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Abstrakt 

Bakalářská práce popisuje teoretické možnosti válcování a objasňuje problematiku 

destruktivního zkoušení. Mezi hlavní úkoly destruktivního zkoušení konstrukčních ocelí patří 

stanovení mechanických vlastností a metalografické vyhodnocení. Zkoušení a následnému 

studiu získaných materiálových výsledků je důležité věnovat zvýšenou pozornost z hlediska 

bezpečného a praktického použití daného dílu. 

 

Bakalářská práce se skládá z části teoretické a části praktické. Teoretická část popisuje obecné 

principy válcování profilů za tepla a destruktivní zkoušení materiálových vlastností. Praktická 

část je zaměřena na samotné válcování vytipovaného profilu, stanovení mechanických 

vlastností doplněné o metalografický rozbor v předem definovaných místech zvoleného 

profilu. 

 

Klíčová slova 

Válcování, kalibrace válců, mechanické vlastnosti 

 

Abstract 

The bachelor thesis is describing the theoretical possibility of rolling and clarify the issue of 

destructive testing. The main tasks of the destructive testing of structural steels include 

determining the mechanical properties and metallurgical evaluation. It is important to pay 

attention to ensure safe ad practical use of the part at testing and subsequent study of material 

obtained results. 

 

The thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part describes the general 

principles of the profile rolling and hot-destructive testing of material properties. The practical 

part is focused on individual rolling particular selected profile, determining the mechanical 

properties complemented by metallographic analysis at predetermined locations selected 

profile. 
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1 Úvod 

Současný rychlý rozvoj průmyslu, včetně automobilového, klade zvyšující se nároky 

na dodávku jednotlivých komponentů pro finální výrobu, na jejich kvalitu, bezpečnost, 

spolehlivost a především životnost. Výrobci těchto dílů musí těmto požadavkům věnovat 

zvýšenou pozornost. Při výrobě speciálních profilů pro výrobu dveřních závěsů, se výrobce 

VÚHŽ Dobrá a.s. věnuje sledování a zkoušení mechanických vlastností včetně 

metalografického rozboru. Po vyválcování speciálního profilu provádí zmíněné zkoušky ve 

vlastních laboratořích. Mechanické vlastnosti jsou hlavním kritériem vhodnosti použitého 

materiálu pro daný účel. 

Úkolem provedeného experimentu je provést mechanické zkoušky a metalografický rozbor 

speciálně válcovaného profilu po jeho průřezu z konstrukční oceli jakosti S355J2 a porovnat 

získané výsledky s požadavky normy. 
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2 Teoretická část 

 

Jedním z nejdůležitějších oborů hutnické výroby je tváření kovů, kterým se v současnosti 

zpracovává asi 96 % výroby oceli. Významově zcela mimořádným odvětvím tváření kovů je 

válcování, které spojitostí procesů, automatizací a využíváním moderních technologií je 

velice ekonomickým způsobem tváření [1]. 

Válcování lze charakterizovat jako proces, kdy průchodem válcovací stolicí a vlivem síly sady 

válců na válcovaný materiál dochází k plastické deformaci, ke snížení tloušťky a 

k prodloužení materiálu. Z důvodu požadované deformace se většina válcování provádí za 

tepla [2]. 

2.1 Válcování profilů 

Vstupním materiálem k výrobě vývalků jsou předvalky, které jsou rozděleny na: 

- bloky čtvercového nebo přibližně čtvercového průřezu o poměru stran B/H <1,4 

- sochory čtvercového průřezu se zaoblenými hranami 

- bramy obdélníkového průřezu B/H >1,4 

- ploštiny, které jsou lehčí než bramy a slouží pro výrobu tenkých plechů v tabulích 

- předvalky na výrobu bezešvých trubek (kruhový průřez do 320 mm) [3]. 

Pro válcování výrobků o různých tvarech a rozměrech se používají profilové válcovací 

stolice. Materiál postupně prochází kalibry, které se zmenšují bez přibližování válců. Materiál 

po průchodu posledním kalibrem získá tvar požadovaného profilu [4]. Příklady válcovaných 

profilů můžeme vidět na obrázku 1 a postup válcování I profilu na obrázku 2. 

