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Anotace  

     Zpracovaná disertační práce s názvem Výzkum Vlivu technologických parametrů 

kování a tepelného zpracování na vlastnosti válců popisuje problematiku kování ocelových 

válců. Analyzuje současný stav používaných technologií a jejich vliv na výrobní 

spolehlivost při kování válců s vyšším obsahem chromu. Experimentální část odhaluje 

příčiny samovolného prasknutí opěrných válců, které byly vyrobeny běžnou technologií. 

Práce důkladně analyzuje jednotlivé fáze technologického postupu a detailně se zabývá 

postupy kování válců a tepelného zpracování. Rozbor současného stavu poznatků o vlivu 

jednotlivých parametrů kování a tepelného zpracování na finální vlastnosti válců byl 

podkladem pro další výzkum vhodných technologií s cílem navrhnout optimalizované 

technologické postupy se zohledněním nových druhů ocelí s vyšším obsahem Cr.                         

Na základě provedeného výzkumu a materiálových expertiz se prokázalo za vhodné                            

do technologického postupu kování válců s vyšším obsahem Cr implementovat poznatky 

zaměřené na stupeň prokování především v osové části kovářských ingotů                             

a následně stanovit vhodný způsob tepelného zpracování, to vše s cílem snížení vnitřního 

pnutí válců a získání požadovaných mechanických vlastností. Za velmi přínosný poznatek, 

pro zvýšení výrobní spolehlivosti kovaných válců, se na základě provedeného výzkumu 

projevila aplikace technologie kování s teplotním spádem.   

 

Annotation 

This dissertation  is titled “Research of Technological Parameters Forging and Heat 

Treatment on the Properties of the Cylinder“. It describes the problem of steel rollers forging 

and analyzes the current status of the technologies and their impacts on the production 

reliability while cylinders with higher chrome content forging. The experimental part reveals 

causes of spontaneous rupture of the supporting rolls which have been produced by the 

conventional technology. The dissertation analyzes specific phases of the technological 

process and describes the rolls forging, and heat treatment in details. The analysis of the 

current state of knowledge about the effects of specific parameters forging and heat 

treatment on the final properties of the cylinders was the basis of the following research on 

the appropriate technologies in order to propose optimized technological processes, taking 

into account new types of steels with higher chromium content. To implement knowledge 



3 

 

aimed to forging stage, especially in the axial part forging ingots and then to determine the 

appropriate method of heat treatment were proved definitely by the research and material 

expertise of the technological process forging cylinders with higher chromium content. The 

goals were to reduce internal tension cylinders and to gain  the required mechanical 

properties. The application of forging technology by means of temperature gradient revealed 

to be a very important and beneficial  knowledge with the aim to increase production 

reliability of forged rolls .   
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Úvod 

     Výroba kovaných ocelových válců je výraznou součástí výrobního portfolia 

společnosti Pilsen Steel, s.r.o. Vzhledem k dosahovanému objemu produkce, je proto                

ve společnosti této technologii výroby ocelových válců věnována značná pozornost.                  

Je to zcela pochopitelné, neboť jedním ze záměrů této společnosti je nejen snaha udržet se 

na trhu s těmito výrobky, ale rovněž i snaha tuto tržní pozici posílit. 

        V rámci nově přijaté strategie se proto společnost Pilsen Steel, s.r.o. rozhodla 

věnovat zvýšenou pozornost optimalizaci stávající technologie směřující k výraznému 

zlepšení kvality všech typů válců. Pro dosažení výrobní spolehlivosti je do budoucna 

nezbytné přijmout zásadní opatření pro zlepšení kvality. Opatření musí být směřována              

do modifikace technologických postupů tváření, úpravy režimu tepelného zpracování             

a to vše s cílem splnit požadavky zákazníků na mechanické vlastnosti kovaných ocelových 

válců související s velikostí prokalitelné vrstvy a odstranění nežádoucího vnitřního pnutí, 

které v několika případech zapříčinilo rozlomení válců. 

    V teoretické části jsou analyzovány současné trendy kování a tepelného zpracování 

ocelových válců. Jsou v ní popsány základní požadavky na výkovky ocelových válců, 

změny strukturních stavů při způsobu zpracování a technologie, které lze použít                         

v současnosti pro kování a tepelné zpracování ocelových válců.  

    Experimentální část práce je pak zaměřena na posouzení příčiny samovolného prasknutí 

opěrných válců zhotovených standardně používanou technologií výroby                                      

a s využitím získaných poznatků na základě provedeného výzkumu aplikovat                       

do standardních technologických postupů metodu tváření s ochlazeným povrchem 

v návaznosti na upravené režimy tepelného zpracování použitelné pro výkovky volně 

kovaných ocelových válců, které jsou vyrobeny z ocelí s vyšším obsahem chromu.
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TEORETICKÁ ČÁST  

1  Současný stav řešené problematiky 

 

    Základní požadavky pro výkovky kovaných ocelových válců mohou být definovány 

mnoha způsoby, závisejícími především na specifickém použití a požadavcích 

individuálního konečného uživatele. Nicméně za nejdůležitější vlastnost při výrobě válce, 

která má rozhodující vliv na životnost válce, je většinou považována odolnost proti 

opotřebení těla válce [1]. Množství času, kdy válec může být ponechán                                        

ve válcovací stolici a jakost válcovaného výrobku jsou přímo závislé na rychlosti 

opotřebení materiálu válce. Životnost válce je typicky kvantitativně určena tím,                   

jak dlouho může být válec používán, než je nutno tělo válce opětovně obrobit z důvodu 

odstranění povrchových vad válce a obnovení jeho profilu. 

    Opotřebení těla válce může být způsobeno mnoha různými faktory. Obecně lze říci,                 

že odolnost těla válce proti jeho opotřebení musí být taková, aby docházelo [2-5] : 

- k minimálnímu přenosu lokalizované mechanické deformace na tělo válce                    

a co možná největšímu přenosu deformace na válcovaný výrobek. 

- k minimálním změnám profilu (obrysu) a drsnosti těla válce během válcování. 

Odolnost proti opotřebení těla válce, je přímo dána následujícími klíčovými 

metalurgickými prvky mikrostruktury materiálu válce [6-8] : 

1. Tvrdostí matrice 

2. Tvrdosti přítomných karbidů 

3. Velikostí karbidů, hustotě rozložení a jejich procentuálním zastoupení. 

4. Prokalitelnosti. 

Odolnost těla válce proti přenosu lokalizované deformace na tělo válce je přímo závislá      

na tvrdosti matrice materiálu válce. Tvrdost matrice je nejčastěji měřena použitím identoru 

podle metody Rockwella nebo Vickerse [9,10]. Tvrdost je u těchto metod posuzována             

na základě skutečné velikosti odporu, který klade materiál proti vnikání identoru.                                                    
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Se vzrůstající tvrdostí matrice vzrůstá i odpor materiálu válce proti místnímu vnikání 

identoru. 

Odolnost materiálu válce proti změnám profilu a drsnosti válce je pak také závislá                

na tvrdosti matrice. Především je však závislá na tvrdosti karbidů, jejich velikosti, hustotě 

rozložení a celkovému procentuálního obsahu v povrchové oblasti těla válce. Precipitáty 

karbidů v materiálu, typické vysokou tvrdostí a odporem proti opotřebení, výrazně zvyšují 

odolnost proti opotřebení, přičemž je důležitý co možná nejvyšší procentuální obsah 

jemných karbidů a jejich rovnoměrné rozptýlení [11,12]. Tyto precipitáty pomáhají 

zastavit opotřebení matrice, které je vyvolané třecí silou, vytvářející se při válcování. 

Karbidy o vyšší tvrdosti (tvrdší než matrice) budou mít dokonce větší účinek na odolnost 

proti opotřebení materiálu válce než matrice. 

     Celková životnost válce je definována tím, jak mnoho může být vstupní materiál                

(počáteční válec) obráběn, aniž by klesla tvrdost válce pod specifickou úroveň [13]. 

Celková životnost je rovněž vymezena hloubkou tvrdosti, udělenou válci během 

výrobního procesu. Pod specifickou hodnotu tvrdosti nejsou vlastnosti materiálu válce již 

dostačující pro zabezpečení žádaných potřeb aplikace.  

     Válce musí proto vykazovat přiměřenou hloubku tvrdosti k dosažení specifické 

životnosti válce pro danou aplikaci. Vlastnosti válce mohou být také nepřímo posuzovány 

na základě odolnosti válce proti poškození při použití nadměrných válcovacích sil [14]. 

Mechanické vlastnosti materiálu válce vymezují, jak dlouho může být válec používán                

v dané aplikaci před únavovými iniciacemi, které se vyskytují v průběhu pracovního 

použití válců. Tato schopnost kovaných ocelových válců, používaných v mnoha 

rozmanitých průměrech, je maximalizována mechanickými vlastnostmi, ustanovenými 

během kování a operací tepelného zpracování [15-18]. Vysoká tvrdost a tvárnost čepů       

a oblasti jádra těla válce dělá válec více poddajný a lépe odolný proti tvorbě extrémních sil 

v řadě aplikací zde je však nutno podotknout, že válce musí často splňovat řadu 

materiálových a technologických kritérií, které nelze vždy dodržet v plném rozsahu [19]. 

Často je nutné tyto kritéria kombinovat za účelem dosažení optimálních vlastností 

konečného výrobku. 

    Dosažení optimálních vlastností konečného výrobku – opracované válce                            

je v současné době nezbytné i z důvodu komerčního úspěchu společnosti Pilsen Steel, 

s.r.o.. Uvedená společnost pronikla na světový trh kalených ocelových válců. Tyto výkovky 
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vyrábí z vysoce jakostních ocelí splňujících nároky zahraničních odběratelů na jejich 

mechanické a užitné vlastnosti. Protože je výroba značně riziková a nepředchází ji 

technologický výzkum, jsou při ní voleny raději spolehlivější časově náročné technologické 

postupy, které výrobní proces prodražují. Přesto i tak dochází k výrobě výkovků, které 

vysokým nárokům na jakost nevyhovují. Jsou z výroby s vysokým podílem do nich již 

vložené práce vyřazovány a musí za ně být odlity a kovány náhrady. Současný stav výrobní 

spolehlivosti si zaslouží pozornost i z důvodu výrazného podílu produkce válců na celkovém 

objemu produkce (obr. 1.1). 

 

 

Obr. 1.1 Tržby za opracované válce (tis. – Kč) 

 

    Hlavními uživateli kovaných válců jsou především teplé a studené válcovny. 

Hospodářská krize se dotkla zejména automobilového průmyslu. S celosvětově klesajícím 

objemem prodeje automobilů se výrazně snížila spotřeba válcovaných plechů                               

a konsekventně klesla i poptávka po kovaných válcích, jejichž spotřeba ve válcovnách je 

díky poklesu výroby nižší. Pokles poptávky s sebou nese řadu ekonomicko – obchodních 

aspektů. Nejvýraznějším z nich je tlak trhu na snížení cen, a rovněž nárůst požadavků                 
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na kvalitu. V době ekonomického rozmachu poptávka převyšovala nabídku ocelářských 

společností, a zákazníci byli ochotni nakupovat prakticky jakékoliv válce (i relativně méně 

kvalitní), pokud nemohli nakoupit dostatek vysoce kvalitních. V současné době dochází 

k uvolnění výrobních kapacit dodavatelů válců, a nabídka převyšuje poptávku,                       

čímž přirozeně vzniká pro zákazníky větší možnost výběru a volby, a to jak v otázce cen, 

tak v otázce kvality. Proto je věnována velká pozornost sofistikaci výrobního postupu 

s jasným cílem udržet dosaženou tržní pozici a podíl válců na celkových tržbách 

společnosti (obr. 1.2). 

 

 

Obr. 1.2 Podíl opracovaných válců v tržbách (%) 

 

1.1 Sortiment ocelí pro kované válce  

Výrobní program kovaných válců je velmi široký a tvoří ho: pracovní kované válce                

pro válcování ocelových plechů za studena, pracovní kované válce pro válcování 

neželezných kovů za studena, opěrné válce do válcovacích stolic, válce pro Sendzimir 

stolice, rovnací válce, válce pro válcování za tepla, válce do pozinkovacích linek, bandáže 

pro válcování hliníku za tepla. Oceli používané pro výrobu válců představují rozsah                   
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od nízko legovaných oceli s obsahem méně než 4 % Cr, středně legované oceli, cca 5 % 

Cr, vysoce legované oceli s obsahem kolem 12 % Cr, rychlořezné oceli s cca 4 % Cr a více 

než 7 % ostatních legujících prvků (V, W, Mo, Co). Chemické složení používaných ocelí     

a základní rozměry a hmotnost kovaných válců jsou uvedeny v tab. 1.1 až tab.  1.3.  

Jakostní kriteria pro výkovky válců jsou založeny na dodržení chemického složení oceli 

včetně, obsahů doprovodných prvků, čistotě oceli, stupni prokování, na požadovaném 

průběhu vláken, vhodné struktuře materiálu a na jeho mechanických vlastnostech, dále     

na odstranění vnitřního pnutí po kování a obrábění. 

Tepelné zpracování spočívá v indukčním kalení pracovní části kovaných válců. Nejčastěji             

se provádí na středofrekvenčních kalících strojích s automatickým řízením výkonu                 

a kalící teploty. Na těchto zařízeních se obvykle kalí válce do max. průměru kolem 1800 

mm a délky 4600 mm. Hloubka prokalené vrstvy je závislá na zvolené frekvenci                             

a vlastnostech použité oceli. Obvykle se pohybuje v rozmezí 6 - 25 mm.  Po indukčním 

kalení následuje popouštění za nízkých teplot v popouštěcích pecích s nuceným oběhem 

vzduchu. Tato operace zajistí rovnoměrnost povrchové tvrdosti, uvolnění vnitřních pnutí               

a stabilizaci struktur. Válce jsou v různých stádiích výroby podrobovány předepsaným 

zkouškám. Jsou to zejména tyto zkoušky: 

 ultrazvuková kontrola na vnitřní vady, 

 kontrola čistoty a struktury oceli, 

 kontrola tvrdosti kalené vrstvy přenosnými tvrdoměry (Shore, Rockwell, Vickers 

Equotip),  

 měření hladiny vnitřního pnutí metodou akustické emise (AE), 

 rozměrová kontrola a kontrola jakosti povrchu. 

Příklady kovaných, pracovních a opěrných válců jsou uvedeny v tab. 1.4 -1.6. Základní 

schéma výroby válců jsou uvedena na obr. 1.3 až 1.5. 
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Tab. 1.1 Chemické složení ocelí pro opěrné válce používaných ve válcovnách tlustých plechů,                                                                                                  

[hm.%] 

Jakost 

oceli 

 

C 

 

Mn 

 

Si 

 

Cr 

 

Ni 

 

Mo 

 

V 

 

S 

 

P 

90CrV 
0,85-

0,95 

0,20-

0,70 
0,20-0,50 

1,40-

1,70 
≤ 0,50  0,10-0,25 

≤ 

0,015 
≤ 0,020 

75Cr2Mo

NiV 

0,65-

0,72 

0,30-

0,60 
≤ 0,50 

1,75-

2,00 
0,30-0,50 0,30-0,40 0,08-0,15 

≤ 

0,015 
≤ 0,020 

5Cr3MoN

iV 

0,47-

0,53 

0,50-

0,66 
0,20-0,35 

2,90-

3,10 
0,67-0,83 0,71-0,81 0,09-0,15 

≤ 

0,015 
≤ 0,020 

45Cr3Mo

V 

0,42-

0,52 

0,50-

1,00 
0,15-0,50 

3,00-

3,90 
≤ 0,50 0,60-0,80 0,10-0,20 

≤ 

0,015 
≤ 0,020 

35CDV12 
0,33-

0,38 

0,30-

0,60 
≤ 0,50 

2,80-

3,20 
0,40-0,60 0,80-l,10 0,17-0,30 

≤ 

0,015 
≤ 0,020 
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Obr. 1.3 Základní rozměry opracovaného opěrného válce 

 

 

 

Průměr těla válce d:  1400 – 2400 mm 

Délka těla válce l: 2800 – 5300 mm 

Celková délka válce L: 6600 – 11300 mm 

Hmotnost : 61 – 250 t 
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Tab. 1.2 Chemické složení oceli pro opěrné válce pro válcování za tepla a za studena,  [hm.%] 

Jakost oceli C Mn Si Cr Ni Mo V S P 

90CrV 0,85-0,95 0,20-0,70 0,20-0,50 1,40-1,70 ≤ 0,50 — 0,10-0,25 ≤ 0,015 ≤ 0,020 

75Cr2MoV 0,70-0,80 0,20-0,70 0,20-0,60 1,40-1,70 ≤0,50 0,10-0,30 0,05-0,25 ≤ 0,015 ≤ 0,020 

70Cr3MnNiMo

V 
0,65-0,75 0,90-l,30 0,40-0,60 2,70-3,30 0,35-0,50 0,60-0,80 0,10-0,30 ≤ 0,015 ≤ 0,020 

45Cr3MoV 0,42-0,52 0,50-1,00 0,15-0,50 3,00-3,90 ≤ 0,50 0,60-0,80 0,10-0,20 ≤ 0,015 ≤ 0,020 

50Cr5MoV 0,45-0,52 0,50-1,00 0,20-0,50 4,90-5,50 ≤ 0,50 0,60-0,80 0,10-0,20 ≤ 0,015 ≤ 0,020 

 

 

 

                                  

 

                                                                                                      

 

Obr. 1.4 Základní rozměry opracovaných válců 

Průměr těla válce d: 1200 – 1800 mm 

Délka těla válce l: 1200 – 1800 mm 

Celková délka válce L: 4700 – 7000 mm 

Hmotnost: 20 - 75 t 
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Tab. 1.3 Chemické složení oceli pro pracovní válce těžkých tratí  (blokovny, slabingy, střední 

tratě), [hm.%] 

Jakost 
oceli 

C Mn Si Cr Ni Mo V S P 

50 0,47-0,55 0,50-0,80 0,17-0,37 — ≤ 0,50 — — ≤ 0,015 ≤ 0,020 

55Cr 0,50-0,60 0,35-0,65 0,17-0,37 1,00-1,30 ≤ 0,50 — — ≤ 0,015 ≤ 0,020 

60CrNi 0,55-0,65 0,50-0,80 0,17-0,37 0,60-0,90 1,00-1,50 — — ≤ 0,015 ≤ 0,020 

90CrV 0,85-0,95 0,20-0,70 0,20-0,50 1,40-1,70 ≤ 0,50 — 0,10-0,25 ≤ 0,015 ≤ 0,020 

 75Cr2MoV 0,65-0,75 0,20-0,50 0,20-0,55 1,80-2,00 ≤0,50 0,30-0,40 0,10-0,20 ≤ 0,015 ≤ 0,020 

 75Cr3MoV 0,70-0,80 0,40-0,80 0,50-0,70 3,10-3,50 ≤ 0,50 0,10-0,20 0,05-0,10 ≤ 0,015 ≤ 0,020 
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Obr. 1. 5 Základní rozměry kovaného kalibrovaného válce 

 

 

Průměr těla válce d: 370 – 1700 mm 

Délka těla válce l: 570 – 4500 mm 

Celková délka válce L: 2900 – 7100 mm 

Hmotnost: 1 - 61 t 
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Tab. 1.4 Příklady kovaných, pracovních válců pro válcování za tepla 

 

  Hmotnost [t] Jakost oceli Typ válcovny Odběratel Země Rok 

4,2 - 34,2 60CrNi 

Blokovna 

Slabing 

Střední tratě 

JSC - Steel Work, 

Alchevsk 
Ukrajina 2002 

0,5 - 28,3 
50CrNi, 60CrNi 

5XrCA 

Blokovna 

Rail-and-structural 

Ball 

JSC Dneprovsk Steel Work 

Dneprodzerzhinsk 
Ukrajina 2002 

5,4 - 33,8 50, 50CrNi 
Blokovna 

Střední tratě 

Arcelor Mittal 

Krivoj rog 
Ukrajina 2003 

6,2 -f 61,3 50, 60CrNi 
Rail-and-structural 

Heavy section 

JSC Nižnyj Tagil Iron and 

Steel Plant 

 Nižnyj Tagil 

Rusko 2004 

39,8 50, 60Cr Blokovna 

JSC West Siberian Iron and 

Steel Plant 

 Novokuzněck 

Rusko 2004 

5,8 - 21,5 60Cr Heavy section 

JSC Oskol Electrometallurgical 

Integrated Work,  

Starij Oskol 

Rusko 2004 

10,9 - 39,8 
60CrNi 

75Cr3MoV 

Blokovna 

 Heavy section 2800 

HPM 

JSC Ural Steel 

 Novotroitsk 
Rusko 2005 

7,4 - 26,4 
50, 50CrNi, 

90CrV 

   Slabing 

1680 HR 

JSC Zaporožstal 

 Zaporoží 
Ukrajina 2005 

7,6 -  26,8 
50, 55Cr, 

60CrNi 

       Slabing  

       1700 HR 

Arcelor Mittal Temirtau, 

Temirtau 
Kazachstan 2005 

26 - 39,8     50, 60CrNi 
Blokovna 

 2800 / 1700 HR 

JSC Mechel,  

Čeljabinsk 
Rusko 2006 

0,5 - 28,4 
55Cr, 90CrV, 

35CrMnV 

Blokovna 

Rail-and-structural 

Ball 

JSC Steel Work Azovstal, 

Mariupol 
Ukrajina 2007 
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  Hmotnost [t] Jakost oceli Typ válcovny Odběratel Země Rok 

1,3 - 28,4 
55, 60CrNi, 

90XV 

         Slabing  

1700HR 

JSC Mariupol Steel Work n.a. 

