válcovací mezery a byl 

způsoben předčasným zavedením provalku mezi válce, které byly teprve ve fázi rozběhu. 

 

 
Obr. 28 Časové průběhy válcovacích sil a momentů během šesti úběrového doválcování 

vzorku č. 4 
 

U pátého vzorku byl celý postup stejný jako u předchozího, až v doválcovací etapě se 

navíc snížíla rychlost otáčení válců při čtvrtém a šestém průchodu, kdy provalek procházel 

kalibry č. 1 a č. 2. a dosáhlo se tak ještě lepšího výsledku. Rychlost otáčení válců se snížila při 

čtvrtém průchodu z 19 na 14 ot/min a u šestého úběru z 21 na 14 ot/min. Graf časových 

průběhů válcovacích sil a momentů pro tento vzorek je znázorněn na Obr. 29, kde byl 

zaznamenán největší válcovací moment 17,65 kN⋅m při pátém průchodu, tedy  během 

válcování na oblině kalibrovaných válců.  

Zaznamenám byl i časový průběh teploty při doválcování, který zobrazuje graf na 

Obr. 30, přičemž teplota byla snímáná pomoci dvou teplotních skenerů.  Nižší teplota před 

prvním průchodem byla způsobena okujemi na povrchu materiálu a tím skener zaznamenal 

chybnou hodnotu. Během manipulace, kdy se materiál dostal na okamžik mimo rozsah 

působení skenerů, nastal prudký pokles a opětovný nárust teploty jak je patrné z grafu na 
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Obr. 30 v časech 22 s a 37 s. Černá křivka popisuje teploty snímané skenerem na straně 

válcovací stolice před lichými a po sudých průchodech provalku touto stolicí a zelená křivka 

na druhé straně stolice, tedy po lichých a před sudými průchody. 

 

 
Obr. 29 Časové průběhy válcovacích sil a momentů během šesti úběrového doválcování 

vzorku č. 5 
 

 
Obr. 30 Časový průběh teploty během doválcování vzorku č. 5 

 

Ze všech uvedených grafů můžeme vyčíst nejen již zmíněné hodnoty, ale mimo jiné  

i celkový čas válcování v jednotlivých válcovacích etapách, nebo konkrétně v jednotlivých 

průchodech. 
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5.2. Změna ovality 

 

V Tab. 4 je zřejmý vliv zmíněných změn doválcovacího plánu u jednotlivých vzorků 

na jejich výslednou ovalitu. U druhé a třetí tyče je hodnota téměř stejná, protože plán pro  

doválcování byl u obou totožný, jak již bylo zmíněno v podkapitole 5.1. K nejvýraznějšímu 

zlepšení kruhovitosti došlo při čtvrtém pokusu válcování a patrné zlepšení nastalo i mezi 

čtvrtou a pátou tyčí.  

 

Tab. 4 Přehled ovalitostí jednotlivých tyčí 
 Číslo 

vzorku 
Dmin 

[mm] 
Dmax 

[mm] 
Ovalita o 

[%] 
 1 - - - 
 2 30,63 34,07 10,63 
 3 30,93 34,13 9,84 
 4 32,58 34,11 4,59 
 5 33,15 34,09 2,80 

 

 

5.3. Stanovení optimálního postupu 

 

Pro válcování tyčí průměru 33 mm z výchozího čtvercového výřezu z kontislitku  

o rozměrech 84 x 84 x 145 mm na předválcovací stolici laboratorní polospojité válcovny, byl 

na základě hodnot válcovacích momentů a výsledné kruhovitosti zvolen válcovací úběrový 

plán, který je uveden v Tab. 5, podle něhož byl válcován pátý vzorek.  

Tento plán se tedy skládá z ohřevu polotovaru na teplotu 1200 °C, dvanácti úběrového 

předválcování na polotovar se čtvercovým průřezem o délce strany 50 mm. Po předválcování 

probíhá mezioperační ohřev, rovněž na teplotu 1200 °C a následuje šesti úběrové 

doválcování, kterým se dosáhne průměru kruhové tyče 33 mm s ovalitou menší než 3 %. 
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Tab. 5 Optimální postup válcování 
 

Úběr 
Mezera 
[mm] 

Kalibr 
Rychlost 
[ot/min] 

 Ohřev na 1200 °C 

P
ř
ed

vá
lc

o
vá

n
í 

1 81 3 -16 
2 81 3  16 
3 75 3 -16 
4 75 3  16 
5 68 3 -16 
6 68 3  16 
7 61 3 -16 
8 61 3  16 
9 55 3 -16 