V současnosti se válcuje mnoho druhů tvarové a tyčové oceli, patří k nim: 

a) štětovnice, U a I ocel (postup je na obrázku 2) 

b) ocel tvaru T, rovnoramenné i nerovnoramenné úhelníky  

c) tvarová ocel pro speciální účely (důlní profily, ocel okenní, roštnicová atd.) 

d) kolejnice, pražce 

e) tyče kruhového průřezu  

f) ocel čtvercová 

g) ocel plochá 

h) dráty 
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Obr.1   Příklady válcovaných profilů [5]  

 

 

 

Obr.2    Postup válcování I profilu [6]  
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K válcování výše uvedených výrobků se používají čtyři druhy válcovacích tratí: 

▪ těžké 

▪ hrubé 

▪ střední 

▪ jemné 

2.1.1  Válcování na těžkých válcovacích tratích 

Skupinu těžkých tvarových vývalků tvoří obvykle kolejnice hmotnosti 30 – 75 kg.m
-1

, 

kolejnice žlábkové, I profily v rozmezí výšky 200 – 600 mm, U profily o výšce 200 – 450 

mm, rovnoramenné L profily o délce strany od 150 mm do 230 mm, nerovnoramenné 

L profily do 160 mm, tyče kruhové do průměru 300 mm, ocel H do výšky 1000 mm 

a štětovnice [1]. 

Používané válcovací stolice jsou duo nebo trio s průměrem válců až do 950 mm. Válcování je 

jednožárové (z ingotů ohřátých v hlubinných pecích, viz obrázek 3) nebo dvoužárové 

(s druhým ohřevem např. v průběžné strkací peci) [3]. 

Pro zvýšení výrobnosti se začaly stavět tratě průběžné, polospojité nebo spojité se čtyřmi až 

osmi stolicemi duo nebo trio, které jsou vybaveny válci o průměru 600 – 800 mm. Další 

možností vývoje jsou tratě universální – průběžné, s vratnou duo stolicí a jednou až dvěma 

průběžnými stolicemi duo, dále pak až tři přípravná universální pořadí a průběžnou 

dokončovací stolici [1]. 

 

 

Obr.3 Hlubinná pec [7]  
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2.1.2 Válcování na hrubých, středních a jemných tratích 

Na tratích hrubých a středních se válcují zejména tvarové vývalky (viz. obr. 4), u jemných 

tratí to pak jsou vývalky o jednoduchých geometrických tvarech. 

Sortiment výše uvedených tratí tvoří zejména kruhová ocel o průměru 8 – 180 mm, čtvercová 

ocel o straně 7 – 150 mm, plochá ocel do 300 mm, úhelníky o délce strany do 200 mm, T 

profily do výšky 180 mm, profily I a U do 270 mm. 

Dalším sortimentem jsou speciální tvarové vývalky, např. profily pro okenní rámy, tyče pro 

šikmé podložky, pluhová ostří, atd. 

Moderním trendem je výstavba kombinované tratě, např. středojemné, které při zachování 

ekonomických ukazatelů obsáhnou pestrou škálu výrobního sortimentu.  

Hrubé tratě bývají v otevřeném nebo přesazeném uspořádání. Přesazené hrubé tratě mají duo 

nebo trio stolice, které jsou ve třech pořadích. Válcování probíhá s volným výběhem. 

Střední tratě charakterizuje průměr válců v doválcovacích stolicích 400 – 500 mm. Mohou 

mít spojité, polospojité, otevřené nebo přesazené uspořádání. Průměr válců od 240 do 

380 mm je charakteristický pro jemné tratě s otevřeným, polospojitým nebo spojitým 

uspořádáním [1]. 

 

 

Obr. 4 Válcovna těžkých profilů [8]  
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2.2 Kalibrace válců 

Válcování tvarových vývalků probíhá v kalibrovaných válcích, jak můžeme vidět na 

obrázku 5, které mají tvarované zářezy, jejichž tvar je shodný se změnami průřezu 

válcovaného materiálu. Tento způsob válcování doprovází charakteristická nerovnoměrná 

deformace ve směru šířky kalibru. V příčném průřezu je velikost úběru velmi rozličná a tok 

materiálu v tomto směru charakterizuje omezeným nebo vynuceným šířením. 