Illich 

Mariupol 

Ukrajina 2009 

8,2 - 35,1 
60CrNi, 

90CRV 

2000 HR  

2500 HR 

JSC Magnitogorsk Steel Work, 

Magnitogorsk 
Rusko 2010 

35,1 90CrV 2000 HR 
JSC Severstal,  

Čerepoveks 
Rusko 2011 

 

 

Tab. 1.5 Kované opěrné válce pro válcovny tlustých plechů 

  Hmotnost [t] Jakost oceli Typ válcovny Odběratel Země Rok 

61,7 75Cr2MoNiV HPM 3400 
Makstil A.D., 

Skopje 
Makedonije 2007 

89 90CrV HPM 3600 JSC Steel Work Azovstal, 
Mariupol 

Ukrajina 2009 

78 35CDV12 HPM 3800 Arcelor Mittal Industeel, Le 
Creusot 

Francie 2010 

68 35CDV12 HPM 4500 Arcelor Mittal Industeel, 
Chateauneuf 

Francie 2010 

165,1 45X3M10 HPM 4300 
Laiwu Steel Group, 

Laiwu 
Čína 2011 

112 45Cr3MoV HPM 4200 
Voest Alpine Gmbh 

Linz 
Rakousko 2011 

147,6 5Cr3MoV HPM 4800 
Arcelor Mittal Galati, 

Galati 
Rumunsko 2012 

225 45Cr3MoV HPM 5000 
JSC Severstal, 

Cherepovets 
Rusko 2013 
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Tab. 1.6 Kované válce pro pásové tratě pro válcování za tepla a za studena 

  Hmotnost [t] Jakost oceli Typ válcovny Odběratel Země Rok 

25,3 - 29 

90CrV, 75CrMoV, 

45Cr3MoV, 

50Cr5MoV 

1700 HR 1700 CR 

JSC Mariupol Steel 

Work 

Mariupol 

Ukrajina 2009 

20,2 - 31,7 

90CrV, 75CrMoV, 

70Cr3MnNiMoV, 

45Cr3MoV 

1680 HR 1680 CR 

1200 CR 

JSC Zaporozhstal,  

Zaporoží 

Ukrajina 2010 

34,9 - 47,1 

90CrV,75CrMoV, 

70Cr3MnMoV, 

45Cr3MoV 

2000 HR 2500 

 HR 2500 CR 

JSC Magnitogorsk Steel 

Work,  

Magnitogorsk 

Rusko 2010 

26,4 - 36,1 
75CrMoV, 

70Cr3MnNiMoV 

1700 HR 1700 CR 

1400 CR 

Arcelor Mittal Temirtau, 

Temirtau 
Kazachstan 2010 

29 45Cr3MoV 1700 HR 

ISD Dunaferr, 

 Dunajvaros 

Maďarsko 2012 

25 45Cr3MoV 2800/1700 HR 
JSC Severstal, 

Cherepovets,  
Rusko 2011 

33,5 45Cr3MoV 1700CR 
Arcelor Mittal Galati, 

Galati 
Rumunsko 2012 

40,2 50Cr5MoV 2100HR 
Arcelor Mittal Sidmar, 

Gent 
Belgie 2012 
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                               Schéma                                                     Technologický postup 

                                                                           

          

          

          

         

         

              

           

 

Obr. 1.6 Postup výroby válců pro válcování tlustých plechů 

Tavení oceli 

+ 
sekundární metalurgie 

+ 
Vakuování 

(Hmotnost ingotu 130 -  415 t) 

Ohřev na HKT 

+ 

Kování (lis 150MN, man. 170tm) 
+ 

Řízené vychlazování 

Hrubování 

+ 

UTS test 

Tepelné zpracování 

(normalizační žíhání) 

Obrábění 

+ 

UTS test 

Tepelné zpracování na jakost 

(povrchové kalení) 

Finální obrábění 

+ 

Jakost 

Zkoušení vlastností 

Konzervování 

+ 

balení 

+ 
expedice  
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                                   Schéma                                                         Technologický postup 

                                                                           

          

          

          

         

         

             

          

Obr. 1.7 Postup výroby opěrných válců pro válcování pásů za tepla a za studena 

Tavení oceli 
+ 

sekundární metalurgie 
+ 

Vakuování 

(Hmotnost ingotu 41,2 - 148 t) 

Ohřev na HKT 

+ 

 Kování (Lis 60-120MN+ man.120t) 

+ 

Řízené vychlazování 

Hrubování 

+ 

UZ test 

Předběžné tepelné zpracování 

 

(normalizační žíhání) 

Obrábění 

+ 

UZ test 

Tepelné zpracování na jakost 

(povrchové kalení) 

Finální obrábění 

+ 

Jakost 
Zkoušení vlastností,  

Konzervování 
+ 

balení 
+ 

expedice  
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                                Schéma                                                       Technologický postup 

                                                                           

          

          

          

          

             

 

Obr. 1.8 Postup výroby pracovních válců pro válcování na středních a těžkých tratích 

 

 

Tavení oceli 

+ 

sekundární metalurgie 

+ 

Vakuování 

(Hmotnost ingotu 3,6 – 130 t) 

Ohřev na HKT 

+ 

Kování (Lis 60-120MN+man.120t) 

+ 

Řízené vychlazování 
Hrubování 

+ 

UZ test 

Tepelné zpracování 

 

(normalizační žíhání) 

Finální obrábění 

+ 

Kontrola jakosti 

UZ test, zkoušení vlastností,  

Povrchová ochrana 

+ 

balení 

+ 
expedice  
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2 Vliv technologie a chemického složení na strukturu                       

a požadované vlastnosti válců 

Skoro každý krok ve výrobním procesu má nějaký vliv na požadované vlastnosti 

kovaných ocelových válců. Je důležité, že celkový výrobní proces bere v úvahu všechny 

operace od procesu tavení až po proces konečného obrábění. Jednotlivé požadavky                       

na výrobu, zkoušení a značení válců jsou vždy uvedeny v tzv. „materiálové specifikaci".               

Ta v podstatě definuje základní procesní kroky, kterými by se měl příslušný výrobce válců 

při výrobě řídit. Výrobní specifikace obecně definuje kroky, kterými jsou: doporučená 

metoda tavení oceli, stanovené chemické složení, technologie tváření, stanovení režimu 

tepelného zpracování, předpis požadovaných mechanických a tvarových vlastností                            

a předepsané metody destruktivního a nedestruktivního zkoušení [20-26]. Jako 

nejdůležitější fáze výroby lze definovat tavení, tváření a tepelné zpracování. Uvedené fáze 

výroby mají rozhodující vliv na konečnou materiálovou jakost kovaných ocelových válců. 

2.1 Vývoj technologie kovaných válců 

Výroba ocelových kovaných válců vždy patřila mezi velmi rozvinutý obor nejen objemem 

výroby, ale i rozmanitým způsobem jejich využití u odběratelů společnosti Pilsen Steel 

s.r.o. Obor kovaných ocelových válců je velmi dynamický a je velmi dobrým příkladem 

rychlého uplatnění vědy ve výrobě. Příklad tvaru a rozměru pracovního válce pro 

odběratele U. S. Steel Košice, s.r.o je uvedený na obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Obrobený výkovek válce  
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Vývoj kování ocelových válců si vyžádal výzkumné i experimentální práce nejen v oblasti 

kování, ale i potřebných metalurgických oborech a v oboru hutní výroby, kde byly 

zpracovány důležité teoretické práce na úseku výroby ocelí pro kované válce. Využití 

experimentů ve výrobě, zvláště zvládnutí technologie vakuového zpracování oceli v pánvi, 

znamenalo kvalitativní pokrok ve výrobě oceli pro kované válce. Rovněž optimální 

technologie tváření, zejména u velkých ingotů, přispěla ke zvýšení vnitřní jakosti výkovků 

válců.  (Vývoj hmotnosti kovaných válců v závislosti na šířce válcovaných plochých 

vývalků je uveden na obr. 2.2) 

 

 

 

Obr. 2.2 Vývoj hmotnosti kovaných válců 

 

     Zvláštní pozornost byla věnována, v souvislosti se složením oceli, technologii 

tepelného zpracování. Na základě experimentálních výzkumů bylo zavedeno 

zušlechťování válců v olejové lázni a kalení do vody, využívané především pro bandáže 

opěrných válců. Rozhodující vliv na jakost a životnost válců má nejen jejich povrchová 

tvrdost, ale i průběh tvrdosti v pracovní a přechodové vrstvě, také nelze opomenout 

rozložení a velikost vnitřních pnutí. Od složitého a výrobně riskantního způsobu 

klasického kalení s prohřátím celého průřezu se přešlo na indukční povrchové kalení.  

    Souběžně s vývojem technologických metod byly zkoumány a vyvíjeny nové druhy 

ocelí pro jednotlivé typy válců. Byly provedeny rozsáhlé experimenty k ověření průběhu 

austenitizace, rozpouštění karbidů při různých alternativách chemického složení                               



26 

 

a předběžného tepelného zpracování. Vyvrcholením úspěšného vývoje oboru kovaných 

válců bylo zavedení výroby následujícího sortimentu ocelových kovaných válců: 

 Pracovní válce pro válcování oceli, neželezných kovů a slitin za tepla 

 Pracovní válce pro válcování oceli, neželezných kovů a slitin za studena 

 Válce profilových tratí 

 Slabingové válce horizontální a vertikální 

 Zaváděcí, napínací, rovnací a ostatní pomocné válce válcovacích stolic a tratí                      

a ostatní pomocné válce válcovacích tratí a stolic 

 Opěrné válce pro válcování za studena a za tepla 

 Speciální válce pro ostatní průmyslová odvětví (papírenství, gumárenství, 

sklářství) 

 

2.2 Tavení 

Vnitřní čistota a celková homogenita válce je dána tavícím procesem. Hodnocení 

vnitřní čistoty je posuzováno na základě velikosti, tvaru a rozdělení endogenních (mikro)                 

a exogenních (makro) vměstků v materiálu válce. Endogenní vměstky jsou obsaženy                      

v každém vyrobeném válci a mohou být hodnoceny podle běžné stupnice definované 

ASTM, nebo přímo podle materiálové specifikace zákazníka se stanovením maximální 

velikosti přípustné vady. Typickými endogenními vměstky jsou oxidy a sulfidy. 

Exogenní vměstky jsou v kovaných válcích většinou nalezeny pouze ve středových 

oblastech průřezu válce [27] a jsou převážně zaneseny do válce z důvodu vymílání 

keramického materiálu nebo poréznosti vyzdívky při tavení a procesu tuhnutí 

(struskotvorná přísada, vyzdívka atd). 

Homogenita makrostruktury válce je definována jako stejnorodost v chemickém 

složení v materiálu válce. Během tuhnutí typického ingotu může dojít segregaci v mnoha 

místech po průřezu ingotu a tyto oblasti jsou pak oblastmi makrosegregací. 

Makrosegregace jsou dost obvyklé ve větších ingotech s vysokým obsahem legujících 

prvků a vyskytují se jako důsledek pomalého, nerovnoměrného tuhnutí [28]. Jestliže               

se vyskytují tyto nadměrné oblasti nestejnorodosti, mohou být tyto oblasti škodlivé                     
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na celistvost válce, neboť působí jako místo koncentrace napětí („metalurgický vrub"), 

kdy v něm může působit zbytkové napětí z kalení nebo namáhání na válcovně. 

Nejběžnější tavící praxe zahrnuje použití elektrické obloukové pece v kombinaci                

s vakuovým odplyněním (EOP-VD). EOP-VD proces umožňuje vyrobit válec, který 

běžně splňuje adekvátní požadavky na dosažení požadovaného předpisu mikro/makro 

čistoty a homogenity pro většinu podmínek válcování železných a neželezných kovů 

[29]. Zvláštní konečné požadavky na válcovaný výrobek a/nebo aplikace, které zahrnují 

větší než normální napětí při válcování, vyžaduje sekundární („přídavný") proces tavení, 

které zaručuje vyšší stupeň celkové čistoty materiálu válce. Pro tento účel je typicky 

používáno elektrostruskové přetavování (ESR). Ingoty vyráběné s vysokým obsahem 

legur (> 5% Cr) mohou také vyžadovat ESR a to kvůli jejich sklonu tvořit nežádoucí 

makrosegregace. Proces ESR používá řízené přetavování, které umožňuje velmi dobré 

řízení tuhnutí nového ingotu. ESR proces umožňuje kompletní odstranění všech 

exogenních vměstků, snížení endogenních vměstků a snížení stupně makrosegregace, 

které může vznikat během procesu tuhnutí. 

 

2.3 Kování 

     Hrubozrná struktura ingotu je dále upravována procesem kování, jehož účelem je zlepšit 

mechanické vlastnosti materiálu válce a zajistit předběžný požadovaný tvar [30].                   

Pro kování je vždy ingot rovnoměrně ohříván na teplotu, která dovoluje snadnou 

deformaci a procesem tváření je docíleno požadovaného tvaru výkovku (obr. 2.3). 

Geometrie kovadla je navržena tak, aby třecí síly v axiálním směru (podélný směr válce) 

byly malé ve srovnání se směrem kolmým [31,32]. To má za následek největší tok kovu v 

axiálním směru. Celý proces řízené deformace je prováděn ve vhodně stanoveném 

intervalu teplot k dosažení celkové rekrystalizace bez nadměrného růstu zrna [33].  

Při návrhu postupu kování je nutné mít stále na zřeteli dosažení požadované jakosti 

výkovku, což vyžaduje vyhodnocovat stupeň prokování a zároveň hledět i na to, jak byl 

dosažen. Určování stupně prokování je při výrobě válce věnována velká pozornost                          

a pro jeho výpočet se v praxi používá následující postup [34 -35] 
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    Stupeň prokování se v českých kovárnách vyjadřuje jednou hodnotou 

vypočtenou podle ČSN 420276 [36]. V zásadě se počítá z poměru průřezů                                  

před a po operaci.  

Pro pěchování se vypočítává stupeň pěchování P podle vztahu:  

p

ti

i

p

h

h

S

S
P             

 (1) 

kde:  

Sp   je průřez po pěchování 

Si   je průřez před  pěchováním 

hti   je výška před pěchováním  

hp   je výška po pěchování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Kování čepu opěrného válce mezi úhlovými kovadly 

 

     Výsledkem procesu kování je jemnozrnná struktura, která je orientovaná v axiálním 

směru. Typická zatížení při válcování mají za následek vznik napětí, která jsou největší                      

v podélném směru (ohybová napětí), kování umožňuje vyrobit válce s potřebnou pevností                

a tvárností, zlepšující odolnost proti maximálním napětím vznikajícím během válcování 

[37].  
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Tab. 2.1 uvádí porovnání typických mechanických vlastností kovaných a odlévaných                

ocelových válců. 

 

Tab. 2.1 Typické mechanické vlastnosti porovnávající kované a odlévané ocelové válce  

 

2.4 Tepelné zpracování 

Po dokončení tváření je nutno výkovek válce ochladit z dokovací teploty na teplotu 

okolního prostředí. Čím větší je výkovek a čím vyšší obsah uhlíku nebo legujících prvků 

ocel obsahuje, tím větší pečlivost vyžaduje tato operace. Operace tepelného zpracování                         

po dokování výkovků mají zejména tento účel [38]: 

1. Zaručit dobrou obrobitelnost výkovků. 

2. Zabránit vzniku velkých vnitřních pnutí, která by mohla přivodit vznik hrubých 

trhlin. 

3. Zabránit vzniku vločkových trhlin. 

Operace tepelného zpracování, následující ihned po ukončení procesu kování                  

se běžně v technické literatuře označuje jako primární tepelné zpracování (v zahraniční 

literatuře pak jako „preliminary heat treatment") [39]. 

Po tomto procesu, pokud zákazník požaduje, však může dále ještě následovat 

proces kalení a popouštění. Cílem tohoto procesu je zajistit potřebné mechanické hodnoty 

povrchu kovaného válce a snížit riziko prasknutí válce vlivem vnitřního pnutí. 

Mechanické vlastnosti Kovaný ocelový válec Odlévaný ocelový válec 

  Pevnost v tahu Rm ( MPa)           965           621  

Mez kluzu Rp0,2 ( MPa)           552           345  

Tažnost A (%) 15  6  

Zúžení Z (%) 30  8  

Mez únavy daná rotačním ohybem  60 000 35 000 
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2.5 Technologické postupy kování válců 

V oblasti technologie volného kování ocelových válců jsou pro výrobu opěrných                  

a pracovních válců pro válcování za tepla většinou používány velké ingoty s předepsaným 

chemickým složením. I přes relativně nízký obsah uhlíku v použitém ingotu tyto válce 

často vykazují, v důsledku velkého průměru ingotů, hrubé dendritické struktury zahalené 

karbidickými filmy [40]. Ty jsou obvykle způsobeny rozpouštěním segregací při pomalém 

ochlazovaní vnitřní části ingotu. 

Pro výrobu válců pro válcování za studena jsou pak obvykle používány ingoty 

menších průřezů s chemickým složením nadeutektoidních ocelí. Nevýhodou těchto ocelí               

je poměrně vysoký obsah uhlíku. Ten může způsobit přesycení uhlíkem v určitých partiích 

ingotu a může tak zhoršit škodlivé působení segregací, které snižují houževnatost [41]. 

V současné době se pro výrobu kovaných válců používají i velké ingoty s hmotností 500 t                

a jsou produkovány výkovky kovaných ocelových válců s hmotností 250 – 300 (obr. 2.4). 

V následujícím textu si blíže objasníme současnou problematiku kování těchto 

ingotů a problémů souvisejících s jejich tvářením. Dnešní kovářská pracoviště využívají 

řadu modelů pro identifikaci přenosu tepla a řešení problematiky tváření.  

 

 

a) 
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b) 

Obr. 2.4 Kování opěrného válce: a) příprava ingotu s hmotností 300 t  ke kování, b) kování 

opěrného válce na lise 120 MN 

 

2.6 Obecný popis technologie kování válců 

Plastická deformace, udílená materiálu pod kovářským lisem, zlepšuje 

houževnatost výrobku. Dochází k tomu v důsledku přeměny anizotropních vlastností 

použitého ingotu na vlastnosti izotropní. Pro daný ingot příslušného chemického složení 

tato plastická deformace následně vymezuje parametry kování. 

Sled kovářských operací při výrobě válců obvykle začíná operací překování hran                

a to za účelem rozbití hrubé, vnitřní dendritické struktury. Vzhledem k tomu, že tvary 

tradičních ingotů jsou standardizovány (pro dosažení optimálního chování při tuhnutí),               

může předběžná redukční operace rovněž zahrnovat i operaci pěchování. Jejím účelem                

je dosažení odpovídajícího, počátečního rozměru předkovku, který je nutný pro následnou 

redukční operaci. 

Často samotný požadovaný geometrické tvar válce vymezuje posloupnost 

jednotlivých kovářských operací a to buď za účelem zlepšení ekonomických aspektů 

výroby a nebo za účelem vyhnutí se problémům a omezením spojeným s odléváním velmi 
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dlouhých ingotů pro kování válců [42]. Zlepšení houževnatosti a minimalizace zbytkových 

vad při tuhnutí ingotu budoucího válce jsou dnes jedním z hlavních směrů,                            

kterými  se zaobírají všechny společnosti vyrábějící kované válce. 

Použití „nadměrného" kování ke zvýšení tvárnosti může mít někdy nežádoucí vliv.      

Odolnost proti lomu jádra válce a houževnatost jsou velmi důležitými charakteristikami, 

neboť tyto charakteristiky umožňuji omezit působení vysokých zbytkových pnutí,                 

která se vyvíjejí v průběhu pozdějších operací kalení nebo při zatíženích tepelným šokem, 

nastávajících při provozních podmínkách. 

Pro dosažení požadované kvality finálního opracovaného válce je nezbytné přesně 

stanovit a dodržet technologický postup s důrazem na dodržení stanoveného stupně 

prokování, což zajistí požadovaný průnik deformace do hloubky tvářeného materiálu 

Důležité je rovněž bezpečně dodržet požadované kovací teploty k zajištění rovnoměrného 

toku kovu a usnadnění difúze mikrosegregujících látek. Interval kovacích teplot                          

se pohybuje v daném rozmezí tj. mezi HKT a DKT. Po počátečním překování ingotu                  

se další operace kování již dále soustředí na tváření hrubého tvaru válce s důrazem                    

na minimální čas tváření. Používají se různé kovářské operace, které postupně zvyšují 

stupeň prokování válce, zlepšují mechanické vlastnosti a přibližují jeho obrys                             

ke konečnému tvaru. Dochází k postupnému prodlužování předkovku válce a osazování 

jeho čepů. Při tváření budoucích čepů jsou postupně využívány speciální přípravky. 

Je-li tvar předkovku válce již blízký konečnému tvaru, s přiměřenými 

technologickými přídavky na obrábění, používají se pro finální „vyhlazení" povrchu 

výkovku válce úhlová kovadla, nebo polokruhové kovadla. V tomto kroku již dochází                   

k použití menších deformačních sil, které zlepšují povrch výkovku a zároveň dochází                  

k uzavírání mezidendritických mikrodutin, které zvyšuje odolnost proti únavě v hlavní 

pracovní zóně (povrchové vrstvě) kovaného válce [43].  