10 55 3  16 
11 50 3 -16 
12 50 3  16 

 Meziohřev na 1200 °C 

D
o

vá
lc

o
vá

n
í 1 42 3 -17 

2 35 3  17 
3 29 3 -18 
4 2 1  14 
5 21 3 -20 
6 2 2  14 

 

 

Válcování vzorku probíhalo od začátku až do konce pouze na vratné duo stolici,  

a proto v důsledku změny směru otáčení válců po každém průchodu jsou u všech tabulek ve 

sloupci rychlost [ot/min] zaznamenány střídavě kladné i záporné hodnoty. 

 

5.4. Výsledky metalografie  

 

Z metalografického snímku mikrostruktury, který byl zhotoven se zvětšením 500× 

(Obr. 31) je zřejmé, že se jedná o feriticko – perlitickou strukturu s výrazně vyšším podílem 

feritu. Rovněž je patrný i vliv rekrystalizace na výchozí tvar zrn, která jsou v daném případě 

rovnoosá. Při tomto zvětšení byla zkoumána velikost zrna metodou podle Ministra, která je 

popsána v literatuře [18].   
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Obr. 31 Snímek mikrostruktury ve středu válcované tyče (zvětšeno 500x) 

 

Průměrná hodnota m ze třech výpočtů činí 10124 zrn na 1 mm2. Tato hodnota se 

podle Tab. 6 převedla na číslo velikosti zrna G = 10 a pro tuto hodnotu je střední průměr zrna 

dm = 0,011 mm [18]. 

 

Tab. 6 Určení čísla velikosti zrna G [15] 

Číslo 
velikosti 
zrna G 

Počet zrna na ploše 1 mm2 Střední 
průměr 
zrna dm 
[mm] 

minimální 
mmin 

jmenovitý 
mnom 

maximální 
mmax 

10 6144 8192 12268 0,011 
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6. Závěr 

 

 Na polospojité laboratorní válcovně byl navržen optimální postup pro válcování za 

tepla tyčí kruhového průřezu o průměru 33 mm z výchozího výřezu z kontislitku kvadrátu  

84×84 mm. Tímto zmenšením průřezu se dosáhlo požadovaného stupně protváření 8,  

který je nezbytný pro provedení následné Jominyho zkoušky prokalitelnosti na daném 

materiálu. 

Pro předválcování byly vytvořeny dva úběrové plány, a to se čtrnácti a dvanácti úběry. 

Jako optimální bylo vybráno dvanácti průchodové předválcování z důvodu momentové 

rezervy na vratné stolici a využitím tohoto úběrového plánu došlo ke zkrácení času v této 

etapě válcování a tím i dosažení vyšší dotvářecí teploty. Doválcovací plán byl navržen pouze 

jeden, a to se šesti úběry, který se dále upravoval, přičemž počet průchodu se nezměnil. 

Celkově byly vyválcovány čtyři tyče z pěti pokusů, jelikož při prvním pokusu došlo během 

předválcování ke zborcení vývalku a tím znemožnění jeho následného doválcování. Nejlepší 

kruhovitosti se dosáhlo až u páté tyče. 

 Pro snížení ovality se musel původně navržený plán doválcovací etapy mírně 

poupravit. Největší vliv na zlepšení kruhovitosti mělo zvětšení válcovacích mezer při 

válcování na ploché části kalibrovaných válců a snížená válcovací rychlost přispěla k 

ještě lepšímu výsledku. Výsledná ovalita byla 2,80 %, což v tomto případě zaručuje 

dostatečnou míru tvarové přesnosti. 

 Ze strukturní analýzy bylo zjištěno, že zrna mají rovnoosý tvar a jedná se o  

feriticko – perlitickou strukturu, v níž má ferit výrazně vyšší zastoupení, což v případě 

konstrukční oceli volně ochlazované je očekávaný stav.  Dále byla stanovena, dle metody 

Ministra, velikost zrna G = 10 a střední průměr zrna dm = 0,011 mm. 

 Z uvedených informací plyne, že takto navrženým postupem válcování na vratné 

stolici laboratorní polospojité trati instalované na VŠB-TU Ostrava je využito válcovacích 

momentů, kterými válcovací stolice disponuje, přičemž se dosáhne požadované kvality 

z hlediska tvaru i struktury. 
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