 

Obr.5 Válcování s kalibrovanými válci [9]  

 

Prakticky nejdůležitější oblastí při válcování tvarových a tyčových vývalků je správná 

kalibrace válců. Hlavním úkolem kalibrace je určení optimálního počtu úběrů, počtu 

použitých kalibrů, včetně stanovení jejich velikostí a tvarů, dále pak posloupnosti a polohy 

(ukázka kalibrovaných válců - obrázek 6) [1]. 
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Obr.6 Kalibrované válce [10]  

 

 

2.2.1 Požadavky na kalibraci 

Kalibrace musí splnit následující požadavky: 

- zajistit při minimálním vnitřním napětí přetváření celého průřezu 

- s přihlédnutím na vlastnosti vstupního předvalku (hmotnost a tvar), jeho jakosti, 

teploty ohřevu a teploty doválcování dosáhnout maximální ekonomiku válcování a 

optimální výrobnost tratě 

- získat přesný tvar a rozměry vývalku po jeho průřezu s minimem povrchových vad  

- dosáhnout povrchu vyválcovaného materiálu bez vad 

- zajistit minimálního pnutí v hotovém tvarovém vývalku [1] 

Pro dosažení nejvýhodnějšího postupu válcování tvarových vývalků s ohledem na kalibraci 

válců je třeba zohlednit technologické a technické požadavky a podmínky válcování. Zmíněné 

aspekty jsou rozděleny do tří skupin. 

 

Charakteristika hotového vývalku 

- kvalita hotového výrobku po jeho povrchu 

- splnění nároků na mechanické vlastnosti 

- rozměrové tolerance a konečné rozměry tvarové oceli 
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Charakteristika válcovací trati 

- délka a průměr válců 

- výkon hnacích motorů 

- maximální rychlost válcování 

- množství válcovacích stolic 

- pevnost stolice  

Charakteristika předvalku 

- jakost použité oceli 

- teplota před válcováním 

- jeho tvar, hmotnost a rozměry [1] 

 

2.2.2 Kalibr 

Jedná se o ohraničenou plochu otvoru v rovině, která prochází osami válců danými zářezy ve 

dvou protilehlých válcích. Oddělení kalibrů zajišťují nefunkční části válců, nákružky nebo 

příruby. 

 

2.2.3 Rozdělení kalibrů  

Dle konstrukce kalibry dělíme: 

- otevřené kalibry jsou tvořeny zářezy v obou válcích, přičemž úhel mezi osou válcování 

a otevřením kalibru je menší než 60
º
 

- uzavřené kalibry jsou charakteristické výstupkem v jednom válci a zářezem ve válci 

druhém. V tomto případě je úhel mezi otevřením kalibru a osou válcování větší než 60º 

 

Dle technologického použití kalibry dělíme: 

- předválcovací, v nichž dochází k intenzivnímu prodlužování a ke zmenšení příčného 

průřezu, jejichž tvary jsou na obrázku 7 

- přípravné, nastává zde další zmenšování, tady se již rozměry i tvar přibližují konečnému 

vývalku 
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- předdokončovací, který je ve všech kalibračních řadách umístěn před dokončovacím 

kalibrem, je velmi podobný finálnímu profilu vývalku 

- dokončovací kalibr je závěrečným, vývalek v něm získává již konečný rozměr i tvar [1] 

 

 

Obr. 7 Tvary kalibrů [11]  

 

Dle uložení kalibry dělíme: 

- přímé kalibry mající svislou osu kolmou k ose válců 

- šikmé, osa válcování a svislá osa svírají daný úhel [1] 

 

 

2.2.4 Kalibrační řada  

Pro vyválcování vývalku je vždy zapotřebí předem daný počet průchodů, tento počet 

průchodů je dán zejména geometrií válcování, válcovací rychlostí, teplotním intervalem a 

tvářitelností použitého materiálu. K dokonalému přetváření materiálu a optimálnímu 

přemístění kovu v jeho příčném průřezu je nutností v technologickém postupu stanovit 

skladbu a posloupnost kalibrů, vytvořit tzv. kalibrační řadu. U profilových tratí jsou 

kalibrační řady tvořeny kalibry, které se postupně blíží ke konečnému rozměru a tvaru 

hotového výrobku, příkladem může být kalibrační řada pro válcování úhelníků, kterou 

můžeme vidět na obrázku 8 [1]. 
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Obr. 8 Způsoby kalibrace úhelníků [9]  
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2.3 Mechanické zkoušky 

Při výrobě jakéhokoliv výrobku je nutné znát jeho mechanické vlastnosti, jestli daný materiál 

vydrží provozní zátěž, je-li vhodný pro dané použití. Pro zkoušení a zjištění výše uvedených 

důležitých mechanických vlastností byly vyvinuty, a dále se vyvíjejí mechanické zkoušky 

materiálů [12]. 

2.3.1 Přehled základních mechanických vlastností kovů: 

- pevnost 

- pružnost 

- houževnatost 

- plastičnost 

 

Pevnost nám charakterizuje odpor, odolnost materiálu proti trvalému porušení soudržnosti 

jeho částic. Číselnou hodnotu pevnosti lze vyjádřit napětím, jehož dosažením vznikne lom, 

materiál se rozdělí na dvě části. Lomu u krystalických látek, jako jsou kovy lze dosáhnout 

dvěma způsoby: a) štěpením nebo b) smykem. Dle způsobu namáhání se dále pevnost dělí na 

pevnost v tahu, tlaku, krutu, ohybu, střihu [12]. 