2.7 Současný technologický postup kování válců v Pilsen Steel 

            Následující schéma ve zjednodušené formě znázorňuje celý výrobní proces 

kovaných ocelových válců používaný ve společnosti Pilsen Steel s.r.o.. Proces začíná                  

od výroby oceli a odlití ingotu, dále ohřev, kování a tepelné zpracování a následné 

opracovaní do finálního tvaru, (obr. 2.5).  
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Obr. 2.5 Schéma technologického postupu výroby kovaných válců v Pilsen Steel 

 

Obecně platný postup kování, se vždy skládá z několika samostatně provedených 

kovářských operací. Těmito operacemi postupně vytváříme předběžný tvar výkovku                        

a zvyšujeme stupeň prokování. 

Jelikož při každé z těchto operací dochází k ochlazování výkovku, je nutno 

materiál vždy postupně nahřívat na vhodně zvolenou Horní kovací teplotu ( HKT ). Každý 

z těchto náhřevu (žárů) musí být takový, aby bylo možno předkovek v následné kovářské 

operaci dobře protvářet a zároveň co nejkratší aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám 

energie na ohřev.  Postup kovářských operací je následující: 

1. Ohřev ingotu na horní kovací teplotu tj. 1150 °C, předepsaný interval 

kovacích teplot je 1150°C - 800°C 

2. Překování hran 

3. Ohřev na horní kovací teplotu  - II. žár 

4. Pěchování 

5. Překování předkovku na čtyřhranný blok 

6. Zploštění předkovku, otočení o 90° 

7. Opětovné zploštění předkovku a otočení o 90°, případně úprava průřezu 

předkovku tak, aby se nejvíce blížil čtyřhrannému bloku 

8. Překování předkovku za čtyřhranu na osmihranný průřez 

9. Ohřev předkovku na horní kovací teplotu -  III. žár. Doba ohřevu                           

je stanovena v závislosti na již proběhlých ohřevech a rozměrech 

předkovku dle předchozích operací 
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10. Překování na zabírací průměr a osazení čepů 

11. Ohřev předkovku na horní kovací teplotu – IV. žár. Doba ohřevu                           

je stanovena v závislosti na již proběhlých ohřevech a rozměrech 

předkovku dle předchozích operací 

12. Vykovat válec dle kovářského náčrtu. 

 

                

Obr. 2.6 Kovářský náčrtek válce 

 

Podle výše uvedeného obecného technologického postupu jsou zpracovány 

technologické postupy pro každou konkrétní zakázku dle specifikace a požadavku 

zákazníka. Pro prezentaci konkrétního postupu byl vybrán válec (obr. 2.6 a obr. 2.7),                

který odpovídá svými rozměry výše uvedenému kovářskému náčrtu. Pro tento válec byl 

navržen následující postup kování a tepelného zpracování válce KR 1300 x 1200. 

 Postup kování opěrného válce KR 1300 x 1200 mm 

1. Jakost oceli: 6Cr3MoV  

2. Ingot J40 

3. Hmotnost výkovku: 27 500 kg 

4. Hmotnost pro tepelné zpracování (po ohrubování): 21 368 kg 

5. Hmotnost obrobeného válce: 20 350 kg 
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Obr. 2.7 Ohrubovaný výkovek válce z oceli ČSN 12 060 

 

Technologický postup kování: 

1. Ingot: 8K34 

2. Spotřební hmotnost 27 000 kg 

1. Ohřev na HKT -19,5 h. Vykovat manipulační čep a srazit hrany, zarovnat spodek 

ingotu. 

2. Meziohřev na HKT – 11 h. Pěchovat na průměr 2180 mm 

3. Meziohřev  - 25 h. Předkovat na průměr 1300 mm, značit. 

4. Meziohřev – 10,5 h. Kovat na hotovo 

Metalurgický předpis pro válec z oceli 6CrMoV 

     Chemické složení oceli  6Cr3MoV je uvedeno v tab. 2.2 Požadované hodnoty tvrdosti                

se pohybují v rozmezí: základní tvrdost HSh 38-45 (tj. HB = 227-273), tělo válec 

diferenciálně kalené na tvrdost HSh = 65-70 (483-513 HV). Tepelné zpracování volit                    

na spodek až max. střed předpisu do hloubky min. 50 mm. Pokles tvrdosti v zakalené 

vrstvě (tj. u průměru 1200 mm) max. 45 HV (5 HSh ), rozdíl tvrdosti po obvodě válce 

max. 3 HSh  (měření na 4 přímkách po 90° vždy po 5 měřeních na přímce. Válce budou 

dodány ve stavu uměle vystárnutém, vibrováním. 

Tab. 2.2 Chemické složení oceli 6Cr3MoV, v hm. %  

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al+  *H 

0,580 

0,620 

0,200 

0,300 

0,250 

0,350 

0,00 

0,015 

0,00 

0,005 

2,85 

3,05 

0,00 

0,30 

0,00 

0,30 

0,250 

0,300 

0,08 

0,12 

0,00 

0,025 

0,00 

0,90 

(*H v ppm) 
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Navrhovaná tepelná zpracování válce 

a) Tepelné zpracování po kování, 091645VH  dle interního označení  

b) Po hrubování, 091712 dle interního označení. 

c) Po opracování, 091771 dle interního označení, chladící médium olej. TZ na 

základní tvrdost HSh 35 – 45,  

(HB = 227-273) 

 

Požadovaný minimální stupeň prokování 

Požadovaný stupeň prokování: PK min = 3,5 

Skutečný stupeň prokování lze vypočítat se zahrnutím dílčích tvářecích operací, anebo                     

ze základní rovnice: 

  𝑷𝑲 = 𝑨𝒏  ∙ 𝑷𝒏    ∙ 𝑲 ≥ 𝟑       (2) 

kde  

A je pěchovací ekvivalent (A ~ 0,8 až 0,9) 

n  je počet pěchovacích operací 

P  je stupeň napěchování (P = 
𝑺𝒑

𝑺𝒊
; P  ~ 2,8)      (3) 

K  je stupeň prokování prodlužováním ( 𝑲 =
𝑺𝒊

𝑺𝒗
 )     (4) 

    kde Si  je střední průřez ingotu; Sv je maximální průřez výkovku,  Sp  je střední 

průřez napěchovaného ingotu (špalku). 

Vypočítané stupně prokování pro aplikované operace 

a) 2. Kování (překování těla ingotu na osmihran) 

𝑲 = (
𝟏𝟒𝟎𝟐

𝟏𝟒𝟎𝟎
) 

2
 ~ 1 

b) 4. Pěchování  

vypočítaný stupeň prokování po pěchování: 𝑷 = (
𝟐𝟑𝟓𝟎

𝟏𝟒𝟎𝟐
)𝟐 = 𝟐, 𝟖𝟏 

 pěchování – překování na čtyřhran 

  𝑲 = (
𝑺𝒑

𝑺č𝒕𝒚ř.
)𝟐   =(

𝟐𝟑𝟓𝟎

𝟐𝟎𝟎𝟎
)𝟐  = 𝟏, 𝟑𝟖 

překování čtyřhranu na obdélník 
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𝑲 = (
𝑺č𝒕𝒚ř.

𝑺𝒐𝒃𝒅.
)𝟐   =

𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎𝟎 ·𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟐  
= 𝟏, 𝟑𝟑 

c) 6. Překování na zabírací průměr 

   𝑲 =
𝑺𝒐𝒃𝒅.

𝑫𝒛
𝟐

  
 =  

𝟏𝟓𝟎𝟎 ·𝟐𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟒𝟏𝟎𝟐

  
= 𝟏, 𝟓𝟏 

d) 8. Vykování na hotovo 

       𝑲 = (
𝟏𝟒𝟏𝟎

𝟏𝟑𝟔𝟎
)𝟐   = 𝟏, 𝟎𝟕 

Skutečný - celkový stupeň prokování 

a) Se zahrnutím všech tvářecích operací 

𝑷𝑲 = 𝟎, 𝟗 · 𝟐, 𝟖𝟏 · 𝟏, 𝟑𝟖 · 𝟏, 𝟑𝟑 · 𝟏, 𝟓𝟏 · 𝟏, 𝟎𝟕 = 𝟖, 𝟑𝟑 

b) Vypočítaný ze základní rovnice 

𝑷𝑲 = 𝟎, 𝟗 · 𝟐, 𝟖𝟎𝟗 · 𝟐, 𝟗𝟖𝟓 = 𝟕, 𝟓𝟓 

 

Zkoušení vlastností a jakost výkovku 

HSh 38-45 (tj. HB-227-273) – čepy,  

HSh = 65-73 (480-513 HV) – tělo 

Požadavky na tvrdost: 40xHSh tělo (4 přímky po 10 měřeních) + 2 x 5HSh oba čepy                      

(v postupu OBR/TPV po DK) + UZ, podle ČSN 015043 kl. st. 2 (pouze válcové plochy, 

kužele inf.) + vizuální prohlídka + atest tavbového složení. 

UZ podle ČSN 01503 kl.st. 2 přec diferenciálním kalením, oblast 203 mm                             

pod povrchem těla s max. možnou vyhledávací citlivostí + 2 x 5H3 oba čepy po šlechtění                 

a před DK (průvodka TZ a postup OBR/TPV) 

Návrh technologického postupu kování válce 

1.  Ohřev  

Materiál: ocel 6Cr3MoV 

Ingot: J 40/1 

Interval kovacích teplot: 1150 – 850 °C, prodleva na horní kovací teplotě HKT) 18 až 23 h. 
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2. Kování 

Vykovat manipulační čep, překovat tělo ingotu na 8 hran, zachovat kuželovitost 1490/1310 

x délka, kovadla rovná + kombinovaná, šířka kovadel B = 1000 mm. 

3. Ohřev na HKT 

Interval kovacích teplot 1150 – 850°C 

HKT = 1150 °C, prodleva 12 až 17 h. 

4. Pěchování 

Pěchovat na rozměry: Φ = 2350 mm, výška po pěchování 950 mm. 

Překovat na čtyřhran a = 2000 mm. 

Překovat na obdélníkový průřez  1500 x 2000 mm. 

Hranit o 90 °. 

5. Ohřev na HKT 

HKT = 1150 °C 

Interval kovacích teplot 1150 – 850 °C, prodleva11 až 16 h. 

6. Kování 

Překovat na zabírací rozměr, zabrat a část odkovat. 

Kovadla rovná + kombinovaná, šířka kovadel B = 1000 mm. 

7. Ohřev na HKT 

Interval kovacích teplot 1100 – 850 °C, prodleva 4 až 9 h. 

HKT = 1000 °C. 

8.Kování 

Vykovat dle kovářského náčrtku na hotovo. 

V případě nedokování, dokovat po ohřevu ze snížené teploty 1050 °C.  

9.Pálení 

Vypálit povrchové vady, odstranit manipulační čep a patní části 

10. Žíhání po kování  (s překrystalizací, pravděpodobně normalizační) 
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11. Opalování okují 

12. Vybrušování povrchových vad 

13. Ultrazvuková kontrola a ostatní 

Ultrazvuk dle ČSN 015043, kl.st. 2 

14. Kontrola rozměrů, vzhledu, mechanické zkoušky 

Vizuální kontrola 

Kontrola rozměrů 

Razit č. výkovku 

15. Obrábění a řízení jakosti - mimo kovárnu 

Opracování na hotovo dle dispozic TK 

Kontrola výrobního procesu a dokumentace kování a žíhání. 

16. Expedice. 

 

2.8 Primární a sekundární tepelné zpracování 

Primární tepelné zpracování je tepelné zpracování, které se provádí po skončení 

procesu kování. Používá se zejména pro dosažení žádaných metalurgických vlastností těla                

a čepů válce. Při tepelném zpracování válců vždy dochází k určitému kompromisu                    

mezi  požadovanými pevnostními a plastickými vlastnostmi válce. Hlavním cílem                    

je vyrobit válec, který vždy vykazuje především vyrovnané pevnostní a plastické 

vlastnosti dle požadavků uživatelů. 

Jádro a čepy jsou klíčové části válce. Jádro těla válce zahrnuje oblast pod 

povrchem (ne však povrchovou pracovní vrstvu) a přechodovou oblast až do oblasti osy 

válce.  

V rámci primárního tepelného zpracování lze v podstatě provést následující 

způsoby tepelné úpravy: 

1. Žíhání (základní žíhání, izotermické žíhání). 

2. Normalizační žíhání a popouštění. 



40 

 

3. Kalení v polymerech nebo mlhovým sprejem. 

4. Kalení plamenem/indukční  čepů válce. 

         Základní, typické druhy primárního tepelného zpracování jsou znázorněny v ARA 

diagramu, obr. 2.8 

 

Obr. 2.8 ARA diagram: křivka 1 - základní (úplné) žíhání; křivka 2 - izotermické žíhání; křivka 3 – 

normalizační žíhání a popouštění; křivka 4 - zušlechťování (kalení v oleji a popouštění) 

 

2.8.1 Žíhání 

Typický cyklus žíhání se skládá z ohřevu v peci k prohřátí celého průřezu materiálu 

válce nad kritickou teplotu transformace (AC1) a výdrži na této teplotě po dobu, než dojde                      

k rovnoměrnému prohřátí celého průřezu. Válec je pak buď vystaven pomalému, řízenému 

plynulému ochlazování (základní žíhání) nebo rychlému ochlazení na podkritickou teplotu           

a výdrž na této teplotě až do provedení celkové transformace (izotermické žíhání). 

Základní žíhání (křivka 1), někdy též označované jako úplné žíhání, se provádí 

pomalým ochlazováním materiálu v peci až do výskytu rovnovážné struktury. Izotermické 

žíhání (křivka 2) spočívá ve výdrži materiálu na stejné teplotě (izotermická výdrž)                      

pod teplotou kritické transformace (AC1). Dochází tak ke kompletní precipitaci uhlíku. 
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Výsledná mikrostruktura se proto skládá z velké procentuální části z karbidů, které jsou 

rozptýleny v matrici tvořené převážně feritem (obr. 2.8). 

Mikrostruktury vzniklé oběma typy žíhání jsou velmi měkké s nízkou pevností                    

a vysokou tažností. Účelem tohoto žíhání je hlavně připravit materiál na následné 

obrábění, které předchází mezioperačnímu nebo konečnému tepelnému zpracování. 

Pevnost, tažnost a obrobitelnost získána tímto typickým žíháním je zřejmá z tab. 2.3. 

 

2.8.2 Normalizační žíhání a popouštění  

Normalizační žíhání a popouštění (křivka 3) se skládá z ohřevu celého válce                     

nad teplotu transformace (AC1) a výdrži na této teplotě až do úplného prohřátí celého 

průřezu. Válec je pak ochlazen použitím pomalého nebo nuceného proudění vzduchu, 

které při těchto specifických rychlostech ochlazování podporuje rovnovážnou 

transformaci. Výsledná mikrostruktura se skládá z kulovitých karbidů v matrici tvořené 

velmi jemnozrnným perlitem (obr. 2.10). Snížení velikosti zrna způsobuje vzrůst výsledné 

tvrdosti a pevnosti, ale zároveň způsobuje snížení tažnosti a obrobitelnosti (2.3). Ačkoliv 

tažnost během normalizace a popouštění klesá, celkově dosažené mechanické vlastnosti 

umožňují dosáhnout dobrou rovnováhu mezi pevností a tažností, která je požadována 

uživateli válců. To je důvod, proč většina kovaných ocelových válců je vystavena 

normalizaci a popouštění jako primárnímu tepelnému zpracování. 

Tab. 2.3 Typické mechanické vlastnosti získané během primárního tepelného zpracování kovaných 
válců   

 

Vlastnosti Primární tepelné zpracování 

Žíhání Normalizace    

a popouštění 

Zušlechťování 

v oleji 

Pevnost v tahu Rm ( MPa) 621 965 1034 

Mez kluzu Rp0,2 (MPa) 356 552 690 

Tažnost A (%) 34 15 15 

Zúžení Z (%) 65 30 25 

Relativní obrobitelnost  5 2 1 
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2.8.3 Zušlechťování olejem / polymery nebo mlhovým sprejem 

Cyklus zušlechťování olejem (resp. polymery) nebo zušlechťování mlhovým sprejem 

(křivka 4) je podobný přecházejícímu cyklu normalizace a popouštění. Rozdíl spočívá jen                  

v tom, že materiál je po ohřátí nad kritickou teplotu transformace ochlazován v oleji 

(polymerech) nebo mlhovým sprejem. Při kalení olejem nebo mlhovým sprejem se válec 

ochlazuje mnohem rychleji než při nuceném ochlazování vzduchem, což má za následek 

vznik nerovnovážné struktury. Válec je poté následně popuštěn k preventivnímu zabránění 

vzniku trhlin a dosažení požadované povrchové tvrdosti a mechanických vlastností. 

Výsledná mikrostruktura se skládá z několika vrstev. Povrch válce (kde ochlazovací 

rychlost byla nejvyšší) se skládá z malých kulovitých karbidů v matrici, která je tvořena 

jemnozrnným popuštěným martenzitem společně s bainitem (obr. 2.12). Jádro válce se pak 

skládá z kulovitých karbidů v matrici jemnozrnného perlitu. Celkové mechanické 

vlastnosti vykazují vzrůst pevnosti a tvrdosti povrchové vrstvy, ale pokles tažnosti                          

a obrobitelnosti.  

 

 

 

 

Obr. 2.9 Typická mikrostruktura získaná 

během základního žíhání (zv.1500x)  

Obr. 2.10 Typická mikrostruktura získaná 

během izotermického žíhání (zv. 1500x ) 
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2.8.4 Kalení plamenem, indukce čepů válců 

Kalení čepů je používáno pouze pro zvýšení povrchové tvrdosti a odolnosti                    

proti opotřebení určitých oblastí na ložiskovém čepu. Požadovaná oblast je zde rychle 

ohřátá nad kritickou teplotu transformace (AC1) a poté kalena proudem vzduchu nebo 

vodou. Válec je pak popuštěn k předejití vzniku trhlin v transformované oblasti. 

Výsledkem je tenká povrchová vrstva mikrostruktury, která je tvořena malými kulovitými 

karbidy v matrici složené z většiny popuštěným martenzitem. 

 

 

 

 

2.8.5 Kalení a popouštění 

Kalení a popouštění je tepelné zpracování prováděné na těle válce pro dosažení 

následujících kritických vlastností v povrchové a přechodové vrstvě těla válce jako jsou: 

- získání žádané tvrdosti 

- dosažení tvrdosti v požadované hloubce 

- získání požadované mikrostruktury 

- minimalizace vlivu zbytkových pnutí. 

Obr. 2.11 Typická mikrostruktura získaná 

během zušlechťování v oleji (zv. 1500x) 

Obr. 2.12 Typická mikrostruktura získaná 

během normalizace a opouštění (zv. 1500x) 
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Při výrobě kovaných ocelových válců je za tímto účelem dnes používáno několik 

různých metod kalení, přičemž každá z těchto metod má při kalení různý teplotní profil.                  

V podstatě mohou být tyto metody obecně rozděleny do dvou následujících kategorií: 

 

1. Klasické kalení 

2. Diferenciální kalení 

Klasické kalení - tato metoda kalení, většinou prováděná pouze na válcích                          

s vývrtem, spočívá v ohřevu vnějšího průměru těla válce na požadovanou austenitizační 

teplotu, která se pohybuje nad teplotou Acm, (obr. 2.8) a výdrži na této teplotě                             

až do doby, než dojde ke zvýšení teploty vnitřního průměru válce (stěny vývrtu)                        

nad teplotu Acm. Válec je poté vystaven intenzivnímu chlazení ve vodě a to jak na 

vnějším, tak na vnitřním povrchu válce. Ohřev materiálu pro tuto metodu kalení může být 

proveden v plynem vyhřívané peci nebo indukčním ohřevem uvnitř statické jednotky,                  

ve které má cívka tvar prstencového pláště. 

Diferenciální kalení - tato metoda kalení, běžně prováděná jak na válci s vývrtem, 

tak na válci bez vývrtu, spočívá v ohřevu vnějšího průměru těla válce na požadovanou 

austenitizační teplotu (nad teplotou Acm). Povrchová oblast (pracovní vrstva)                             

a přechodová oblast jsou v tomto případě ohřívány na teploty nad Acm, zatímco teplota 

uvnitř zbytku těla válce je udržována na teplotě pod kritickou teplotou transformace (AC1). 

Vnější průměr těla válce je pak vystaven intenzivnímu kalení vodou. Je-li válec opatřen 

vývrtem, může dojít i k zakalení vnitřního průměr vyvrtaného válce a to z důvodu vysoké 

rychlosti odvodu tepla na jeho vnitřním povrchu. 

 

2.8.6 Povrchové kalení válců 

     Při provádění povrchového kalení kovaných ocelových válců se válec upne do kalícího 

zařízení a to za normální teploty. Před vlastním povrchovým kalením se válec indukčně 

předehřívá přejížděním induktoru směrem nahoru a dolů postupnou rychlostí 2 m/s.                       

Za neustálého pohybu induktoru se postupně zvyšuje tepelný příkon. Elektrické teplo 

vzniká v tenké povrchové vrstvě válce a vedením se šíří k jeho ose. Zatím co teplota 

povrchu značně kolísá, teplota středové části válce stoupá téměř rovnoměrně.                         
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Před započetím povrchového kalení se ponechává delší prodleva cca 4 – 5 min, 

k vyrovnání teplot mezi povrchem a vnitřkem válce. 

    Postupné kalení válce se uskutečňuje při posuvu induktoru a sprchy směrem zdola 

nahoru stanovenou rychlostí. Aby se zabránilo přehřátí spodní a horní hrany válce, začíná 

se ohřev induktorem posunutým asi o 100 mm vzhledem ke spodní hraně válce a nedojíždí                      

se až k hornímu konci těla válce. Na zdárný průběh kalení válců na výrazný vliv dodržení 

kalící teploty, která se zjišťuje optickým pyrometrem v mezeře mezi trubkami induktoru,              

ve vzdálenosti cca 32  - 34 mm od jeho spodního konce. 

     Z průběhu výzkumu je zřejmý závěr, že difúzní pochody probíhají rychleji při vyšších 

teplotách, kdy můžeme očekávat rychlejší rozpuštění karbidických částí a stejnoměrnější 

rozložení legujících prvků ve vzniklém austenitu při vyšších kalících teplotách. Výrazný 

vliv má i doba prodlevy na téže teplotě. Čím jsou jemnější karbidické částice uložené 

v základní hmotě, tím větší je jejich povrch a tím snadněji i rychleji přecházejí do tuhého 

roztoku. Složení vzniklého austenitu určuje možnost kalení oceli v daném místě. Na vznik 

homogenního austenitu má také vliv snížení rychlosti posuvu, protože při snížení posuvné 

rychlosti induktoru se v povrchové vrstvě válce zvětší prodleva na kalící teplotě. Snížení 

rychlosti posuvu má tedy velmi příznivý vliv na vznik homogenního austenitu a tím                        

na dosažení větší hloubky prokalení. 

 

2.8.7.  Diferenčně kalené opěrné válce (celá, nová podkapitola) 

Výroba kovaných válců velkých průměrů patří k významnému sortimentu výroby                          

ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., Pilsen Steel s.r.o. a Žďas, a.s. Především 

z titulu výroby technologického zařízení obou válcoven Kvarto 3000 a Kvarto 3600 i 

později stornované válcovací tratě TŠP Novolipeck. Souběžně byly vyráběny i opěrné 

válce pro válcovnu VSS Košice (nyní US Steel).  Ve spolupráci se ŠKODA Plzeň pak byla                   

u válců s průměry nad 2000 mm aplikována technologie bandažování pracovních částí.  

Zvyšující se požadavky na tvrdost pracovních částí, spolu s odolností proti kontaktní 

únavě, ale zároveň i na vysokou houževnatost centrálních a přechodových partií                           

si vyžadovaly přechod k výše legovaným ocelím. Tento trend byl ve VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY, a.s. respektován a v průběhu 2. poloviny 80. let byla zavedena do 

výroby ocel 65CH3MFA. Z dlouhodobého pohledu byla tato cesta správná, avšak použití 
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v té době dostupných technologií výroby oceli i tepelného zpracování vedlo ke značným 

jakostním problémům a také vliv změny obchodní orientace byl, na začátku 90. let, 

příčinou  ústupu od tohoto programu.  

2.8.7.1. Rozměrová specifikace a materiálová specifikace 

Záměrem je vyrábět válce v monoblokovém provedení od průměru cca 800 mm                         

do průměru cca 1750 mm, s pracovní délkou do 1800 mm. Hmotnosti ingotů by neměly 

přesáhnout 137 t.  

 

V souladu se světovým trendem se v českých kovárnách začaly kovat válce z ocelí 

obsahujících 3% Cr, které byly laboratorně ověřeny a prakticky využity jako bandáže pro 

válce a souběžně vyvíjeny oceli s legující bázi na úrovni 5% Cr. Byl podán návrh RVT 

úkolu „Optimalizace materiálových charakteristik opěrných válců“ na rok 2013, který by 

byl řešen ve spolupráci s firmou DEVIMEX. 

 

2.8.7.2. Metalurgicko-technologická specifikace 

Klíčovým požadavkem pro úspěšnou výrobu oceli pro válce je vysoká metalurgická kvalita 

kovárenského ingotu. Nelze vyloučit návrat k technologii odlévání ingotu horem do vakua 

(náklady cca do cca 3 mil.CZK). V oblasti kování je zásadní dobře prokovat ingot                         

přes osovou oblast s cílem eliminace středových necelistvostí, které jsou pro tuto legující 

bázi charakteristické.  V této chvíli je opodstatněná změna kokily z naší standardní řady na 

kokilu s poměrem H:D blízkému jedné, protože lze využít nového kovacího manipulátoru 

v Kunčicích. Proces tuhnutí bude muset být simulačně ověřen a optimalizován ve vztahu             

ke geometrii navrhované kokily. Za předpokladu využití stávající kokilové řady bude 

nezbytné modifikovat postup kování tak, že operace pěchování bude nezbytnou a rovněž 

bude vhodné s ohledem na neoptimální vstupní materiál zařadit vychlazování předkovku 

s mezioperační UZ kontrolou.  

 

 2.8.7.3. Klíčový faktor výroby opěrných válců – Diferenční tepelné zpracování 

Po ohrubování a nezbytných nedestruktivních kontrolách je válec v horizontální poloze 

předehřát na teplotu původního popouštění, tj. asi 550°C v celém objemu. 
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Obr. 2.13 Selas -výrobce zařízení pro diferenční tepelné zpracování válců 

Poté je válec převezen do ohřívací části kalícího zařízení, kde je za stálého otáčení 

intenzívně ohřívaná pracovní část na kalící teplotu 900 – 960°C. Po prohřátí do hloubky 

cca 100 mm je válec okamžitě přesunut do ochlazovací části, kde je tělo válce ochlazováno 

tlakovou vodou a to rovněž za rotace (obr. 2.13). Po ochlazení je zařazeno nízkoteplotní 

popouštění, které zároveň slouží k odstranění residuálních pnutí. 

  2.8.7.4. Náklady na zavedení diferenčního kalení       

  Pro zajištění výroby válců se současnými jakostními požadavky je nezbytné použití    

diferenčního kalení pracovní části válce, nebo případně i zajištění symetrického  

ochlazování v některé z dřívějších etap. Předmětem posuzování je zařízení k diferenčnímu 

kalení s následujícími parametry: 

 průměr zpracovávané části válce od cca 800 mm do cca 1800 mm 

 délka pracovní části válce do 1800mm 

 řízený rychloohřev na kalící teplotu 

 možnost různých způsobů ochlazování (vodní trysky, mlha, vzduch) 

 zastavěná plocha přibližně 12 x 12 m 

  Pro práci zařízení je nutno mít k dispozici: 

 přívod zemního plynu 

 tlakovou vodu 

 elektrickou energii pro pohony 

 přívod stlačeného vzduchu 

 jeřáb s nosností přibližně 100 t 

 jednu až dvě ohřívací komorové pece s výjezdnou nístějí 
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Rozpracované konstrukční řešení pořízené v rámci grantového úkolu MP je archivováno            

u firmy V-HM. Hodnota zařízení byla v  roce 2010 oceněna na 30 mil. CZK. Cca 3 

mil.CZK by stálo obnovení odlévání ingotů horem do kesonu. Cca 1 mil. CZK by stála 

simulace tuhnutí ingotu v kokile s novou geometrií. 

2.8.7.5. Potenciální odběratelé kovaných a diferenčně kalených válců 

Především Arcellor Mittal, Steinhoff a US Steel Košice. Výčet není úplný, jedná se                      

o příklady firem, s nimiž by bylo eventuálně možno začít jednat.  

 

2.9 Bandážované válce  

Bandážování válců je v současnosti jediným technologickým způsobem výroby opěrných 

válců středních rozměrů do průměru cca 1750 mm, který je v omezeném rozsahu, 

obchodně realizován. Technologie bandážování je stanovena na základě individuálního 

výpočtu geometrie stykových ploch osy a bandáže, zároveň se zaměřením na optimalizaci 

napěťových stavů svěrného spoje, zajištěním definovaných specifických podmínek                       

v příslušných technologických krocích. Tato technologie je výsledkem dlouhodobé úzké 

vývojové spolupráce mezi firmami V-HM a DEVIMEX.  

2.9.1. Specifikace válců 

Bandážováním jsou doposud vyráběny jednak opěrné válce do průměru cca 1750 mm                  

pro teplé i studené válcovací tratě pro válcování oceli, ale rovněž pracovní hladké válce                 

pro válcování neželezných kovů (hliníkových a niklových slitin), obr. 2.14. Záměrem je 

rozšířit tento sortiment rovněž o kalibrované pracovní válce v bandážovaném provedení.  

 

 

 

 

 

      a) 
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b) 

Obr. 2.14 Celokovaný opěrný válec (a), konstrukce bandážovaného opěrného válce (b) 

2.9.2. Materiálová specifikace 

V oblasti opěrných válců navázat na zkušenosti s 3% Cr ocelemi s koncentrací uhlíku 

okolo 0,45%, které byly realizovány v uplynulých letech s cílem zvýšení tvrdosti,                         

a to dvěma cestami. V prvé řadě zvýšením obsahu uhlíku na cca 0,60%, souběžně se pak 

zaměřit vývoj materiálu na bázi vyšších obsahů chrómu 4 – 6%.  Nově se zaměřit také                 

na výběr a studium vlastností materiálů bandáží pracovních válců s cílem definovat jejich 

optimální chemické složení a ostatní nutné mechanické a fyzikální vlastnosti. Vývoj 

doporučuji směřovat od výšeuhlíkových ocelí se středními koncentracemi chrómu,                     

přes vysokochromové ledeburitické oceli až k ocelím rychlořezným, a to v kovaném i litém 

provedení.   

2.9.3. Technologické nároky 

S ohledem na rozdíly v namáhání u válců vyrobených bandážováním, je doporučeno využít 

všech dostupných postupů k zajištění jejich houževnatosti, samozřejmě při splnění 

požadavků na pevnostní vlastnosti především pak tvrdost. Kromě optimalizace chemického 

složení je hodno pozornosti také omezení obsahu doprovodných prvků, především V. 

skupiny (výběrem šrotu), a minimalizace koncentrace kyslíku na úroveň obvyklou                        

u nástrojových ocelí. Vzhledem ke geometrii a relativně malé tloušťce bandáží je možno 

počítat s určitou volností při stanovení optimální koncentrace Al.   

Tváření se jeví při dodržení standardních zásad a při stupni prokování PK  ̴̴ 4,5                             

(s proporcionální závislostí na obsahu Cr v oceli) jako relativně stabilní technologická část 

výrobního cyklu. 
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Jakostní tepelné zpracování je tvořeno první austenitizací s ochlazením zpravidla                         

na vzduchu, druhou austenitizací s ochlazením v oleji a několika popouštěními (u 3%Cr 

oceli min. 2, u 5%Cr oceli min. 3). Vertikální poloha bandáží při TZ na jakost                                

je samozřejmostí. Technologické nároky jsou v případě válců do hmotnosti cca 50t 

minimální, neboť se jedná o dlouhodobě zavedený program. V současnosti je vhodné 

automatizovat řídicí systém indukčního ohřevu bandáže pro natažení, aby se vyloučil vliv 

lidského faktoru při této stěžejní a citlivé technologické operaci.  

Pro větší válce (např. pro Kvarto 3,5) je nutno uvažovat se zajištěním několika zařízení 

indukčního ohřevu (Elphiac) s nutnosti zajistit předepsané teplotní parametry u všech 

jejich částí. Perspektivně, dostane-li se programu výroby válců příslušné preference,                   

je třeba uvažovat rovněž s investicemi do zařízení pro kryogenní zpracování, zvláště 

v souvislosti s případným vývojem monoblokových i bandážovaných pracovních válců.  

         

2.10 Chemické složení oceli pro kované válce a vliv jednotlivých prvků na 

vlastnosti válců  

 

Široká škála používaných válců má za následek poměrně velké množství 

používaných druhů ocelí. V současném výrobním portfoliu jsou nejvíce používané oceli 

s interním označením 6Cr3MoV, 7CrMoV, 8Cr3Mov a DHQ, Jedná se o skupinu ocelí 

s vyšším obsahem Cr v rozmezí 3 – 5 %. Obsah dalších výrazných prvků je závislý                      

na požadovaných vlastnostech válců. Na požadované vlastnosti v jednotlivých částech 

válců mají rozhodující vliv především prvky jako jsou uhlík, chrom, nikl, vanad                           

a molybden. 

 

Uhlík 

     Uhlík se vyskytuje u materiálů válců buďto jako volný v interstitických pozicích                     

nebo jako vázaný v karbidech železa, nebo s legujícími prvky, tj. s chromem, molybdenem                             

či vanadem. Zvyšování obsahu uhlíku vede ke zvyšování prokalitelnosti oceli.                       

Avšak při zvýšení z 0,4 na 0,7%, nevede k podstatnému zvýšení. Dochází sice 

k zvýšenému obsahu uhlíku v austenitu a tím i k posunu bainitického nosu k delším časům, 
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současně se však snižuje obsah volného chromu, kvůli zvýšení množství nerozpuštěných 

karbidů. Další zvyšování obsahu uhlíku v oceli nevede ke zlepšení životnosti válce. Během 

kalení dochází kvůli uhlíku ke zvýšení tlakového pnutí v povrchové vrstvě válce,                    

jako rekombinace tepelných a transformačních napětí. Tato tlaková napětí pak vedou 

k dobrému stavu napjatosti po dobu práce válce, která se projevují ve zvýšené odolnosti 

proti vzniku a šíření trhlin z povrchu válce v oblasti pracovní zóny. Zvýšený obsah uhlíku 

však vede k nutnosti válce popouštět při vyšší teplotě, která pro změnu snižuje množství 

tlakových zbytkových napětí [9]. 

Jádro válců a čepy – Zvyšování obsahu volného uhlíku v interstitických polohách má                    

za následek impedanci pohybu dislokací výsledné mikrostruktury, což vede ke zvýšení 

pevnosti. Nicméně, se stoupající pevností klesá celková plasticita.  

Povrch těla válců – Schopnost materiálu tvořit nízkoteplotní transformační produkty 

(martensit, bainit a zbytkový austenit) během operace kalení je přímo úměrná množství 

uhlíku v tuhém roztoku. Je zde ale omezení na obsah uhlíku, neboť od určité hranice 

zbytkového pnutí se již pevnost materiálu nezvyšuje. Rovněž je nutné kontrolovat obsah 

zbytkového austenitu, neboť uhlík potlačuje teplotu Ms a nadbytečné množství zbytkového 

austenitu přináší problémy.  

     Celkový obsah uhlíku v materiálu také nasvědčuje tomu, kolik vznikne karbidů železa, 

chromu, molybdenu a vanadu. Také množství uhlíku v matraci má za následek, že materiál 

má schopnost odolávat opotřebení a ztrátě povrchového finiše a profilu.  

 

Chrom 

     Chrom je substituční prvek, vyskytující se buďto v tuhém roztoku nebo ve formě 

karbidů.      Zvýšený obsah chromu na úroveň 5% se projevuje posunem bainitického nosu 

k delším transformačním časům a ke snížení teploty Ms z 260 na 220 °C. U 5% chromové 

oceli se očekává zvýšený obsah chromu v austenitu, což vede současně ke zvýšení 

množství nerozpustných karbidů chromu v austenitu a tím i k relativnímu snížení obsahu 

chromu v matrici. Kvůli nerozpuštěným karbidům v astenické matrici lze očekávat,                    

že s rostoucím obsahem chromu se snižuje velikost zrna původního austenitu a tím se 

relativně snižuje prokalitelnost výše legované oceli. Jak snížení volného uhlíku v austenitu, 

tak i zjemnění zrna původního austenitu vede relativně ke snížení prokalitelnosti oceli,                
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což snižuje efekt přídavku chromu. Je nutno vidět pozitivní vliv zvýšeného obsahu chromu 

na provozní vlastnosti válců. Při zvýšení obsahu chromu z původní hladiny 1,5 – 2%                 

na 3%, pak převažující karbid typu M3C se postupně změní na M7C3. Při obsahu chromu 

5% je již veškerý přítomný karbid typu M7C3   [2, 10]. 

 

Jádro válců a čepy – Zvýšené množství volného chromu v tuhém roztoku se projeví                       

ve zvýšené pevnosti, avšak bez významného zvýšení plasticity.  

 

Povrch těla válců – Volný chrom v tuhém roztoku brání difúzním transformačním 

procesům např. při transformaci austenitu na perlit při kalícím procesu. Schopnost 

materiálu tvořit nízkoteplotní transformační produkty je tedy zvýšena s rostoucím obsahem 

chromu v matrici, takže se dá dosáhnout vyšší tvrdost a současně tloušťka zpevněné 

oblasti. Celkový obsah chromu v materiálu ovlivňuje také množství karbidů chromu,                   

které mohou vzniknout (M3C nebo ještě tvrdší M7C3). Obsah a typ karbidu v matrici má 

přímý vliv na schopnost materiálu odolávat opotřebení a zachovávat povrchový finiš                               

a povrchovou konturu [21]. 

 

Nikl 

    Jako prvek, který netvoří karbidy, zvyšuje prokalitelnost, i když nelze kvantitativně 

přesně říci o kolik. Porovnáním materiálu s 3,25% Cr s materiálem po přidání 1% Ni                   

je zřejmé, že u oceli s přídavkem 1% Ni je počátek transformace na bainit posunut z 5 min. 

na 12 min. Přesto, že nikl podporuje prokalitelnost oceli, má za následek tvorbu vyššího 

procenta zbytkového austenitu z důvodu snížení bodu MS dané oceli. Bylo vypočteno,                   

že přidáním 1% Ni se teplota MS sníží o 28 °C [16 - 20]. 

 

 Molybden 

     Molybden je substituční prvek, vyskytující se v tuhém roztoku. Má významný vliv                     

na prokalitelnost oceli. Bylo zjištěno [22], že i 1% Mo snižuje kritickou rychlost 

ochlazování pro dosažení 90% martensitu o 300%. Molybden se přidává do oceli rovněž 

pro jeho různý vliv na odolnost oceli vůči vývinu popouštěcí křehkosti. Cr – Mo ocel                 
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při popouštění v oblasti teplot 550 až 500 °C a následném pomalém vychlazování nekřehne                 

a zachovává původní úroveň pevnosti, případně tuto pevnost zvedá. Znamená to, že oblast 

vývinu tzv. sekundární tvrdosti je prosta poklesu houževnatosti [16 - 20]. 

 

Jádro válců a čepy – Zvýšený obsah molybdenu v substitučních mřížkových pozicích mají               

za následek zvýšení pevnosti, avšak bez významnější plasticity.  

 

 Povrch těla válců – Zvýšený obsah molybdenu v matrici napomáhá omezit difúzní 

transformační procesy při transformaci z austenitu na perlit při kalení výrobků. Schopnost 

materiálu tvořit nízkoteplotní transformační produkty (martensit, bainit, zbytkový austenit)             

při kalení je tedy zvýšena přítomností molybdenu v tuhém roztoku, což napomáhá 

dosahovat zvýšenou tvrdost a současně větší hloubku prokalení. Množství molybdenu 

v tuhém roztoku ovlivňuje také vysokoteplotní tvrdost materiálu. Schopnost materiálu 

odolávat dodatečnému popouštění, vzniku povrchových trhlin a opotřebení při válcování 

ocelových materiálů a neželezných kovů je zvýšena molybdenem v tuhém roztoku [23]. 

 

Vanad 

     Jeho úroveň má u ocelí pro válce významný vliv [24], i když se nepřidává z důvodů 

zvýšení prokalitelnosti. Zjemňuje velikost austenitového zrna a tím dovoluje vznik 

jemných karbidů typu MC, které svou tvrdostí předčí částice M7C3. Nadměrný obsah 

vanadu však vede ke snížení obsahu uhlíku v matrici a tím i ke snížení prokalitelnosti oceli 

[25].  
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3 CÍLE PRÁCE  

     Cíle práce vycházejí z rozboru současného stavu poznatků o vlivu jednotlivých 

parametrů kování a tepelného zpracování na mechanické vlastnosti výkovků jednotlivých 

typů válců vyrobených, jak z klasických, tak i nových typů ocelí, které jsou stále ještě                  

ve stadiu ověřování. Poznatky uváděné v literatuře jsou mnohdy rozporuplné a ne vždy 

zcela jasné a úplné. Práce přímo navazuje a dále rozvíjí výzkum, který byl                                

v uplynulých letech realizován na pracovištích fakulty metalurgie a materiálového 

inženýrství a snaží se najít odpovědi na některé doposud nezodpovězené otázky.  

     Prvním z cílů práce je analýza používaných technologických postupů kování  

rozměrných válců ve světě a popis a analýza technologického postupu kování opěrných 

válců v kovárně  Pilsen Steel, s.r.o. Dále bude proveden rozboru vlivu technologických 

postupů kování válců na jejich strukturu a mechanické vlastnosti. V literatuře se nachází 

řada publikací, které se mnohdy liší výsledky a popisují vliv technologie kování na 

struktury válců, a na jejich mechanické vlastnosti vedoucí k jejich  možné degradaci při 

jejich využívání v provozu válcoven. Cílem této práce je rozšířit poznatky o vzájemných 

vazbách mezi použitou technologií kování, vývojem struktury a vlastnosti výkovků válců. 

Práce rozšiřuje a prohlubuje základní představy o vlivu parametrů kování na vývoj 

struktury a z ní rezultující požadované vlastnosti výkovků a jejich degradaci při válcování 

za tepla a za studena.   

     Druhým cílem je  analýza příčiny samovolného prasknutí opěrných válců zhotovených 

kováním v kovárně Pilsen Steel, s.r.o. a  zpracovaných na povrchovou tvrdost 69-73 HSh,                

které se přibližně v jedné třetině délky jejich těl úplně rozlomily. Byla provedena 

fraktografická analýza lomů prasklých válců, ověření úrovně vnitřních defektů, skutečné 

tavbové chemické složení válců a provedeny mechanické zkoušky a jejich vyhodnocení. 