Pružnost neboli elasticitu lze charakterizovat jako schopnost materiálu se pružně deformovat 

před jeho porušením. Jedná se o změnu stavu materiálu při působení mechanických sil, která 

se projevuje deformací jeho objemu.  

Houževnatost je jedna z mechanických vlastností materiálů, vznikající kombinací pevnosti a 

plastičnosti. Je vyjádřením mechanické energie potřebné pro plastickou deformaci. 

Plastičností lze nazvat schopnost materiálu při působení vnějších sil měnit v tuhém stavu tvar 

a to trvale, aniž by došlo k porušení, tzn. deformovat se plasticky [12].  

 

2.3.2 Druhy mechanických zkoušek 

- statické – namáhání vzorku pomalu vzrůstající silou, až na trvalou hodnotu (zkouška 

tlakem ohybem, tahem, střihem, krutem) 

- dynamické – náhlý růst síly na danou velikost, jedná se o zkoušky rázové 
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- únavové –  

a) pulzující – nedochází ke změně působení síly, síla opakovaně vzrůstá a klesá 

b) míjivé – síla mění svůj smysl, namáhání je opakované 

c) střídavé – bez změny smyslu síly, síla cyklicky vzrůstá a klesá z určité 

hodnoty na vyšší hodnotu                                   

2.3.3 Tahová zkouška 

Principem zkoušky tahem je roztržení zkušební tyče a zjistit deformační napěťové 

charakteristiky zkušebního vzorku. Z jedné zkušební tyče lze při této zkoušce vyhodnotit čtyři 

normované základní mechanické vlastnosti: tažnost, kontrakci, pevnost v tahu a mez kluzu. 

Pro zkoušku tahem se používají normované hladké zkušební tyče ploché nebo tyče kruhového 

průřezu, jak vidíme na obrázku 9, které jsou obvykle odebrány z výrobku. Zkouška spočívá v 

deformaci zkušební tyče tahovým zatížením obvykle do přetržení pro stanovení jedné nebo 

více mechanických vlastností na trhacích strojích, obrázek 10. Zpravidla se zkouší při okolní 

teplotě v rozmezí od 10 °C do 35°C [13]. 

 

 

Obr. 9 Zkušební tyče pro tahovou zkoušku [14]  
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Obr.10 Zkušební stroj [15]  

 

Pevnost Rm je smluvní napětí odpovídající maximálnímu zatížení Fm předcházející porušení 

zkušební tyče. Jedná se o základní materiálová vlastnost sloužící k porovnávání a klasifikaci 

materiálů, která je snadno měřitelná. Její velikost určuje typ struktury kovu a chemické 

složení (diagram tahové zkoušky je znázorněn na obr. 11) [12]. 

 

Vztah pro výpočet meze pevnosti:  

Rm=
Fm

S0
  [MPa] (1) 

Fm … maximální síla  

So … původní plocha průřezu zkušební tyče 
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Obr. 11 Smluvní (plně) a skutečný (čárkovaně) diagram tahové zkoušky [14] 

 

Mez kluzu Re  je nejmenší napětí, při němž začíná výrazná plastická deformace, dle  zátěžové 

křivky se jedná o přechod mezi elastickou a elasticko-plastickou deformací. Jsou známy dvě 

formy meze kluzu: výrazná a nevýrazná (diagramy jsou na obr. 12) [12].  

 

 

Obr. 12 Pracovní diagramy s a bez výrazné meze kluzu [16]  
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Tažnost A lze definovat jako poměrné podélné trvalé prodloužení zkušební tyče po přetržení. 

Vztah pro výpočet tažnosti:  

A=
Lu−L0

L0
 ∙100=

∆L

L0
∙ 100   [%] (2) 

Lu …délka zkušební tyče po přetržení 

L0 ….délka zkušební tyče před zkouškou 

Kontrakce Z nám udává největší poměrné trvalé zúžení průřezu zkušební tyče, měřené v místě 

lomu po jejím přetržení. 

Vztah pro výpočet kontrakce: 

Z=
S0-Su

S0
 ∙100=

∆S

S0
∙100   [%] (3) 

Su ….. plocha v mm
2
 nejmenšího průřezu zkušební tyče po přetržení v místě lomu 

S0 …...plocha původního průřezu zkušební tyče v mm
2 

2.3.4 Zkoušky tvrdosti 

Definice tvrdosti: jedná se o mechanickou vlastnost materiálu, vyjadřující odpor proti 

deformaci jeho povrchu, která je vyvolána působením geometricky daného tělesa. Zkoušky 

tvrdosti jsou v praxi velmi používané, zejména pro jejich jednoduchost a možnost realizace i 

na velkých kusech bez omezení hmotnosti, a to i přímo na místě použití. Podle principu se 

zkoušky dělí na: a) vtlačovací, b) vrypové c) odrazové d) kyvadlové. Nejpoužívanější jsou 

zkoušky vtlačovací, principem je vtlačování kužele, jehlanu nebo kuličky z diamantu, tvrdého 

kovu nebo zakalené oceli do materiálu, jenž je předmětem zkoušení, následné změření 

velikosti otisku [12].  

 

2.3.4.1 Brinellova metoda  

Tato metoda se používá především pro zkoušení měkkých a středně jemných materiálů 

s heterogenní strukturou, jedná se o dnes nejrozšířenější zkoušku, jejichž principem je 

vtlačování kalené ocelové kuličky s daným průměrem D (mm) do povrchové vrstvy materiálu, 

který je předmětem zkoušení, určenou silou F (N), po provedení vtisku a odlehčení se změří 

průměr vtisku d (mm), znázorněno na obrázku 13 [12].  
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Vzorec pro měření tvrdosti dle Brinella [17]: 

 

HB=
0,102 ∙2∙F

π∙D(D-√D2-d
2)

 (4) 

F…zkušební zatížení  (N) 

D...průměr kuličky (mm) 

d…střední průměr vtisku (mm) 

 

 

Obr. 13 Princip zkoušky [17]  

 

2.3.4.2 Vickersova metoda  

Jedná se o metodu, která je nejpřesnější, její výsledky jsou nejcitlivější k jemným rozdílům 

tvrdosti zkoušeného materiálu, z těchto důvodů se používá především v laboratořích 

k výzkumu a vývoji. Zkouška není vhodná ke zkoušení materiálů s nehomogenní a 

hrubozrnnou strukturou. Před zahájením zkoušení je kladen důraz na přípravu povrchu 
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vzorku, z důvodu přesného odečtení vtisku a na přesné rozměry jehlanu. Principiálně je tato 

metoda shodná s metodou Brinellovou, jen kulička je nahrazena diamantovým jehlanem, 

z toho vyplývá, že porovnání obou metod jsou snadno porovnatelné, princip vidíme na 

obrázku 14 [12].    

Vzorec pro výpočet tvrdosti dle Vickerse [18]: 

HV=
0,189∙F

d
2  (5) 

F…zatěžovací síla (N) 

d…uhlopříčka vtisku, vyjádřená střední hodnotou (mm) 

 

 

Obr. 14 Princip zkoušky [18]  

 

2.3.4.3 Rockwellova metoda  

Metoda je charakteristická svou rychlostí a jednoduchostí, z těchto důvodů se nejčastěji 

používá na automatickou a zcela běžnou kontrolu tepelně zpracovaných materiálů jako je 
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např. cementování, kalení nebo nitridování. Základním rozdílem od již zmíněných metod 

měření tvrdosti je, že tvrdost vyjadřuje hloubka trvalého vtisku, který vznikl vtlačením 

diamantového kužele s vrcholovým úhlem 120° nebo kuličky z  tvrdokovu nebo oceli. 

Zatlačování vnikacího tělesa do materiálu je prováděno ve dvou úrovních, výsledkem je rozdíl 

mezi počátečním a konečným vtiskem, který je patrný ze stupnice na měřícím zařízení. [12]  

 

   

HRA = N - 
h

S
                                                                                                                  [19]  (6) 

N….konstanta celkového rozsahu charakterizující stupnici 

h….trvalá hloubka vtisku při předběžném zkušebním zatížení po odlehčení přídavného 

zkušebního zatížení (mm) 

s….konstanta stupnice charakterizující stupnici (mm)  

 

2.3.5 Zkouška vrubové houževnatosti 

Jde o dynamickou rázovou zkoušku, prováděnou na zařízení nazvaném Charpyho kladivo, 

schéma s popisem jednotlivých částí je na obrázku 15. Vrubovou houževnatostí lze vyjádřit 

jako nárazovou práci potřebnou na zlomení zkušebního tělesa za stanovených podmínek. 