Pomocí mikroskopických metod výzkumu struktury a mechanických zkoušek byla 

analyzována struktura v místech lomu a v místech bez porušení. Cílem bylo odpovědět                   

na otázku, k jakým mikrostrukturním změnám dochází v jejich bezprostřední blízkosti. 

Pokud změny nastávají, pak odpovědět na otázku, do jaké míry je nestabilita struktury 

rozhodující pro uváděnou degradaci válce.   
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    Třetím cílem je zjistit, jaký vliv mají jednotlivé postupy finálního tepelného zpracování                

na dosahované mechanické vlastnosti, případně na stabilitu, či nestabilitu struktury válců. 

Poznatky tohoto druhu pro velké, volně kované výkovky doposud zcela chybí.  

     Čtvrtým cílem je navrhnout optimalizované technologické postupy kování válců z ocelí 

legovaných 1,5 % Cr a 3% Cr a zároveň s obsahem uhlíku 0,5% C a 0,8%. Pro uvedené 

chemické složení stanovit optimální technologický postup kování a tepelného zpracování  

válců a následně ověřit jejich strukturu a mechanické vlastnosti.  Cílem této práce  je 

rozšíření  znalostí technologických postupů tváření pro nové oceli a jejich tepelné 

zpracování.   
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4 Zkoumaný materiál a experimenty 

     V předkládané práci jsou posouzeny příčiny samovolného prasknutí opěrných válců 

zpracovaných na povrchovou tvrdost 69-73 HSh , které se přibližně v jedné třetině délky 

jejich těl úplně rozlomily při jejich skladování u zákazníka po krátké době od jejich dodání  

(obr. 4.1).  Průměr těla válců činil 1300 mm, délka těla válců byla 2000 mm. Celková 

délka válce byla 4220 mm a celková hmotnost 26 000 kg. Válce byly vykovány z ingotů 

J55NH/1 z oceli 7CrMoV. Válce byly primárně tepelně zpracovány speciálním režimem 

používaným pro hutní válce vyráběné z dané oceli a ve finální operaci byly tepelně 

zpracovány diferenciálním kalením. Oba válce pak byly s odstupem asi jednoho měsíce                       

po diferenciálním kalení tepelně exponovány na teplotu 300°C. 

    Na základě provedených materiálových zkoušek, revize technologického postupu 

tváření válců a vyhodnocení režimu tepelného zpracování a pomocí zjištění příčiny 

samovolného prasknutí válců je nezbytné správně modifikovat současný technologický 

postup a režim tepelného zpracování při výrobě kovaných ocelových válců s cílem 

dosáhnout lepších mechanických vlastností. 

 

 

Obr. 4.1 Lomová plocha válce 
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4.1 Fraktografická analýza lomů prasklých válců 

      

      Ohnisko lomu se nacházelo poblíž osy výkovku a mělo podobu interkrystalických 

makrofazet o průměru kolem 30 mm, orientovaných svým volným povrchem kolmo na osu 

výkovku. Z tohoto ohniska se lom šířil v rovině přibližně kolmé na osu výkovku směrem                   

k povrchu až do vzdálenosti cca 120 mm pod povrch, kde lom přešel do roviny skloněné                

k ose válce pod úhlem asi 45°, roviny smykové. Lom v normálové rovině měl povrch 

krystalický vytvořený v zásadě mechanizmem transkrystalického štěpení, okrajová 

smyková plocha se jevila jako hladká, hedvábného vzhledu. Vznik lomů nebyl provázen 

makroplastickou defomací na jejich povrchu ani v jejich okolí. Průvodním jevem vzniku 

lomů byl rozvoj křehkých sekundárních povrchových nebo příčných trhlin délky                         

ve stovkách milimetrů. Lomy svým vzhledem patří do kategorie náhlých křehkých lomů                

a vznikly účinkem extrémní vnitřní trojosé tahové napjatosti, která se projevila v ose válce 

s dominantním účinkem tahu v osovém směru.  Lomy nebyly iniciovány žádnou apriorní 

metalurgickou vadou charakteru poruchy soudržnosti makroskopické ani mikroskopické 

velikosti. Zárodečné defekty potřebné kritické velikosti pro vznik náhlého křehkého lomu 

v celém průřezu válce se vyvíjely v čase v podmínkách vnitřní tahové napjatosti existující 

ve válci po jeho zakalení, a to v jeho hrubozrnné mikrostruktuře. Defekty kritické velikosti 

měly v případě obou posuzovaných válců podobu okrouhlých trhlin o průměru asi 30 mm           

s interkrystalickým povrchem (obr. 4.2 a obr. 4.3). Účast osových tahových pnutí                       

při vzniku trhlin kritické velikosti je zřejmá z toho, že interkrystalický povrch těchto trhlin 

leží v normálové rovině. 

 

Obr. 4.2 Odlomená část ohniska lomu válce č.v. 236 
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Obr. 4.3 Detail interkrystalického povrchu ohniska lomu válce z oObr. 4.2 

 

4.2 Skutečné tavbové chemické složení válců 

     Předepsané tavbové chemické složení válců je uvedeno v tab. 4.1. V tavbovém 

chemickém složení nebyly zjištěny žádné významné odchylky od výrobního předpisu. 

Tavba 15785 byla vyrobena s obsahem uhlíku při spodní hranici předpisu, molybden byl               

v obou tavbách nepatrně nižší než byla spodní hranice předpisu. Tyto odchylky                                 

v tavbovém chemickém složení oceli neměly na vznik lomů válců žádný vliv.  

 

Tab. 4.1 Chemické složení ocelí tavby 15785 a tavby 15786 a jejich porovnání s výrobním 

předpisem, (hm. % ) 

 

                  Al V Mo Cu Sn H 

15785 0,0195 0,08 0,21 0,16 0,012 0,00009 

15786 0,0242 0,08 0,21 0,11 0,011  

  Předpis 0,015 0,08 0,22 max.  max. 

0,030 0,15 0,27 0,3  0,0001 

 C Mn Si P S Cr Ni 

15785 0,6

8 

0,2

1 

0,35 0,007 0,002 1,48 0,19 

15786 0,7

1 

0,2

2 

0,38 0,005 0,002 1,48 0,20 

Předpis 
0,6

7 

0,2 0,3 max. max. 1,45 max 

0,7

3 

0,3  0,01 0,005 1,65 0,3 
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5 Kvalita oceli v oblasti osy výkovků 

     Ohnisko porušení průřezů se v obou případech válců nalézalo v ose či poblíž osy 

výkovku. Aby mohla být posouzena kvalita oceli v této oblasti válců, byly po celé délce 

obou prasklých částí válců zhotoveny axiální vývrty v lokalitách s interkrystalickými 

ohnisky porušení celého průřezu a jádra z těchto vývrtů byla posouzena z hlediska výskytu 

defektů, pevnostních vlastností, mikrostruktury a rozsahu segregací. 

 

5.1 Vnitřní defekty     

Jádra vývrtů o průměru 20 mm byla v celé jejich délce podrobena magnetické práškové 

zkoušce a informativní ultrazvukové kontrole za použití úhlové sondy, k indikaci vnitřních 

vad (míněno uvnitř jader vývrtů) pak přispěla i fraktografie lomů tyčí po zkoušce tahem 

vypracovaných z části jádra vývrtu válce č. 236 a analýza přitom zaznamenaných 

mechanických vlastností. 

Magnetickou práškovou zkouškou byly zjištěny pouze dva defekty, a to na obou jádrech 

vývrtu válce č. 237. Oba defekty se vyskytovaly v blízkosti lomu válce, 120 mm a 22 mm              

od něho. Lomové zkoušky provedené na těmito defekty postižených částech jader vývrtů 

ukázaly, že se jedná o interkrystalické trhliny po hranicích hrubých bývalých 

austenitických zrn. Výskyt všech nalezených defektů v okolí lomů válců je zaznamenán 

v tab. 5.1  a  5.2. 

 

5.2 Mechanické vlastnosti jádra vývrtu prasklých válců. 

     Z vývrtů 300 mm na obě strany od lomu a 300 mm od čepových okrajů byly zhotoveny 

tyče pro zkoušku tahem, na nichž byly vyhodnoceny mechanické vlastnosti a výskyt 

defektů pod povrchem jader o průměru 20 mm, na němž se žádné vady při magnetické 

práškové zkoušce neprojevily. Dosažené poznatky jsou shrnuty v tab. 5.1 a tab. 5.2. 
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Tab. 5.1 Základní mechanické vlastnosti jádra z osy válce č. 236 

 Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A   

[%] 

Z  

[%] 

∑ interkrystalických 

trhlin (0,x,xx,xxx,) 

na lomech 

Hlava ingotu 
508,0 

549,9 

1020,0 

1042,2 

15,9 

13,5 

28,0 

26,5 

0                                                                                                          

0 

150 mm od lomu na 

straně hlavy 
- 310,9 0,3 1,0 xxx 

50 mm od lomu na 

straně hlavy 
345,2 798,2 16,2 14,0  

50 mm od lomu na 

straně půdy 
367,4 781,5 7,1 8,0 xx 

150 mm od lomu na 

straně půdy 
380,0 773,1 13,1 14,3 x 

Čelo u půdy ingotu 
661,6 

673,6 

1095,8 

1123,9 

11,3 

14,8 

29,5 

32,5 

0                                                                                                          

0 

 

Tabulka 5.2 Základní mechanické vlastnosti jádra z osy válce č. 237 

 Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

Z 

[%] 

∑ interkrystalických 

trhlin (0,x,xx,xxx,) na 

lomech 

Čelo u hlavy ingotu 
504,0 

546,5 

1021,7 

1046,0 

15,6 

15,1 

28,5 

28,0 

0                                                                                                          

0 

150 mm od lomu na 

straně hlavy 
0 311,5 0,3 1,1 

 

50 mm od lomu na 

straně hlavy 
346,3 797,8 16,3 13,9 

 

50 mm od lomu na 

straně půdy 
383,9 791,7 6,3 5,0 

xxx 

150 mm od lomu na 

straně půdy 
383,9 791,7 18,4 30,5 

x 

Čelo u půdy ingotu 
619,5 

619,5 

1105,5 

1124,4 

13,5 

14,0 

31,0 

31,0 

0                                                                                                        

0 
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5.3 Mikrostruktura válce v oblasti axiálního vývrtu 

    Mikrostruktura axiálního vývrtu byla perlitická, lokálně se síťovím sekundárního 

cementitu po hranicích bývalých austenitických zrn dvojí velikosti: zrn o rozměru                       

v kategorii desítek mikrometrů a zrn o velikosti 200 - 2000 mikrometrů. Po hranicích 

hrubých zrn bývalého austenitu byla pozorována větší koncentrace sekundárního 

cementitu a cementitická síťka zde byla místy velmi kompaktní. Souvislé cementitické 

síťoví po hranicích hrubých bývalých austenitických zrn bylo pozorováno jen v oblasti 

těla výkovku,  nikoliv v jeho čelních částech menších průměrů, tedy ani v hlavové části 

výkovku s obsahem C přes 0,90%. Snímky struktur při větším zvětšení ukazují, že část 

eutektoidního cementitu je sferoidisovaná, částice sekundárního cementitu mimo hranice 

zrn jsou globulitické, hrubé částice sekundárního cementitu na hranicích zrn mají 

především deskovou morfologii. Interkrystalické trhliny sledují hranice bývalých 

austenitických zrn o rozměru 200 až 2000 mikrometrů. Některé hranice bývalých 

austenitických desetimikronových rozměrů jsou rovně vyznačeny úzkou cementitickou 

síťkou, ale častější je jejich zviditelnění podle uspořádání perlitických kolonií.  

 

5.4 Chemické složení osové části výkovku 

     V tab. 5.3 a tab. 5.4 jsou uvedeny výsledky chemických analýz částí jader osových 

vývrtů, které ukazují na rozsah osové segregace prvků v použitých ingotech formátu J55. 

Analyzovány byly části jádra vývrtu z oblasti 300 mm od lomu a 300 mm od čel výkovku. 

Zaznamenána byla především pozitivní a negativní segregace uhlíku, v menším rozsahu                

pak i segregace ostatních prvků, P, S, Mn, Mo, V i Si. Se segregací uhlíku a fosforu 

rozlomení válců přímo souvisí, neboť oba tyto prvky ovlivnily rozsah precipitace 

sekundárního cementitu po hranicích velmi hrubých bývalých austenitických zrn, na nichž 

vznikly před rozlomením průřezu válců zárodečné interkrystalické trhliny. V místě lomů 

byl zjištěn zvýšený obsah uhlíku na úroveň 0,8 až 0,85%, tedy byl asi o 0,1 až 0,15% 

vyšší, než byl tavbový obsah uhlíku [44]. Podél osy výkovku se obsahy uhlíku pohybovaly                     

od 0,62/0,64% v patní části ingotu do 0,91/0,92% v hlavové části ingotu. 
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Tab. 5.3 Chemické složení prasklého válce č. 236 v oblasti osy, v různé vzdálenosti od lomu - 

popis rozsahu osové segregace v ingotu, (hm. %) 

 

 

Tabulka 5.4 Chemické složení prasklého válce č. 237 v oblasti osy, v různé vzdálenosti od lomu - 

popis rozsahu osové segregace v ingotu, (hm. %) 

 
C Mn Si P S Cr Mo V Al 

Celo u hlavy 

ingotu 

0,91 

0,91 

0,24 

0,24 

0,40 

0,39 

0,014 

0,011 

0,006 

0,005 

1,69 

1,67 

0,27 

0,25 

0,10 

0,10 

0,017 

0,017 

150mm od 

lomu na 

straně hlavy 

0,86 0,23 0,38 0,007 0,007 1,62 0,24 0,09 0,017 

50mm od 

lomu na 

straně hlavy 

0,87 0,22 0,37 0,009 0,004 1,55 0,22 0,09 0,018 

50mm od 

lomu na 

straně půdy 

0,79 0,23 0,39 0,010 0,004 1,52 0,21 0,08 0,021 

150mm od 

lomu na 

straně půdy 

0,79 0,21 0,36 0,007 0,003 1,47 0,19 0,08 0,018 

Čelo u půdy 

ingotu 

0,62 

0,62 

0,22 

0,21 

0,36 

0,35 

0,008 

0,007 

0,004 

0,003 

1,49 

1,49 

0,20 

0,22 

0,08 

0,08 

0,023 

0,018 

 
C Mn Si P S Cr Mo V Al 

Celo u hlavy 

ingotu 

0,92 

0,91 

0,24 

0,24 

0,35 

0,39 

0,009 

0,009 

0,006 

0,006 

1,62 

1,61 

0,25 

0,25 

0,10 

0,10 

0,021 

0,021 

150mm od 

lomu na 

straně hlavy 

0,83 0,21 0,33 0,005 0,006 1,59 0,22 0,08 0,015 

50mm od 

lomu na 

straně hlavy 

0,87 0,22 0,37 0,009 0,004 1,55 0,22 0,09 0,018 

50mm od 

lomu na 

straně půdy 

0,83 0,24 0,39 0,012 0,003 1,63 0,26 0,11 0,020 

150mm od 

lomu na 

straně půdy 

0,71 0,22 0,35 0,006 0,003 1,52 0,21 0,09 0,020 

Čelo u půdy 

ingotu 

0,65 

0,64 

0,22 

0,21 

0,36 

0,36 

0,006 

0,006 

0,003 

0,003 

1,48 

1,47 

0,20 

0,20 

0,08 

0,08 

0,021 

0,021 



63 

 

5.5 Základní vlastnosti zakalené povrchové vrstvy válce  

     Z povrchové vrstvy válce byl z okraje lomu technikou rozbrušování, vyříznut obvodový 

segment, který byl následně za intenzivního ochlazování vodou příčně rozřezán 

rozbrušováním na desky o tloušťce 12 až 15 mm. Tyto desky byly použity pro měření 

tvrdosti Rockwellovou a Vickersovou metodou, stanovení makrostruktury a po jejich 

rozřezání  na menší části i pro metalografický rozbor a zkoušky popouštění. 

5.6 Tvrdost 

Tvrdost neklesá od kaleného povrchu válce kontinuálně, ale ve druhé polovině tloušťky 

zakalené vrstvy se v jejím průběhu projevuje druhé maximum tvrdosti. 

 

5.7 Makrostruktura 

    Makrostruktura příčné povrchové vrstvy válce je dokumentována na obr. 5.1. Je z ní 

zřejmá největší odolnost proti leptání v zóně ležící asi 35 až 43 mm od povrchu, která 

svědčí o větším obsahu uhlíku v tuhém roztoku než v pásmech okolních a v daných 

souvislostech tedy také o menším stupni popuštění než má podpovrchová zakalená vrstva. 

Zvýraznění dendritické segregace v pásmu 30 až 50 mm pod zakaleným povrchem svědčí 

o jiné skladbě mikrostrukturních složek než v pásmech sousedních. 

 

Obr. 5.1 Makrostruktura řezu zakalenou vrstvou válce 
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5.8 Mikrostruktura 

    Mikrostruktura zakalené vrstvy byla studována za použití technik světelné a řádkovací 

elektronové mikroskopie, aby bylo možné odlišit popuštěný a nepopuštěný martenzit                         

a případně zbytkový austenit. Je třeba vzít ale v úvahu, že tento rozbor nebyl proveden                   

ve stavu válce po jeho diferenciálním kalení, ale ve stavu po diferenciálním kalení                        

a po za měsíc následující expozici válce na teplotu 300 °C, která se odrazila v mírném 

popuštění po kalení nepopuštěného martenzitu [45]. 

    Počáteční stádia rozpadu po diferenciálním kalení nepopuštěného martenzitu následkem 

dodatečné expozice válce na teplotě 300°C v mikrostruktuře objektivně existují, ale nejsou 

ani na úrovni řádkovací elektronové mikroskopie rozlišitelná (ukazuje je až transmisní 

elektronová mikroskopie replik). Pro stav válce jen po diferenciálním kalení platí rozložení 

struktur v zakalené vrstvě podle tab. 5.5. Mikrostruktura převážné části povrchové vrstvy                 

je značně heterogenní a vyskytují se v ní strukturní složky, které lze vzájemné odlišit jen 

při velkém zvětšení, což se týká zejména nepopuštěného martenzitu a jehlicovitého 

troostitu. Užitý termín jehlicovitý troostit vyjadřuje zcela přesně morfologii perlitických 

kolon se super jemným lamelárním cementitem, které vznikají neuspořádanou difúzní 

přeměnou austenitu v oblasti nízkých teplot a jehož pomocí lze odlišit perlit,                           

který se vytvořil za výrazně vyšších teplot. V popisu mikrostruktur se neobjevuje 

hodnocení částic sekundárního cementitu, který se prakticky v celé kalené vrstvě vyskytuje 

v podobě globulitických útvarů různé disperze a v různém množství, které nebylo 

klasifikováno. 

Tabulka 5.5 Rozložení mikrostrukturních složek v povrchové zakalené vrstvě válce č. 236 ve 

stavu po jeho diferenciálním kalení 

Vzdálenost od zakaleného 

povrchu [mm] 

Tvrdost 

/HRC/ 

Mikrostruktura 

3,5 50 Značně popuštěný jemný martenzit  

6 52 Značně popuštěný hrubý martenzit  s malým 

množstvím popuštěného bainitu 

17 44 Značně popuštěný hrubý martenzit  s velkým 

množstvím popuštěného bainitu 

32 41 Popuštěný bainit, jehlicovitý troostit, nepopuštěný 

martenzit, zbytkový austenit 

40 42 Jehlicovitý troostit, popuštěný bainit, nepopuštěný 

martenzit, zbytkový austenit 
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pokračování tab. 5.5 

Vzdálenost od zakaleného 

povrchu [mm] 

Tvrdost 

/HRC/ 

Mikrostruktura 

45 43 Jehlicovitý troostit, popuštěný bainit, nepopuštěný 

martenzit, zbytkový austenit 

47 47 Jehlicovitý troostit, popuštěný bainit, nepopuštěný 

martenzit, zbytkový austenit 

57 42 Lamelární perlit, popuštěný bainit, nepopuštěný 

martenzit, zbytkový austenit 

70 38 Lamelární perlit 

 

    V této fázi je provedeno pouze srovnání tzv. popuštěného neboli značně popuštěného 

martenzitu nalézajícího se v povrchové vrstvě válce do hloubky cca 20 až 25 mm obr. 5.2               

a obr. 5.3 a mírně popuštěného neboli nepopuštěného martenzitu existujícího v zóně kolem 

sekundárního piku tvrdosti tj. ve vzdálenosti asi 32 až asi 57 mm, obr. 5. 4. Patrný je 

evidentní rozdíl mezi popuštěným deskovým martenzitem povrchové vrstvy s vysokou 

četností snadno rozlišitelných karbidů a mezi nepopuštěným (mírně popuštěným) 

martenzitem podpovrchových vrstev, v němž ani při zvětšení 15 000 x nejsou žádné 

produkty jeho rozpadu patrné  na obr. 5.5 a na obr. 5.6. je také pro představu uveden 

snímek jehlicovitého troostitu. Zbytkový austenit se při dodatečné expozici válce na 300°C 

nerozpadl, ale i když ve struktuře existuje, metalograficky nemůže být přímo odlišitelný 

[46]. Nachází se totiž v diskrétních zónách, v daném případě v bainitu a nepopuštěném 

martenzitu. Jeho přítomnost ve struktuře může být odhalena speciálními laboratorními 

technikami, ale také nepřímo jeho rozpadem za vhodných teplot popouštění (např. 340 - 

380°C) nebo zmrazením, a to podle případného vzestupu tvrdosti. Nepřímo uvedenými 

způsoby byl také zbytkový austenit prokázán v zóně kolem piku sekundární tvrdosti, asi 35 

až 50 mm pod povrchem válce, když jeho největší množství je podle změn tvrdosti 

indikováno na vzestupné křivce sekundárního piku tvrdosti, tj. ve vzdálenosti asi 38 až 48 

mm pod zakaleným povrchem válce.  
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Obr. 5.2 Vzhled popuštěného hrubého martenzitu v povrchové vrstvě zakalené na martenzit 

(zv. 10 000 x) 

 

 

Obr. 5.3 Detailní morfologie deskového martenzitu popuštěného na 400 °C 
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Obr. 5.4 Vzhled ostrůvků mírně popuštěného martenzitu (po diferenciálním kalení nepopuštěného) 

v povrchové vrstvě zakalené především na bainit (zv. 1 000 x) 

 

 

Obr. 5.5 Detailní morfologie mírně popuštěného deskového martenzitu ve vzdálenosti 57 mm                           

od povrchu (zv. 1 500 x) 
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Obr. 5.6  Morfologie jehlicovitého troostitu ve vzdálenosti 50 mm od povrchu. 