Princip Charpyho zkoušky, tedy zkoušky vrubové houževnatosti spočívá v rozlomení 

zkušebního tělesa o rozměrech 10x10 mm nebo 5x5 mm a délce 55 mm s vrubem tvaru „U“ 

nebo tvaru „V“, ve středu tělesa (na obrázku 16 je možno vidět obě varianty), úderem 

kyvadlového kladiva padajícího z výšky „h“. Vrubovou houževnatost KCU můžeme vyjádřit 

jako poměr spotřebované energie k přeražení vzorku AR a plochy průřezu v místě vrubu S0 

[12, 20].  

 

KCU=
AR

S0
 [J cm

-2
] (7) 
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Obr. 15 Charpyho kladivo – zkouška houževnatosti [21]  

 

Obr. 16 Geometrie zkušebních vzorků s „V“ a „U“ vrubem [20]  
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3 Praktická část 

3.1 VÚHŽ a.s. Dobrá 

Historie firmy VÚHŽ a.s. Dobrá sahá do roku 1992, kdy vznikla kuponovou privatizací 

z podniku Výzkumný ústav hutnictví železa, původně založeného v roce 1948 generálním 

ředitelstvím Československé hutě pod názvem Ocelářský výzkumný ústav se sídlem v Praze. 

Od roku 1972 sídlí VÚHŽ ve vybudovaném areálu v Dobré u Frýdku-Místku. 

V současnosti jsou 100 % vlastníkem Třinecké železárny a.s. Firma vyváží zhruba polovinu 

produkce, a to do mnoha zemí celého světa, např. Německo, Itálie, Francie, Slovensko, 

Rusko, Saudská Arábie, Ukrajina, JAR, Polsko a mnoha dalších zemí.                                                                                                                                     

Výroba, zejména pak malosériová je zaměřena na hutní výrobu, odstředivé lití, válcování 

profilů za tepla, dále výrobu automatizační, regulační a měřící techniky.            

Nezanedbatelnou součástí nabídky firmy jsou služby akreditovaných zkušeben, vývoj a 

výzkum nových technologií a materiálů [22]. 

 

3.1.1 Hlavní nabídka produktů 

- speciální profily pro výrobu závěsů dveří automobilů                                                                        

- elektromagnetické měřiče hladiny oceli v krystalizátoru kontilití                                             

- odstředivě lité válce pro potravinářský průmysl                                                                         

- odstředivě lité redukovací válce                                                                                                 

- sběrací kroužky pro větrné elektrárny                                                                                             

- povlakovací nástroje a formy 

Divize válcovna speciálních profilů  

Sortiment speciálních válcovaných profilů firmy VÚHŽ a.s. je válcován z nástrojových, 

konstrukčních a nerezových ocelí, dále pak z neželezných kovů s roční kapacitou 8000 t. 

3.1.2 Výhody speciálně válcovaných profilů 

V dnešní době velice diskutovaný ekonomický faktor výroby nutí výrobce nahrazovat 

svařování, obrábění, kování, odlévání jinými efektivnějšími způsoby výroby výrobků různých 

tvarů. Příkladem je firma VÚHŽ a.s. a její válcování speciálních profilů, ukázka je na 

obrázku 17, fotografie válcovny pak na obrázku 18 [23]. 
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Obr. 17 Speciálně válcovaný profil [24]  

 

 Příklady výhod: 

- odstranění opracování, profil se značně blíží potřebnému konečnému tvaru součásti               

- úspora nákladu na nástroje pro opracování                                                                                        

- omezení materiálové náročnosti a hmotnosti díky správnému dimenzování                              

- dobrá homogenita struktury v příčném řezu                                                                                      

- vysoká kvalita povrchu a rozměrová přesnost a snížení hmotnosti                                                    

- příznivé hodnoty mechanických vlastností po válcování

 

Obr. 18 Válcovna speciálních profilů VÚHŽ a.s. [23]                
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3.1.3 Postup výroby speciálně válcovaných profilů 

Hlavním dodavatelem výchozího materiálu pro další zpracování jsou Třinecké železárny, a.s 

Následné dělení materiálu na požadované délky je prováděno dle specifikace válcovaného 

profilu. Ohřev je prováděn v plynové krokové peci (foto na obrázku 19) o topném příkonu 

1500 kW, maximální dosažitelná teplota v peci je 1300 °C. Palivem je zemní plyn o složení 

97,5 % CH4 + CO2.  