     

     Změny tvrdosti po dodatečném popuštění diferenciálně zakalené vrstvy na teploty ležící 

pod teplotou maximální stability austenitu jsou patrné z diagramů na obr. 5.7 a obr. 5.8. 

Množství zbytkového austenitu v zóně 38 až 50 mm pod povrchem lze odhadnou na více                

než 10 objemových procent (možné zvýšení tvrdosti až o 3 jednotek HRC). 
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Obr. 5.7 Vliv popouštění při 380°C/34hod na změnu tvrdosti zakalené vrstvy válce č. 236 
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Obr. 5.8  Průběh tvrdosti v zakalené vrstvě válce č. 236 
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5.9 Stabilita mikrostruktury v zakalené vrstvě při popouštění  

    Stabilita mikrostruktury v zakalené vrstvě byla posouzena popouštěcími zkouškami                      

v rozmezí teplot 340°C až 540°C při konstantní prodlevě 24 hod podle změny tvrdosti. 

Naměřené hodnoty tvrdosti po aplikovaných režimech dodatečného popuštění jsou 

uvedeny v diagramu na obr. 5.9 Je zřejmé, že popuštěním za zvolených podmínek není 

možné polohu piku sekundární tvrdosti ovlivnit, a že popouštění po diferenciálním kalení, 

které by mělo vést k zachování tvrdosti po kalení, nelze provádět na teplotu vyšší než 400 

až 420°C. 

 

Obr. 5.9 Vliv dodatečného popuštění °C/24hod/vzduch na změnu tvrdosti povrchové vrstvy 

diferenciálně kaleného válce č. 236 
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6  Vyhodnocení faktů a učení dalšího postupu výzkumu 

     Zpracované informace a poznatky z průběhu výroby a následných expertíz 

zpracovaných za účelem objasnit příčiny praskání válců vyrobených z oceli 7CrMoV 

jsou přínosem pro aplikaci při výrobě válců z ocelí s obsahem chromu 2% - 3 % 

kalených na tvrdost 69 – 73 HSh. Diferenciální kalení je kombinací anizotermického                                    

a izotermického kalení. Při kontinuálním kalení tělesa o průměru l,3 m nelze u oceli                    

s tak nízkou prokalitelností, jakou má ocel 7CrMoV očekávat vznik zákalných struktur                

do větších hloubek, a to ani při kalení do vody, a proto diferenciální kalení je cesta,                   

jak tento problém obejít [47]. Při tomto kalení se nejprve po zamočení válce z kalicí 

teploty do vody vytvoří na jeho povrchu do hloubky asi 25 mm tenká zakalená vrstva 

anizotermicky a hlavní strukturní složkou této vrstvy je martenzit. Následně se pak                    

za izotermických podmínek ochlazování tento martenzit popouští na teplotu až 400°C                  

a hlouběji pod povrchem ležící vrstvy, které po zamočení do vody setrvaly na teplotách 

blízkých Ms, v nichž se proto zachovalo velké množství austenitu, za izotermických 

podmínek transformují na strukturní složky, jejichž základem je bainit. Bainit obsahuje 

velké množství zbytkového austenitu, zejména v zóně 30 - 50 mm pod povrchem,                   

který se částečně po konečném dochlazení výkovku na teplotu místnosti po přechodu              

přes teplotu Ms přemění na martenzit, přičemž ho ale přesto v mikrostruktuře                             

po dochlazení výkovku na teplotu místnosti zůstává veliké množství (schéma na obr. 

6.1 a na obr. 6.2).  V zakalené povrchové vrstvě tloušťky asi 60 mm u válců s tvrdostí 

69-73 HSh se tak po diferenciálním kalení objevuje tvrdá podpovrchová mezivrstva                             

s nestabilním zbytkovým austenitem a s nepopuštěným martenzitem. Již samotná 

přítomnost nepopuštěného martenzitu v části zakalené vrstvy, prokázaná přímo 

metalograficky, je jednoznačným důkazem, že válce s uvedenou tvrdostí, pokud nejsou       

po diferenciálním kalení následně popuštěny, jsou válce dodávány nedostatečně 

popuštěné, popuštěna je jen povrchová vrstva do hloubky asi 25 mm. Literatura [48,49] 

uvádí, že válce praskají účinkem vysoké vnitřní tahové napjatosti spojené                           

s jejich tepelným zpracováním na relativně vysokou tvrdost. Proto je nutné řešit snížení 

hladiny vnitřních pnutí popouštěním válců po jejich diferenciálním kalení a zamezení 

vzniku osové hrubozrnnosti v těle válce v průběhu kování polotovaru.  
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Z rozboru vnitřní jakosti použitých kovářských ingotů vyplývá, že u ingotů běžného             

tvaru s úkosem těla v rozmezí 2 až 5% a štíhlostí 2 až 2,5 se vyskytuje pásmo osové 

pórovitosti v délce zabírající až 60 % výšky těla. Příčný rozměr tohoto pásma se pohybuje 

kolem 13 % průměru těla ingotu. Tuto pórovitost i jednotlivé větší dutiny vzniklé                       

při tuhnutí ingotu je nutno odstranit kováním.      

     Bylo prokázáno, že uzavření a svaření těchto vad plastickou deformací závisí na mnoha 

vlivech. Především je to tvar, velikost, orientace a umístění vad v ingotu, stav povrchu 

jednotlivých vad, chemické složení oceli a podmínky deformace (teplota oceli                            

při deformaci, způsob ohřevu, tvar nástroje, velikost a smysl deformačních napětí v oblasti 

vady, doba jejich působení, rychlost deformace apod.). Jejich vzájemné uplatnění ovlivňuje 

rozsah uzavření vnitřních dutin a závisí na mechanizmu, jejich uzavírání a následném 

svaření. Zjištěné poznatky provedené v rámci výzkumu zaměřené na  oblasti vlivu 

vnitřního pnutí a osové pórovitosti jsou předpokladem pro stanovení finálního 

technologického postupu kování válců z ocelí s vyšším obsahem chromu. 
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Obr. 6.1  Průběh tvrdosti v zakalené vrstvě válce po diferenciálním kalení s vyznačením pásem 

výskytu jednotlivých strukturálních složek 
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Obr. 6.2  Schématické znázornění průběhu kalení a částečného popouštění povrchových vrstev 

válce č. 236 při jeho diferenciálním kalení. 
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7 Stanovení technologického postupu na základě výsledků 

výzkumu způsobů kování válců s vyšším obsahem Cr 

 

    Na základě získaných poznatků v experimentální části, se prokázalo za vhodné                          

do technologického postupu kování válců s vyšším obsahem chromu implementovat 

poznatky zaměřené na stupeň prokování především v osové části kovářských ingotů a déle 

se zaměřit na stanovení vhodného způsobu tepleného zpracování válců, a to vše s cílem 

snížení vnitřního pnutí u výkovků válců 

    Za velmi přínosné se jeví aplikace výsledků odvozená od technologie tváření s teplotním 

spádem. Při její aplikaci na kování klasicky odlévaných ingotů lze odstranit vnitřní dutiny 

sofistikovanou plastickou deformací za tepla. Postup odstranění těchto vad tvářením                    

za tepla se skládá ze dvou fází. V první fázi musí nastat přeměna prostorového tvaru dutiny 

na vadu plošnou. V druhé fázi se musí vzájemně se dotýkající protilehlé stěny vady svařit 

plastickou deformací. K tomu je nutné v okolí vady vyvolat vhodný stav napětí. Jeho 

potřebná velikost závisí na směru a smyslu působících sil, kovací teplotě a chemickém 

složení materiálu. 

a) Fáze uzavírání vnitřních dutin  

Uzavírání vnitřních dutin je vyvoláno plastickou deformací, při které se mění geometricky 

tvar dutiny a podle napjatosti v jejím okolí se mění i její objem. Bylo prokázáno, že pochod 

uzavírání vnitřních dutin není významně ovlivněn složením oceli. Uzavírání dutin začíná 

nejdříve v pásmu intenzívní deformace a postupně přechází do dalších oblastí s menší 

deformací. Vlivem kontaktního tření mezi tvářeným materiálem a kovadly je nejmenší 

deformace v oblasti tzv. utlumené deformace. Vnitřní dutina se úplně uzavře tehdy, jestliže 

místní deformace v oblasti dutiny dosáhne tzv. kritické velikosti, která závisí na velikosti 

vnitřní dutiny. 

Rozhodující je rozměr dutiny ve směru působení deformační síly a rozměr výkovku                      

ve stejném směru. Velikost místní deformace v okolí dutiny, při které se dutina uzavře               

(při kování na rovných kovadlech) závisí na poměru rozměrů dutiny a výkovku ve směru 

působení deformační síly. 



77 

 

b) Fáze svaření vnitřních dutin kováním 

Úspěšné svaření uzavřených dutin závisí na napětí, teplotě oceli a na množství oxidů 

vyskytujících se na stěnách dutiny. Oxidickou vrstvu lze rozrušit plastickou deformací.                

Tím jsou vytvořeny základní podmínky pro svařování tlakem za tepla. Vnitřní dutiny                 

se při kování za tepla svaří, jsou-li splněny podmínky: 

 1) objemová dutina musí být předchozí deformací dokonale uzavřena, 

 2) v okolí zploštělé vady musí působit tlakové (popř. smykové) napětí, jejich    

                velkost závisí na teplotě výkovku a na chemickém složení materiálu, 

 3) dutiny nebo póry vzniklé smrštěním oceli při tuhnutí nejsou spojeny  

                s atmosférou a jejich vnitřní povrch je bez oxidů. 

 

     Z praxe známe případy výskytu vad u velkých výkovků, které se podobají vločkám.                

Pro vločky je typické, že se vyskytují v ose výkovku, a o obvykle v místě, které má 

největší průměr. Z tohoto pravidla existuje několik výjimek, které souvisí se způsobem 

ochlazování, především u podélných výkovků. Vady se mohou vyskytovat v místech 

pozitivní segregace, tj. především v místech odpovídajících podhlavovým oblastem ingotů.      

     Ve výkovcích mohou vznikat i vady, které nelze jednoznačně vysvětlit. Na příklad                 

je popsán případ, kdy ve výkovku válce s průměrem 1100 mm (vyrobený z oceli 

CrNiMoV) byly při ultrazvukové kontrole v oblasti s malým průřezem indikovány vady, 

tato část výkovku odpovídala patě ingotu. Tavební obsah vodíku se pohyboval kolem                 

1 ppm, v patní části ingotu byl pravděpodobně ještě nižší. Ve vývrtu osové části rotoru 

byly nalezeny trhliny podobné vločkám o průměru 6-12 mm. Trhliny měly transkrystalický 

charakter (obr. 7.1). Při rozboru technologie kování se zjistilo, že čep byl dokován při 

snížené kovací teplotě.  
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Obr. 7.1 Trhlina transkrystalického charakteru 

 

     Mechanické vlastnosti lité oceli závisí nejen na obsahu vměstků, ale i na hrubosti 

dendritické struktury. Významný vliv mají makroskopické a nepravidelně rozložené 

staženiny a póry. Vnitřní řediny vznikají následkem smršťování kovu při tuhnutí ingotu. 

Technologii volného kování je vhodné podřídit zásadě, aby již v úvodních operacích 

(prodlužování, popř. pěchování) se vytvořily podmínky pro odstranění necelistvostí 

struktury. Výzkumu chování necelistvosti při základních kovářských technologií byla 

v posledních letech věnována zvýšená pozornost, přednostně zaměřena na hledání 

spolehlivých způsobů jejich odstranění prokováním (PK). 

     Rozhodující vliv na zakování necelistvosti má prvé stádium – uzavírání,                            

které se uskutečňuje přemísťování povrchu necelistvosti, čímž se mění její tvar a velikost. 

Uzavírání necelistvostí závisí na tvaru, hustotě, umístění a orientaci vad v licí struktuře 

ingotu a stavu napjatosti, v oblastech vyskytujících se necelistvostí. Na množství                          

a vlastnosti necelistvostí má vliv ocelárenská technologie, stav napjatosti lze ovlivnit 

zásahy v technologii kovárenské: kovářská operace, vnější tření, tvar a rozměry pásma 

deformace, tvar nástroje, velikost deformace, popř. záměrně vytvořený teplotní spád                  

po příčném průřezu kovaného ingotu. Posledně uvedená možnost představuje kování 

s ochlazeným povrchem. 
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7.1.  Využití technologie kování válců s teplotním spádem  

    Podstata metody je založena na soustředí deformačního účinku do osové části ingotu, 

vyvolá se příznivý stav napjatosti s převládajícím tlakovým napětím. Uvedené podmínky 

jsou příznivé pro zakování necelistvosti. Zakování se uskutečňuje při nižším stupni 

prokování, než je tomu u běžného prodlužování. Na soustředění deformačního účinku                  

do osové části ingotu se podílejí dva činitelé: 

           a) záměrně vytvořený teplotní spád mezi povrchem a osovou částí ingotu 

           b) tvar horního kovadla. 

 

7.1.1.  Vliv teplotního spádu 

    Prostým ochlazováním ingotu z horní kovací teploty lze po určité době dosáhnout 

teplotního rozdílu mezi jeho osou a povrchem v rozmezí 250 až 300 °C (v závislosti                       

na velikosti průřezu). Nerovnoměrné rozdělení teploty má za následek rozdílné objemové 

smrštění v jednotlivých oblastech ingotu, výsledkem je vznik tlakových napětí v jeho ose,           

což lze prokázat následujícím postupem. Objem tělesa, které se ochladí z teploty t0 na 

teplotu t1 lze stanovit ze vztahu: 

𝑉1 =  𝑉0 (1 −  𝛽 . ∆𝑡)          (1)

     

Kde  𝑉1  je objem tělesa při teplotě  𝑡1  , 𝑉0  je objem tělesa při teplotě 𝑡0  , 𝛽 je součinitel 

tepelné roztažnosti, ∆t je teplotní spád (∆𝑡 =  𝑡0 −  𝑡1). Úpravou vztahu (1) dostáváme: 

𝑉0− 𝑉1
𝑉0

 = 𝛽 . ∆𝑡,                      

(2) 

a levou stranu rovnice lze upravit 

𝑉0− 𝑉1
𝑉0

. 100 =  𝜗[%]           (3) 

kde  υ je poměrné zmenšení objemu. 

Za předpokladu, že pro danou značku oceli přibližně platí  𝛽 = konst. získáme závislost   

𝜗  = 𝑓 (∆𝑡)                                                                                                                          (4) 
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    Grafické vyjádření rovnice (4) je na obr. 7.2. Parabolická křivka v horní části diagramu 

představuje průběh teploty po příčném průřezu ingotu s podchlazeným povrchem. Teplotu 

v jednotlivých místech ingotu, tj. místní teplotu můžeme označit jako 𝑡𝑚. Pohybuje                         

se v rozmezí teplot 𝑡1  ≤  𝑡𝑚  ≤  𝑡0 , kde např. pro ocel 34CrNiMo6 a hmotnost ingotu 

kolem 90 t platí:   𝑡0 = 1180 °C   a    𝑡1  = 800 °C. 

    Zrcadlovým protějškem křivky 𝑡𝑚 je křivka charakterizující teplotní rozdíl ∆𝑡𝑚       

v jednotlivých místech po příčném průřezu ingotu   ∆𝑡𝑚    =  𝑡0 −  𝑡𝑚    , která se pohybuje 

v rozmezí  𝑡0 −  𝑡1  ≥  ∆𝑡𝑚 ≥ 0. Pro stejné parametry se ∆𝑡𝑚    pohybuje kolem 400 °C. 

S využitím vztahu (2) můžeme do dolní části obr. 2 zakreslit křivku pro 𝜐𝑚   , která 

zobrazuje průběh poměrného zmenšení objemu v jednotlivých místech ingotu po jeho 

příčném průřezu. 

Jestliže ∆𝑡 = 380 °C   a    𝛽 = 16 . 10−6   [𝐾−1]  , pak největší hodnota poměrného 

zmenšení objemu podle vztahu (2)   υ ~ 0,5 % je na povrchu ingotu a nejmenší hodnota υ 

= 0 je v ose ingotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2.  Průběh teploty teploty 𝐭𝐦 , teplotního rozdílu ∆𝐭𝐦  a poměrného zmenšení objemu υ  

po příčném průřezu povrchově podchlazeného ingotu 
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    Následkem nerovnoměrného rozdělení teploty mají jednotlivé oblasti ingotu rozdílné 

objemové smrštění. Největším na povrchu a nejmenším v ose. Změna rozměrů jedné 

oblasti vyvolá změny rozměrů v oblastech sousedních. Ingot je jednolitým tělesem, 

jednotlivé oblasti nejsou od sebe mechanicky odděleny, jedna do druhé plynule přechází. 

Oblasti, jejichž rozměry se zvětšují, působí na sousední oblasti, jejichž rozměry                             

se zmenšují, silami, které jejich rozměry zvětšují a naopak. Tyto vnitřní, vzájemně                        

se vyrovnávající síly nejsou nic jiného než tepelná napětí. 

Abychom v povrchově podchlazeném ingotu mohli určit jejich smysl (znaménko)                         

a velikost v jednotlivých oblastech, je nutné k těmto místním hodnotám v diagramu na obr. 

7.2 zobrazených veličin přiřadit i jejich hodnoty střední, které v podstatě vycházejí                      

ze střední teploty ingotu  𝑡𝑠 ≈   1000 °C, od nichž lze snadno odvodit střední teplotní rozdíl                  

∆𝑡𝑠 =  𝑡𝑜 −  𝑡𝑠   ≅  150°C a střední poměrné zmenšení objemu υ  =  0,25 %. 

Svislé šipky v dolní části diagramu na obr. 7.2 směřují od nerovnovážného stavu (poměrné 

zmenšení objemu v jednotlivých místech ingotu) ke stavu rovnovážnému (střední poměrné 

zmenšení objemu) a svým směrem vyjadřují smysl tepelných napětí a délkou pak jejich 

velikost. Největší tepelná, tlaková napětí se objevují v ose ingotu, kde bez vyvození 

vnějších sil působí příznivě na uzavírání necelistvostí. 

     To je prvý důsledek záměrně vytvořeného teplotního spádu. Tím druhým jsou rozdílné 

hodnoty přirozeného deformačního odporu v jednotlivých oblastech ingotu,                             

což lze prezentovat na obr. 7.3. Parabolická zákonitost průběhu přirozeného deformačního 

odporu přispívá k přednostnímu prokování osové oblasti ingotu, kde se následkem vnějšího 

tuhého pláště s vyšší přirozeným deformačním odporem vytváří příznivý tlakový stav 

napjatosti              

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.3 Změna přirozeného deformačního odporu po příčném průřezu povrchově ochlazeného 

ingotu 
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7.1.2. Vliv tvaru kovadel 

    Původní metoda kování s ochlazeným povrchem využívala pár rovných kovadel. Horní 

kovadlo působila na tvářený polotovar na menší kontaktní ploše než spodní (obr. 7.4).                

Mezi délkou kovadla L a šířkou prodlužovaného polotovaru b platí vztah:   

   L = 0,7 . b           (5) 

  

            

Obr. 7.4 Rovná kovadla k prodlužování polotovaru pravoúhlého průřezu 

 

    Na uvedených kovadlech lze prodlužovat pouze polotovary pravoúhlého průřezu.  

Nejsou vhodná pro prodlužování kruhových nebo vícehranných ingotů. Je prokázáno,                 

že při kování polotovaru kruhového průřezu na rovných kovadlech vzniká v ose kovaného 

polotovaru stav napjatosti s převládajícími tahovými složkami napětí, který vede 

k porušení soudržnosti oceli. 

     Metodu kování s podchlazeným povrchem ingotu lze aplikovat i při prodlužování                       

na tvarových kovadlech. Spodní kovadlo je úhlové, horní rovněž úhlové, avšak kratší (obr. 

7.5). V obou případech je zřejmé, že se jedná o usměrnění deformačního účinku vnějších 

sil do středových oblastí ingotu, kratším horním kovadlem, které mění tvar a rozměry 

pásma deformace. 
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Obr. 7.5. Tvarová kovadla k prodlužování ingotů s podchlazeným povrchem 

       

      Při konvenčním prodlužování (obr. 7.6a) je pásmo deformace pravoúhelníkem, jehož 

plocha b x h je totožná s plochou příčného průřezu prodlužovaného polotovaru.                              

Při prodlužování kratším horním kovadlem (obr. 7.6b) je pásmo deformace lichoběžníkem.                     

Kontaktní plocha: h/2 . (b + L) je menší než plocha příčného průřezu prodlužovaného 

polotovaru. 

Obr. 7.6 Tvar a rozměry pásma deformace: a) při běžném prodlužování, b) při prodlužování horním 

kratším kovadlem 
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Materiál, na který nepůsobí nástroj vytváří kolem tvářeného objemu tuhý klínovitý plášť,          

který podporuje vznik tříosé tlakové napjatosti v ose prodlužovaného polotovaru. 

Při běžném prodlužování se necelistvost uzavírá následkem proti sobě působících sil                      

ve svislém směru, a vlivem volného šíření se mírně rozšiřuje. Necelistvosti se před úplným 

semknutím stěn zplošťují. Jiné jsou poměry při prodlužování kratším horním kovadlem,                  

kdy tuhý klínovitý plášť omezuje tok kovu ve směru šířky, a tím vyvolává i silový účinek                 

na necelistvost, která se za příznivějších podmínek objemové tlakové napjatosti snáze 

uzavírá. Výhodnější budou při prodlužování kratším horním kovadlem i energetické 

poměry v tvářené oceli. Energie potřebná k plastické deformaci zasahuje menší objem 

tvářeného polotovaru a její účinek na protváření bude výraznější. 

 

7.1.3. Prodlužování výkovků válců s ochlazeným povrchem 

    Velikost deformace při tomto postupu je malá. Pro uzavírání necelistvostí postačuje 

poměrný výškový úběr 6 až 8 %. Alternativně ho můžeme realizovat v jednom,                        

nebo několika průchodech, přitom se tvar předkovku (ingotu) příliš nemění. Po této fázi 

pak následuje běžné prodlužování. 

Prodlužování s podchlazeným povrchem má pro kovárenské využití velký význam. 

K rozrušení licí struktury a k jejímu převedení na strukturu tvářenou se vystačí s nižším 

stupněm prokování, kterým dosáhneme vhodné podmínky pro zavaření vnitřních 

necelistvostí v ose ingotu. 

Z rozboru vyplývá, že největší účinek z hlediska protváření licí struktury dosáhneme                   

při plné aplikaci metody prodlužování povrchově podchlazeného ingotu na zvláštních 

kovadlech. Tak např. teplotní rozdíl mezi osovými částmi a povrchem ingotu                                  

o průměru nad 1 600 mm, rovnoměrně prohřátého na horní kovací teplotu kolem 1200 °C 

činí po 30 min. chladnutí na klidném vzduchu přibližně 180 °C. Teplota v ose se pohybuje 

kolem 1100 °C a teplota na povrchu dosahuje 920 °C. Uvedený rozdíl teplot je však 

nedostačující k usměrnění deformačního účinku do osové části ingotu. Potřebný teplotní 

spád kolem 300 °C můžeme získat u válcových polotovarů s průměrem nad 750 mm. 

Závislost přirozeného deformačního odporu na teplotě v rozmezí 1200 až 900 °C                        

je u většiny oceli přibližně stejná. Přirozený deformační odpor při 900 °C je přibližně 
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trojnásobkem přirozeného deformačního odporu při teplotě 1200 °C. Dále budeme 

analyzovat protváření válců při změně jednoho ze dvou uvedených činitelů.  

 

7.2. Kování výkovků válců s ochlazeným povrchem 

    Zkušenosti s kováním ingotů s ochlazeným povrchem jsou bohaté. Byly porovnávány 

vlastnosti výkovků kovaných klasickým způsobem (i se zařazením pěchování) a výkovků 

kovaných z ingotů s ochlazeným povrchem. 

Jakost volných výkovků závisí kromě jiných činitelů, jako je ocelářská technologie, 

tepelné zpracování a podobně, také na samotné technologii volného kování, zejména                  

na stupni prokování. Z provozních zkušeností v kovárnách bylo stanoveno, že výkovek má 

mít minimální stupeň prokování, dosažený prodlužováním, který se vypočítá ze vztahu: 

𝐾 =  
𝑆𝑖

𝑆𝑣
 ≥ 3         ( 7.6 ) 

Kde K je stupeň prokování prodlužováním, 𝑆𝑖  je příčný průřez ingotu, 𝑆𝑣 je příčný průřez 

výkovku 

Pokud tuto hodnotu nemůžeme dosáhnout prodlužováním, používá se kombinace 

pěchování a prodlužování. Celkový stupeň prokování pak vypočítáme ze vztahu: 

PK = 𝐴𝑛 . 𝑃𝑛 . K ≥ 3          ( 7.7 ) 

kde PK je celkový stupeň prokování, P je stupeň pěchování (P = 𝑆𝑝/𝑆𝑖),  𝑆𝑝 je příčný 

průřez napěchovaného ingotu, n je počet pěchovacích operací, A je koeficient 

ekvivalentnosti (A = 0,7 až 0,8). 

 

Pěchování ingotů se používá ve všech kovárnách na světě. Je to operace značně nákladná, 

zdlouhavá a riskantní u těžce tvářitelných ocelí (navíc limituje velikost výkovku u daného 

lisu). 

Aby bylo možné se těmto nevýhodám pěchování vyhnout a zároveň vyrábět výkovky 

stejné jakosti jako dosud, tzn. s odpovídajícím stupněm prokování, zkoumá se v posledních 

letech tváření ingotů a předkovků s ochlazeným povrchem. Využívá se přitom známého 

jevu. že ingot při ochlazování z horní kovací teploty nechladne v celém průřezu 

stejnoměrně, ale že povrchové vrstvy chladnou podstatně rychleji než střed ingotu.                       
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Při deformaci takto ochlazeného ingotu nebo předkovku, který je na povrchu ochlazen                

na teplotu blízkou spodní kovací teplotě, ale v jeho ose je teplota blízká horní kovací 

teplotě, se protváří i střed ingotu, kde je nejvíce necelistvostí. U ingotu ohřátého v celém 

průřezu na horní kovací teplotu se při deformaci protváří v závislosti na velikosti úběru                

a v závislosti na poměrné délce záběru hlavně jeho povrchové vrstvy. 

 

7.2.1 Základní technologie 

    Ověření účinku deformace předkovku s ochlazenými povrchovými vrstvami na jejich 

středové části bylo provedeno na třech ocelových blocích o rozměrech 300 x 300x1100 

mm z oceli o obsahu 0,3 % uhlíku. Byly ověřovány dva způsoby prodlužování 

s ochlazeným povrchem ingotu a klasický způsob prodlužování. Jednotlivé způsoby kování 

s ochlazeným povrchem se od sebe lišily tím, že při deformaci působilo horní kovadlo jen 

na 70 % šířky deformovaného bloku (obr. 6). Nástroje použité k ověření technologií měly 

následující tvary a rozměry: 

a) horní kovadlo ploché o šířce 70 % šířky bloku, spodní kovadlo ploché o rozměrech 1200 

x 1200 mm 

b) horní kovadlo ploché o rozměrech 1430 x 300 mm, spodní kovadlo ploché o rozměrech 

1200 x 1200 mm 

c) klasický způsob kování – horní i spodní kovadlo ploché o rozměrech 1430 x 300mm 

Stupeň deformace byl u všech tří bloků stejný  7 %  (obr. 7.7). Bloky byly před deformací 

ohřáty na teplotu 1250 °C.          

 

Obr. 7.7. Rozměry vzorku a schéma deformace při kování jednotlivými metodami 
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  U obou způsobů byl povrch ochlazen na teplotu 750 °C. Teplota středu byla 970 °C,                 

a pak byla provedena deformace. U klasického kovacího způsobu byla deformace 

provedena při teplotě 1250 °C. Po deformaci byly bloky rozřezány na části a změřila                  

se změna plochy středového otvoru. Zkoušky prokázaly, že k největšímu uzavření 

středového otvoru v ose bloku dojde při kování s ochlazeným povrchem a k nejmenšímu 

uzavření u klasického způsobu prodlužování. 

 

7.2.2. Experimentální prodlužování ingotů s ochlazeným povrchem 

    Experimentální ověření této metody bylo provedeno na výkovku osazeného hřídele. 

Osmihranný ingot o hmotnosti 31 t, který byl odlit z oceli C45 (obr. 7.8) a ohřát na kovací 

teplotu 1200 °C 

                                       

Obr. 7.8 Výchozí ingot a uspořádání kovadel pro kování ingotu s ochlazeným povrchem 

 

     Po vytažení z pece byl vykován z hlavy ingotu manipulační čep, odseknuta spodní část 

ingotu a další část pro zkoušky v litém stavu. Ingot byl dále ochlazován na vzduch                            

až do teploty povrchových vrstev 740 °C. Ochlazování trvalo 2h 15 min. Ingot ochlazený                

na tuto teplotu povrchu byl prodlužován na polovině délky na hlavové straně ingotu 

pomocí speciálních kovacích vložek, které byly uchyceny na kovadla. Kovací vložky měly 
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výřez 135°  a navíc podélný úkos odpovídající úkosu ingotu (obr.7.8). Po 10 % deformaci 

poloviny ingotu byl ingot znovu vsazen do pece a ohřát na horní kovací teplotu. Po ohřevu 

byl prodlužován po celé délce kombinovanými kovadly, horním plochým, spodním 

s výřezem o úhlu 103 °  na devětkrát osazený hřídel (obr. 7.9). 

 

Obr. 7.9 Výkovek osazeného hřídele a uspořádání nástrojů při kování v kombinovaných kovadlech 

 

    Po tepelném zpracování byly z obou částí výkovku provedeny mechanické zkoušky. 

Zkoušky mechanických vlastností výkovku, tvářeného dvěma uvedenými technologiemi, 

ukázaly, že deformační podmínky prodlužování a stupeň prokování nemají vliv na pevnost 

oceli, ale značně se mění plastické vlastnosti a vrubová houževnatost ve středových 

částech výkovků. V povrchových částech, kde je materiál čistější, se vliv podmínek 

prodlužování projevuje slaběji. Získané poznatky prokazují, že: 

a) Při prodlužování výkovku klasickým způsobem se prokování lité struktury, zavaření vad     

a zhutnění kovu ve středové části ingotu projevilo až při stupni prokování  3,5.                                 

Další zvyšování stupně prokování vedlo ke zmenšení plastických vlastností materiálu 

v příčném směru a k malému zvýšení v podélném směru. 

b) Při prodlužování s předběžnou deformací ingotu s ochlazeným povrchem byly dosaženy 

nejlepší plastické vlastnosti v podélném i příčném směru při stupni prokování 1,7 a 2,6. 

Efektivnost této technologie je při malých stupních prokování (1,7 a 2,6), při vyšších 

stupních prokování je vliv kování s podchlazeným povrchem překrýván vyšším stupněm 

prokování získaným běžnou technologií prodlužování. 
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7.2.3. Aplikace výzkumu a získané zkušenosti s tvářením ingotů o hmotnosti 24 t 

     Byla ověřována technologie prodlužování ingotu s ochlazeným povrchem a její vliv                  

na mechanické vlastnosti výkovků z vakuované oceli. Výkovky byly vykovány z více 

ingotů z oceli Cr – Ni – Mo o hmotnosti 24 t na hydraulickém lisu o síle 60 MN. Ingot č. 1 

byl kován podle obr. 10. Po ohřevu na 1210 °C byl z hlavy ingotu vykován manipulační 

čep, a pak byl ingot ochlazován na volném vzduchu. 

    Celkový čas ochlazování ingotu od vytažení z pece do začátku deformace zvláštními 

kovadly trval 1,5 h. Teplota povrchu ingotu za tuto dobu dosáhla 820 až 850 °C. 

K prodlužování ochlazeného ingotu se použila sada kovadel podle obr. 9. Šířka kovadel 

byla 800 mm. Velikost deformace se pohybovala od 7,5 do 8 %. Po této deformaci byl 

ingot znovu ohřát na 1200 °C, a pak prodlužován kombinovanými kovadly. Z ingotu byly 

vykovány dva výkovky třikrát osazovaného hřídele. 

Ingot č. 2 byl kován klasickým způsobem: pěchováním na průměr 1700 mm a poté 

prodlužován na stejné výkovky, jaké byly vykovány z ingotu č.1. Z obou zkušebních 

výkovků byly po zušlechtění odebrány zkoušky v podélném tangenciálním a radiálním 

směru. 

                         

a)  

                            

                           b) 
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            c) 

 

Obr. 7.10 Ověření technologie kování ingotu s ochlazeným povrchem o hmotnosti 24 t: a) tvar                      

a rozměry ingotu; b) prodlužování povrchově ochlazeného ingotu pomocí zvláštních kovadel; c) 

rozměry výkovků po prodlužování. 

 

Z výsledků provedených zkoušek byl stanoven dílčí závěr: 

a) způsob kování, který sestává z deformace ochlazeného ingotu a následujícího 

prodlužování umožňuje dosáhnout lepších mechanických hodnot, zejména při malých 

stupních prokování; 

b) podstatně se zkracuje výrobní cyklus, než při klasickém způsobu kování se zařazením 

operace pěchování a prodlužování 

 

7.2.4 Ověření metody kování válců prodlužováním s ochlazeným povrchem ingotu 

Na základě provedeného výzkumu a praktických zkoušek je tato metoda aplikovatelná 

v každé kovárně. Pouze vyžaduje speciální horní kovadlo, kterým se ingot s ochlazenou 

povrchovou vrstvou redukuje deformací 7 až 8 %. Kovadlo musí být zabudováno na lise,                 

což je při ojedinělém použití ekonomicky značně nevýhodné. S ohledem na širší možnosti 

využití bylo v rámci výzkumu rozhodnuto o vyzkoušení možnosti použití upravené 

metody, a to tak, že pro deformaci ingotu s ochlazenou povrchovou vrstvou budou použita 

běžná prodlužovací kovadla a deformace bude zvýšená minimálně na 10 %. Účinnost takto 

upravené metody se vyzkoušela na kování válců z oceli 19 426, které byly vykovány 
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z ingotů o hmotnosti 6 t. Před vlastním kováním byla stanovena křivka chladnutí povrchu 

ingotu (obr. 7.11). Z křivky chladnutí vyplývá, že povrchové vrstvy ingotu dosáhnout 

spodní kovací teploty přibližně za 30 min. 

                    

                              Obr. 7.11.  Ochlazovací křivka ingotu 6 t z oceli 19 426 

     

 Pro experimentální ověření byly odlity 2 ingoty s výše uvedenou hmotností (obr. 7.12) 

z tavby vytavené z elektrické obloukové pece. Chemické složení oceli:  0,90 % C, 0,43 % 

Mn,  0,30 % Si,  0,019 % P,  0,012 % S,  1,80 %  Cr,  0,08 %,  Cu  0,12 % V. Z obou 

ingotů byl vykován stejný výkovek (obr. 7.13). První ingot byl kován s ochlazeným 

povrchem, druhý ingot byl kován klasickým způsobem pěchováním a prodlužováním.               

Oba výkovky se skládaly ze dvou výkovků válců a ze zkušebního materiálu, který byl 

vykován z podhlavové části ingotu. 
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 Obr. 7.12. Rozměry ingotu s hmotností 6 t          Obr. 7.13 Tvar a rozměry výkovku válce po   

                                                                                                  opracování 

 

Materiál pro mechanické zkoušky byl vykován o stejném průměru jako těla válců. 

Označení jednotlivých výkovků válců bylo provedeno způsobem naznačeným na obr. 7.14: 

a) výkovky, které byly kovány s ochlazeným povrchem, byly označeny směrem od 

hlavy ingotu č. 1 a 2, 

b) výkovky vykované klasickým způsobem byly označeny č. 3 a 4. 
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Obr. 7.14. Umístnění jednotlivých výkovků válců vzhledem k ingotu a jejich označení 

 

7.2.5 Technologie kování výkovku válců 

Ingot byl v teplém stavu převezen z ocelárny do kovárny, nasazen do pece s teplotou 600 

°C a ohříván na horní kovací teplotu 1140 °C, prodleva na teplotě byla 6 h. Po ohřevu byl 

dopraven k hydraulickému lisu 20 MN. Ingot chladl na volném vzduchu 30 min. Během 

této doby byl vykován manipulační čep. Průběh teplot v závislosti na čase pro ingot                      

o hmotnosti   6 t je na obr. 11. Ingot byl překován (při zachování kuželovitosti po výšce) 

tak, aby se dosáhlo redukce minimálně 10 %. Deformace byla provedena mezi spodním 

úhlovým kovadlem s výřezem 105 ° a horním rovným kovadlem o šířce 400 mm. Skutečné 

redukce jsou uvedeny v tab. 7.1. 

Tab. 7.1. Jednotlivé průřezy, redukce a stupeň prokování válců prodlužováním 
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     Předkovaný ingot byl znovu vsazen do pece a po meziohřevu byl překován na průměr        

530 mm. Bylo provedeno značení pro osazení. Vzhledem k tomu, že z ingotu byl také 

kován zkušební materiál (obr. 14) byly podmínky pro osazování ztíženy, takže byl zařazen 

další meziohřev, a pak byl předkovek překován na konečné rozměry.  

     Z druhého ingotu byl vykován výkovek stejných rozměrů jako výkovek z prvního 

ingotu, tj. obsahoval výkovky válců č. 3 a 4 (zkušební materiál obr. 14). Kováním bylo 

provedeno klasickým způsobem. Ingot byl napěchován a poté prodlužován. Dále byl ohřát 

společně s prvním ingotem na teplotu 1140 °C. Po vyjmutí z pece byl vykonán 

manipulační čep a zarovnaná patní část ingotu. Po meziohřevu byl ingot napěchován                  

na průměr 1220 mm. 

    Po dalším meziohřevu byl ingot překován na průměr 530 mm, označen pro osazení                     

a po dalším meziohřevu byl vykován na hotovo. 

Výkovky, které byly vykovány rozdílnými technologiemi, byly zpracovány stejným 

tepelným režimem podle obr. 7.15. 

 

Obr. 7.15 Tepelné zpracování výkovků válců před hrubováním 

 

Výkovky byly ohrubovány s přídavkem 7 mm na plochu, zkušební materiál na výkovcích 

byl ohrubován na konečný rozměr 450 mm. Při této operaci byly výkovky rozděleny                  

na jednotlivé válce a zkušební materiál byl rozřezán pro mechanické zkoušky                              

a pro metalografické zkoušení. Po hrubování byly výkovky válců podrobeny druhému 
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tepelnému zpracování – zušlechtění. Postup je znázorněn na obr. 16. Po druhém tepelném 

zpracování byly všechny válce opracovány na hotové rozměry s přídavkem na broušení. 

 

Obr. 7.16  Zušlechtění výkovku válce 

 

Při ultrazvukové kontrole válců nebyl zjištěn výskyt poruchových indikací. Vizuální 

kontrola vývrtů neukázala výskyt vad. 

Všechny válce byly kaleny indukčně stejným způsobem obvyklým pro tento typ válců.                    

Po kalení byly popouštěny v oleji o teplotě 120 °C po dobu 120 h. Tvrdost se u všech válců 

pohybovala okolo 100 HSh. Válce byly obroušeny na hotovo a dány do válcovny za 

studena k provoznímu ověření. Technologie tváření válců s ochlazeným povrchem byla 

dále aplikována při výrobě válců z vysoce legovaných ocelí s obsahem chromu 2 – 3 %. 

Aplikace uvedené technologie kování s upraveným režimem tepelného zpracování výrazně 

přispěla k výrobní spolehlivosti při výrobě válců o průměrech 1300 – 1600 mm. 

 

7.3 Numerická simulace tepelného zpracování opěrného válce  

     Volné kování velkých hmotných výkovků je jednou z nejprogresivnějších metod 

výroby polotovarů pro všechna odvětví těžkého strojírenství. Touto technologií jsou 

kovány výkovky ve tvaru tyčí a hřídelí, kostky, desky, kotouče nebo jiné tvary dle 

požadavku zákazníka. Kování umožňuje vyrábět nejenom tvary požadovaného rozměru, 

ale zároveň i zlepšovat původní mechanické vlastnosti a strukturu materiálu. Hlavní důraz 

při kování se klade na co nejmenší spotřebu materiálu, optimální přesnost výkovku, 
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vysokou jakost tvářeného kovu, příznivý  průběh  vláken  a na ekonomii  provozu.  Jedním                

z volně kovaných polotovarů jsou výkovky válců. Kované válce mají poměrně složitý tvar, 

který  se  sebou   přináší   řadu   technologických   rozložení   deformace   během   kování  

a nerovnoměrné ochlazování během tepelného zpracování. Proto se při návrhu výrobní 

technologie využívá řada moderních prostředků, které dokážou predikovat vlastnosti 

kovaného válce a vyhnout se nežádoucím problémům souvisejíc  se specifickým postupem 

kování. 

Využití počítačové techniky a moderních výpočetních metod spolu s experimentálně 

zjištěnými vstupními daty přinášejí možnost zvládnutí náročného technologického procesu 

výroby. S rozvojem výkonu osobních počítačů se v kovárenství stále více uplatňují 

možnosti numerického modelování. Numerickou simulací se většinou rozumí aplikace 

metody konečných prvků (MKP) s využitím odpovídajících rychlostních, posuvových                   

a kontaktních okrajových podmínek. Numerické simulace nalézají uplatnění nejen v oblasti 

aplikovaného výzkumu pro vývoj nových technologií, ale i v oblasti provozních podmínek. 

Pomocí numerické simulace je možno v dnešní době získat detailní informace o všech 

charakteristikách technologie volného kování potřebných pro optimální návrh výrobního 

procesu. Simulace dovoluje predikovat chování materiálu během postupu kování. 