 

Obr. 19 Sázení polotovarů do krokové pece [25]  

Po ohřátí předvalku na požadovanou teplotu se dopraví na dopravníku k válcovací stolici. Pro 

výrobu speciálně válcovaných profilů je k dispozici jedna válcovací stolice, která je osazena 

kalibrační řadou o 5 až 6 kalibrech, kterou můžeme vidět na obrázku 20, z toho vyplývá, že 

obsahuje kalibry předválcovací, přípravné, předhotovní i hotovní. 

 

Obr. 20 Kalibrační řada válcovací stolice [23]  
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Manipulace s polotovarem se provádí pomocí kleští manuálně, po celou dobu válcování. Po 

ukončení válcování je profil dopraven pomocí valníku na chladící rošty, následuje rovnání a 

ořezání konců. Takto připravený profil pracovníci sbalí a je připraven k expedici 

k zákazníkovi. Pro ověření rozměru, tvaru a povrchových vad se provádí pravidelné kontroly 

již v průběhu válcování. Z hotového profilu je odebrán vzorek, pomocí profiloměru a 

desetinásobnému zvětšení se kontrolují veškeré rozměry pomocí folie. Z důvodu širokého 

sortimentu vyráběných profilů, je k výrobě potřeba velké množství válců, které jsou 

uskladněny ve skladu. Životnost jedné sady válců je dána celkovou délkou vývalku, kolik 

kilometrů profilu prošlo sadou válců. Na obrázku 21 je znázorněn výrobní program válcovny 

speciálních profilů. 

 

 

Obr. 21 Výrobní program válcovny [26]  
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3.2  Cíl práce 

Cílem práce je docílit splnění požadovaných mechanických vlastností pro jakost S355J2 dle 

EN 10025-2 ve stavu válcovaném za tepla +AR. Vstupní polotovar je dodaný ve stavu +AR, 

zkoušení mechanických vlastností proběhlo na vzorku +N. Normalizační žíhání je možné 

nahradit vyšším stupněm přetváření materiálů, které způsobí zjemnění struktury, a tím 

získáme vyšší mechanické vlastnosti a vyloučíme ekonomicky nákladnou operaci tepelného 

zpracování. Takto válcovaný tvarově speciální profil porovnáme v předem definovaných 

místech. Porovnání bude vycházet z ověření mechanických vlastností ve stavu válcovaném za 

tepla +AR a ve stavu normalizačně žíhaném +N. Následný metalografický rozbor bude 

porovnávat změnu tloušťky materiálu v jednotlivých definovaných částech profilů a její vliv 

na strukturu. Kritériem porovnání bude velikost zrna, řádkovitost struktury a procentuální 

zastoupení feritu a perlitu.   
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3.3 Praktická část - experimentální 

3.3.1 Vstupní materiál 

Pro válcování speciálně tvarového profilu byl použitý sochor čtvercového průřezu o délce 

strany 80 mm vyrobený z konstrukční ocele S355J2 dle materiálové normy ČSN EN 10025-2. 

Vstupní polotovar byl vyroben z kontinuálně odlévaného sochoru a následně převálcován 

v Třineckých železárnách a.s. V tabulce 1 je uvedeno chemické složení v hm. % dodaného 

pro následné válcování za tepla a porovnané s normativním chemickým složením dle ČSN EN 

10025-2 [27]. 

Tab. 1 Porovnání chemické složení složení dodaného materiálu s normativním složením [27]  

Prvek C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo 

Obsah hm.% v 

dodaného materiálu 

0,19 1,28 0,38 0,013 0,015 0,06 0,03 0,08 0,008 

Obsah hm. % dle 

ČSN EN 10025-2 

0,24 1,60 0,55 0,035 0,035   -     - 0,55     - 

Prvek Al Sn V Ti N H B Nb  

Obsah hm.% v 

dodaného materiálu 

0,024 0,003 0,003 0,0019 0,0058 1,3 0,0004 0,001  

Obsah hm. % dle 

ČSN EN 10025-2 

   -     -     -      - 0,012    -     -     -  

 

V tabulce 2 jsou uvedeny mechanické vlastnosti ocele S355J2. Mechanické vlastnosti jsou 

zkoušeny ve stavu normalizačně žíhaném (+N).  

 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti sochoru ve stavu +N 

Mez kluzu 

Rp0,2 

[MPa] 

Mez pevnosti 

Rm 

[MPa] 

Tažnost A5 

[%] 

Kontrakce Z 

[%] 

Nárazová práce 

KV (10x10 mm) 

při -20ºC 

[J]  

403 542 34,0 76,4 228; 228; 225 
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3.3.2 Technologický postup válcování 

Materiál, byl před ohřevem v oddělení přípravy vstupní vsázky rozdělen pomocí 

poloautomatické pásové pily z původní délky 6 000 mm na 3 x 2 000 mm.  Následně je 

materiál sázen do krokové pece. Sochory jsou ohřívány na teplotu 1220 ± 20 ºC za 120 min. 