Výstupem analýz numerické simulace může být rozložení skutečné deformace, rozložení 

teplotního pole, tok materiálu a další souhrn procesních charakteristik. Záměrem 

numerické simulace je dosažení dostatečně spolehlivých výsledků odpovídajících                        

co možná nejvíc realitě, které lze uplatnit při optimalizaci procesu. 

 

7.3.1 Výpočetní software SimufactForming 

      Jedním z výpočetních simulačních systémů, fungujících na bázi konečných prvků je 

simulační systém SimufactForming. Součástí tohoto systému jsou pak programy 

umožňující výpočty ve 2D a 3D a rovněž predikovat vývoj struktury. Kromě vysoké 

přesnosti a široké databáze materiálů mají tyto programy k dispozici řadu specializovaných 

a nadstavbových nástrojů pro oblast tváření. Jedná se zejména o modul pro více - operační 

tváření, který dovoluje v jednom okamžiku zadat i několik desítek operací najednou včetně 

manipulace s polotovarem a mezioperačních prodlev. Následný výpočet celého 

technologického postupu pak probíhá automaticky v jednom sledu. Toto řešení šetří mnoho 

času nejen při zadávání výpočtu, ale i při následné úpravě jednotlivých variant kování. 
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Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní umožňuje snadnou přípravu numerického modelu      

a analýzu získaných dat z výpočtu. 

 

7.3.2 Technologie výroby výkovku válce 

Postup kování velkého válce se skládá z řady po sobě následující kovářských operací, jako 

je pěchování, prodlužování, osazování, apod. Mezi těmito operacemi vždy pak následuje 

mezioperační ohřev. Pomocí kombinací těchto operací se dosáhne potřebného finálního 

tvaru výkovku. Za nejdůležitější kovářskou operaci v případě kování válce se považuje 

překování těla předkovku a osazování. V tomto případě se tělo překovává ve směru 

podélné osy rovnými, anebo kombinovanými kovadly, které umožňují získat požadovaný 

tvar a rovněž zvýšit stupeň prokování. Samotné překování těla předkovku pak probíhá 

vždy se stejným úběrem po celé délce (tzv. průchod). Počet průchodů se pro konkrétní 

válec mění v závislosti na požadovaném stupni prokování.   

Jak bylo zmiňováno výše, celkový technologický postup kování válce vždy sestává                       

z několika kovářských operací. Zmiňované překování, i když je považováno za jednu                    

z nejdůležitějších operací, je pouze součástí celého sledu kovářských operací. Po dokování 

výkovku s požadovaným tvarem a rozměry následuje tepelné zpracování. Tento děj je také 

poměrně komplikovaným procesem, které je hlavní náplní následující simulace                          

proto se mu budeme v další textu věnovat detailně a to zejména ve spojitosti s kováním. 

 

7.3.3 Účel numerické simulace 

V některých případech při výrobě velkých kovaných válců dochází ke vzniku trhlin                   

v oblasti přechodu těla válce do čepů, které navazují na tělo válce. K analýze příčin vzniku 

těchto trhlin se proto v současnosti provádí zhotovení numerického modelu,                          

který by umožnil popsat a lépe pochopit jevy, které vedou ke vzniku těchto trhlin.                     

Na základě verifikace tohoto modelu lze pak uvažovat i různé další změny procesu,                 

které by mohly vést ke zvýšení kvality vyráběných válců, ke snížení provozních nákladů              

a k dalším inovačním krokům. 

Dosavadní poznatky z provozní praxe nasvědčují tomu, že trhliny v oblasti přechodů 

vznikají v důsledku velkých pnutí, která jsou generována během primárního tepelného 
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zpracování výkovku. Jedná se však pouze o hypotézu, neboť tento předpoklad nebyl nijak 

provozně ani experimentálně ověřen. Existuje i hypotéza, že se trhliny objevují                             

již při prodlužování napěchovaného předkovku při nižších než optimálních teplotách 

kování. Během následného primárního tepelného zpracování pak dochází pouze k jejich 

zvětšování. 

Předpokládaným účelem celého modelu bylo prokázat, ve kterém stádiu procesu (kování, 

primárního tepelného zpracování) dochází ke vzniku trhlin a navrhnout případná opatření 

vedoucí k eliminaci těchto trhlin. Posouzení příčin vzniku trhlin by mělo být provedeno                  

na základě posouzení stavu napjatosti. Nezbytným předpokladem je však správně navržený          

a verifikovaný numerický model. 

 

7.3.4 Analýza vstupních dat 

Na začátku každého procesu je třeba provést vstupní analýzu úlohy. Může se jednat                 

o zjednodušení geometrického tvaru, kdy sledovaný výkovek je osově symetrický,                        

nebo se modeluje pouze část výkovku, ve které se sledují příslušné děje. 

V tomto případě se zjednodušení výpočtu týkalo geometrie vstupního předkovku. Tvar těla 

předkovku byl zachován (osmihran), ale oblasti čepů již byly předkresleny na konečné 

rozměry výkovku. Tím došlo k úspoře výpočetního času, který by byl potřebný na simulaci 

kování čepů. To umožnilo soustředit pozornost pouze na překování sledované přechodové 

části výkovku a zároveň zkrátit dobu výpočtu, protože celá realizace numerické simulace 

měla spočívat v analýze stavu napjatosti (popř. dalších kritérií) od počátku překování                       

až po vychlazení výkovku v průběhu primárního tepelného zpracování. Geometrie 

předkovku byla modelována v konstruktérském CAD programu Solid Works. Předkovek 

proto neobsahoval žádnou předchozí deformační historii. 

Dalšími parametry, které bylo nutné zadat pro výpočet numerické simulace kování,                      

byly manipulační časy, intervaly kovacích teplot, deformační úběry, posuvy kovadel, 

kinematika procesu a geometrie tvářecích nástrojů. Pro získání materiálových dat byl 

využit software JMatPro. 

 



99 

 

7.3.5 Numerické modelování postupu volného kování 

Pro řešení numerické simulace postupu kování vybraného válce byl použit vhodný modul 

programu SimufactForming. Tento modul je charakteristický tím, že umožňuje nastavit                  

za sebou několik operací (úběrů) bez nutnosti zásahu uživatele. V tomto případě se měnil 

pouze posuv kovadel po délce a ustavení kovadel související se změnou výšky příčného 

průřezu. Ostatní parametry se vždy načítaly z předcházející operace. Nicméně je zde nutno 

podotknout, že i přesto v průběhu výpočtu bylo třeba některé z těchto parametrů pozměnit 

(např. teplotu kovadel), tak aby se model co nejvíce přibližoval realitě. Tyto parametry                   

se však měnily zpravidla jen v některých operacích, např. při přestavování kovadel                        

pro dosažení menšího úběru. Vstupními daty pro numerickou simulaci byla materiálová 

data oceli 7CrMoV. Chemické složení této oceli je uvedeno v Tab. 7.2. 

 

Tab. 7.2  Porovnání chemického složení oceli 7CrMoV, 100Cr6 a 58CrV4, hm % 

 

Ocel C Mn Si P S Cr Mo V Ni 

7CrMoV 0,69 0,24 0,33 0,01 0,021 1,63 0,26 0,155 0,16 

100Cr6 1,0 0,33 0,26 - - 1,53 0,01 0,01 0,31 

58CrV4 0,57 0,97 0,26 0,016 0,022 0,96 - 0,09 - 

 

7.3.6 Zadání a cíl simulace tepelného zpracování válce 

Zadání: 

1. Ohřev ve vertikální plynové na teplotu 550°C (výdrž 4 hodiny na teplotě 300°C, 

ohřev na 550°C rychlostí 50°C/hod, výdrž na teplotě 550°C po dobu 25 hodin; 

2. Rozměry válce: průměr těla válce D = 1600 mm; 

3. Ohřev na teplotu 1050°C rychlostí 60°C/hod 8 hodin; 

4. Při ohřevu jsou čepy válce izolovány, k přenosu tepla při simulaci dochází pouze 

vedením 

5. Převoz válce 5 minut z pece a kalení ve vodě. 

Cílém simulace bylo: stanovit teplotní průběhy na povrch a ve středu těla válce; stanovit 

množství austenitu ve válci před kalením, stanovení struktury po zakalení.  

Pro numerickou simulaci byly použity hodnoty měrné tepelné kapacity „c“, tepelné 

vodivosti „λ“ a hustoty „ρ“ oceli 100Cr6 (viz tabulka), neboť pro materiál 7CrMoV nejsou 

tyto hodnoty k dispozici.  
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Na simulaci kování mají hodnoty c, ρ a λ zásadní vliv na teplotní výpočet. Při transformaci 

fáze Feα  > Feγ  (a naopak) dochází k pohlcování nebo uvolnění latentního tepla, které má 

rovněž vliv na teplotní výpočet.  

Změny teplot Ac1 a Ac3, (při k transformaci Fe  => Fedochází a k pohlcení latentního 

tepla) v závislosti na rychlosti ohřevu byly do Sysweldu naladěny pro ocel 58CrV4 

hodnoty (viz tabulka) a celý diagram ohřevu je vidět na obr.7.17. 

Pro predikci rozpadu austenitu byl do Sysweldu naladěn ARA diagram oceli 7CrMoV,                

který je na obr. 7.18.  

 

       Obr. 7.17 Diagram ohřevu oceli 58CrV4 s chemickým složením (C=0,57%, Si=0,26%, Mn=0,97%,   

                  P=0,016%, S=0,022%, Al=0,03%, Cr=0,96%, Cu= 0,12%, V=0,09%) 
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Obr. 7.18 ARA diagram oceli 7CrMoV 

 

 
Tabulka 7.3 Podíl jednotlivých fází v závislosti na rychlosti ochlazování oceli 7CrMoV 

 

křivka ochlazování V 

[°C/min.] 

Struktura podíl fází % HV 

1 vzduch 1,40 martenzit 100 878 

2 vzduch I 2,11 martenzit + (b) 100 849 

3 vzduch II 2,43 bainit + martenzit 59 + 41 478 

4 vzduch III 2,63 bainit + martenzit + 

(P) 

68 + 32 495 

5 pec 3,18 perlit 100 358 

6 pec 20°C/min. 3,25 perlit 100 351 

7 pec 10°C/min. 3,45 perlit 100 315 

8 pec 5,0°C/min. 3,76 perlit 100 296 

9 pec 2,0°C/min. 4,15 perlit 100 294 

10 pec 1,0°C/min. 4,44 perlit 100 266 

12 pec 0,5°C/min. 4,71 perlit 100 249 
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Přechodová oblast mezi zákalnými strukturami (křivka č. 4) a perlitem (křivka č. 5) nebyla 

naměřena. Odhadem odpovídá pro v  = 3,1 °C/min  struktura 0 % martenzitu, 25% bainitu 

a 65% perlitu. 

Na obr. 7.19 je vidět numerický model 1/2 válce (rotačně symetrická úloha). Plocha,                

u které se počítá s přestupem tepla při ohřevu i kalení je vybarvena červeně (zbytek                      

je izolován). Sledovány jsou body 57074 – povrch a 43798 – střed válce. 

 

 

 

Obr. 7.19 Numerický model ¼ válce 

 

Teplotní režim a průběhy teplot na povrchu a ve středu válce při ohřevu jsou vidět na obr. 

7.20. Po ukončení ohřevu je na povrch válce predikována teplota 949°C, ve středu válce 

669°C (teplota však vedením tepla dále roste až na 693°C. Obvyklé kalící teploty 860°C                  

je dosaženo až do hloubky 80 mm od povrchu (obr. 7.21). Konturové rozložení teplot 

v jednotlivých stádiích TZ je vidět na obr. 7.22. 
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Po 8 hodinách náhřevu (po dosažení teploty 949°C na povrchu těla válce) bylo stanoveno,                 

že 100 % austenitu zasahuje do hloubky 110 mm obr. 7.23, avšak prokalena struktura                       

je pouze do hloubky 40 mm (obr. 7.24 – 7.26).  

 

 

 

 
 

 

 

 
Obr. 7.20 Teplotní režim a průběhy teplot na povrchu a ve středu válce 



104 

 

 

 

 

 
 

 Vzdálenost od povrchu [mm] 



105 

 

 

 

Obr. 7.21 Stav po 8 hodinách náhřevu na 1050°C- Rozložení teplot od povrchu do středu válce 

 

                                             
                           po 25h ohřevu na 550°C           po 8 hodinách náhřevu na 1050°C    převozu ke kalící lázni       po 4 hodinovém kalení 

 

 
Obr. 7.22 Rozložení teplot 
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Obr. 7.23  Stav po 8 hodinách náhřevu na 1050°C - Rozložení austenitu 

Podíl fáze 

Vzdálenost od povrchu [mm] 
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Obr. 7.24 Rozložení martenzitu po kalení 

Podíl fáze 

Vzdálenost od povrchu [mm] 
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Obr. 7.25 Rozložení bainitu po kalení 

 

 

 

 

 

Podíl fáze 

Vzdálenost od povrchu [mm] 
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Obr. 7.26 Rozložení perlitu po kalení 

 

                                 

 

Vzdálenost od povrchu [mm] 
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Obr. 7.27 Závěrečné porovnání- závislost strukturního složení v % na vzdálenosti od povrchu 

Podíl fáze 

     [%] 

 

 

Vzdálenost od povrchu [mm] 
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Obr. 7.28 Profil tvrdosti- úzce spjat s predikovanou strukturou 

 

Tvrdost HV10 

Vzdálenost od povrchu [mm] 
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Souhrnně jsou struktury v průběhu TZ shrnuty na obr. 7.27 a na obr. 7.28 je vidět predikce 

tvrdosti po kalení. Ostrý přechod struktur a tvrdosti v hloubce cca 40 mm je 

nepravděpodobný a vyplývá již z výše uvedené „mezery“ ochlazovacích křivek v ARA 

diagramu (obr. 7.18). 

 

 

7.3.7 Poznatky získané matematickou simulací tepelného zpracování válce 

 

 Po 8 hodinách náhřevu na teplotu 1050°C rychlostí 60°C/hod je teploty nad 860°C 

dosaženo do hloubky cca 80 mm, na povrchu těla válce je teplota 949°C a 100% 

austenitu zasahuje do hloubky cca 110 mm. 

 Z hlediska prokalitelnosti se ocel 7CrMoV podle ARA diagramu jeví jako 

prokalitelná pouze do hloubky cca 40 mm.  

 Hodnoty tvrdosti po zakalení (bez popouštění) odpovídají hodnotám, které nabízí 

tabulka u ARA diagramu, až na predikovanou tvrdost perlitu. 
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8. Závěr  

    Pro zvýšení výrobní spolehlivosti při výrobě kovaných ocelových válců je nezbytné 

věnovat pozornost celému výrobnímu procesu s cílem dosáhnout požadované 

parametry a vlastnosti volně kovaných ocelových válců. S důrazem na životnost                    

a odolnost proti opotřebení. Na požadovaných vlastnostech kovaných ocelových válců 

se výraznou měrou podílí každá část výrobního procesu od tavení až po finální 

opracování na požadované rozměry. Tavením je dána vnitřní čistota a homogenita 

válce, přičemž vnitřní čistota je posuzována na základě velikosti, tvaru a rozložení 

vměstků v materiálu. Homogenita je definována jako stejnorodost chemického složení 

válce. Kováním se upravuje hrubozrnná struktura ingotu s cílem zlepšit mechanické 

vlastnosti materiálu. Jako podstatný parametr pro posouzení kvality provedených 

kovářských operací je určen stupeň prokování, který je stanoven exaktním výpočtem. 

Operace tepelného zpracování mají za následek zajištění potřebných mechanických 

hodnot povrchu kovaného válce a snížit riziko prasknutí vlivem vnitřního pnutí.                   

Při tepelném zpracování vždy dochází k určitému kompromisu mezi požadovanými 

pevnostními a plastickými vlastnosti válců. Pro stanovení vhodného postupu kování 

tepelného zpracování je v dnešní době nezbytné využití počítačové techniky                            

a moderních výpočetních metod spolu s experimentálně zjištěnými vstupními daty 

přinášejí možnost zvládnutí náročného technologického procesu výroby. S rozvojem 

výkonu osobních počítačů se v kovárenství stále více uplatňují možnosti numerického 

modelování. Tyto možnosti využití počítačové techniky a numerického modelování 

jsou popsány v kapitole 7.3. Pro řešení numerické simulace postupu kování vybraného 

válce byl použit vhodný modul programu SimufactForming. Tento modul                                  

je charakteristický tím, že umožňuje nastavit za sebou několik operací bez nutnosti 

zásahu uživatele. 

       Předkládaná disertační práce nejen shrnuje informace a poznatky z průběhu výroby 

kovaných ocelových válců, ale aplikuje do technologických postupů i výsledky 

numerického modelování. Analýzou v současné době používaných technologických 

postupů odhaluje rizika současné technologie, která demonstruje s využitím expertíz 

zpracovaných za účelem objasnit příčiny praskání válců vyrobených z oceli 7CrMoV.                 

Je přínosem pro použití prezentovaných zjištění pro výrobu válců z ocelí s obsahem 

chromu v rozmezí 2% - 3 % kalených na tvrdost 69 – 73 HSh u kterých odhaluje 
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nezbytnost kladení velkého důrazu na provedení operací tepelného zpracování                              

a diferenciálního kalení. Diferenciální kalení je kombinací anizotermického                                 

a izotermického kalení. Při kontinuálním kalení tělesa o průměru l,3 m nelze u oceli                      

s tak nízkou prokalitelností, jakou má ocel 7CrMoV očekávat vznik zákalných struktur                 

do větších hloubek, a to ani při kalení do vody, a proto diferenciální kalení je cesta,                   

jak tento problém obejít [47]. Při tomto kalení se nejprve po zamočení válce z kalicí 

teploty do vody vytvoří na jeho povrchu do hloubky asi 25 mm tenká zakalená vrstva 

anizotermicky a hlavní strukturní složkou této vrstvy je martenzit. Následně se pak                  

za izotermických podmínek ochlazování tento martenzit popouští na teplotu až 400°C                      

a hlouběji pod povrchem ležící vrstvy, které po zamočení do vody setrvaly na teplotách 

blízkých Ms, v nichž se proto zachovalo velké množství austenitu, za izotermických 

podmínek transformují na strukturní složky, jejichž základem je bainit. Bainit obsahuje 

velké množství zbytkového austenitu, zejména v zóně 30 - 50 mm pod povrchem,                       

který se částečně po konečném dochlazení výkovku na teplotu místnosti po přechodu 

přes teplotu Ms přemění na martenzit, přičemž ho ale přesto  v mikrostruktuře                      

po dochlazení výkovku na teplotu místnosti zůstává veliké množství (obr. 6.1 a na obr. 

6.2).  V zakalené povrchové vrstvě tloušťky asi 60 mm u válců s tvrdostí 69-73 HSh                 

se tak po diferenciálním kalení objevuje tvrdá podpovrchová mezi vrstva s nestabilním 

zbytkovým austenitem a s nepopuštěným martenzitem. Již samotná přítomnost 

nepopuštěného martenzitu v části zakalené vrstvy, prokázaná přímo metalograficky,               

je jednoznačným důkazem, že válce s uvedenou tvrdostí, pokud nejsou po 

diferenciálním kalení následně popuštěny, jsou válce dodávány nedostatečně 

popuštěné, popuštěna je jen povrchová vrstva do hloubky asi 25 mm. Literatura [48,49] 

uvádí, že válce praskají účinkem vysoké vnitřní tahové napjatosti spojené s jejich 

tepelným zpracováním na relativně vysokou tvrdost. Proto bylo nutné řešit snížení 

hladiny vnitřních pnutí popouštěním válců po jejich diferenciálním kalení a zamezení 

vzniku osové hrubozrnnosti v těle válce v průběhu kování polotovaru úpravou 

technologického postupu.  Dále se úprava technologického postupu měla za cíl vyřešit 

způsob kování s cílem zlepšit stupeň prokování a následně mechanické vlastnosti volně 

kovaných válců. Prezentované výstupy z experimentální části prokázaly užitečnost 

implementace poznatků zaměřených na vyšší stupeň prokování především v osové části 

ingotů. Pro dosažení vyššího stupně prokování  je vhodné použít technologii kování 

s teplotním spádem, jejíž podstata je založena na soustředění deformačního účinku                 
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do osové části ingotu, kdy dochází k vyvolání příznivého stavu napjatosti 

s převládajícím tlakovým napětím.  Výstupem z provedeného výzkumu je aplikace 

technologie kování s teplotním spádem, které je všeobecně aplikovatelná                                

ve všech kovárenských provozech. Pro aplikaci nových technologií do kovárenských 

provozů je v současné době naprosto nezbytné z důvodu úspory materiálových                             

a energetických nákladů se opírat výsledky numerických simulací. Proto je nezbytné 

využití numerických simulací posunout z oblasti aplikovaného výzkumu do běžné 

praxe pro stanovení nových technologií v provozních podmínkách. Pomocí numerické 

simulace je možno v dnešní době získat detailní informace o všech charakteristikách 

technologie volného kování potřebných pro optimální návrh výrobního procesu. 

Simulace dovoluje predikovat chování materiálu během postupu kování. Výstupem 

analýz numerické simulace může být rozložení skutečné deformace, rozložení 

teplotního pole, tok materiálu a další souhrn procesních charakteristik. Využití simulací 

s aplikací výzkumu v oblasti kování s teplotním spádem umožnuje stanovení výrobní 

technologie kování a tepelného zpracování, která ve své podstatě postihuje téměř celou 

problematiku výroby válců s vyšším obsahem chromu.  
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