Samotný proces válcování probíhá na DUO válcovací stolici vratným způsobem za použití 6 

kalibrů na 11 průchodů. Využití více průchodu na jednom kalibru je umožněno díky stavění 

válců (změna válcovací mezery mezi válci). Nastavení válcovací stolice a technologický 

postup válcovaní je uveden v tabulce 3.  

Tab. 3 Postup válcování 

 

Výsledný tvar profilu se základními rozměry a jejich tolerancemi je uvedený na obrázku 22.  

 

Obr. 22 Tvar a rozměry speciálně válcovaného profilu  
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3.3.3 Ověření mechanických vlastností 

K ověření mechanických vlastností byl odebrán vzorek dlouhý 400 mm ze standardního 

procesu válcování popsaného v kapitole 3.3.2. Vzorky pro zkoušku tahem i zkoušku vrubové 

houževnatosti byly vyrobeny z odebraného vzorku ve směru tváření (podélně). Místo odběru 

je definované na obrázku 23, v místě 1 byl odebrán vzorek pro tahovou zkoušku, v místě 2 

pro zkoušku vrubové houževnatosti.  

 

Obrázek 23 Místa odběrů vzorků 

Zkouška tahem byla provedena dle ČSN EN ISO 6892-1 za pokojové teploty. Zkouška 

vrubové houževnatosti byla provedena dle ISO 148-1 za teploty -20°C na zkušebních 

vzorcích 10x5 mm. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce 4.  

Tab. 4 Mechanické vlastnosti válcovaného profilu ve stavu +AR 

Mez kluzu Rp0,2 

[MPa] 

Pevnost v tahu Rm 

[MPa] 

Tažnost A5 

[%] 

Nárazová práce KV 

(10x5 mm) při -20ºC 

 [J] 

358 555 33,7 54; 70; 48 

 

3.3.4 Metalografický rozbor 

Vzorek k metalografickému rozboru byl odebrán ze standardního procesu válcování. Podélně 

ve směru válcování probíhalo stanovení řádkovitosti mikrostruktury, kolmo na směr tváření 

stanovení mikrostruktury, velikosti zrna a orientační stanovení podílů fází. Místo odběrů 

jednotlivých vzorků uvedeno na obrázku 24.  
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Obrázek 24 Místa odběr vzorků 

Příprava vzorku byla provedena pomocí mechanického broušení na brusných papírech 

zrnitosti 240,360,400,600,1000,1200,2500 mm a následným leštěním pomocí diamantové 

pasty o zrnitosti 631 µm. Mezi jednotlivými brusnými papíry vždy broušený vzorek 

opláchneme pod čistou vodou a odstraníme možné nečistoty. Po leštění vzorek očistíme 

lihobenzínem a vysušíme. Mikrostruktura byla vyvolána chemicky po mocí 4% leptadla 

HNO3. Zkoušení proběhlo na mikroskopu Olmypus GX 51, zvětšení 25x - 1000x. 

3.3.4.1   Stanovení mikrostruktury 

Mikrostruktura profilu byla hodnocena na vzorku A (příčný řez) dle ČSN 42 0003. Jedná se o 

feriticko-perlitickou strukturu s bloky lamelárního perlitu. Mikrostruktura a její detail je 

uveden na obrázku 25.  

 

Obrázek 25  Vlevo – Feriticko – perlitická struktura, vpravo -  detail struktury 
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3.3.4.2  Stanovení velikosti zrna 

Velikost feritické zrna byla hodnocena na vzorcích A až C (příčné řezy) dle ČSN EN ISO 643 

srovnáním s normovanými zobrazeními. Velikost zrna se zmenšuje s vyšším stupněm 

přetváření, tedy menším průřezem profilu. Porovnání struktury je na obrázku 26. Velikost 

zrna pro vzorek A až C:  

A –  G = 9.0 

B – G = 10.0 

C – G = 11.0 

 

 

Obrázek 26  Porovnání velikosti zrna 
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3.3.4.3  Stanovení řádkovitosti mikrostruktury 

Řádkovitost byla hodnocena na vzorcích A až C (podélné řezy) dle ČSN 42 0469. Na 

vzorku A můžeme pozorovat nespojité řádky, u vzorku B částečně nespojité řádky a u vzorku 

C spojité řádky. Porovnání řádkovitosti je uvedeno na obrázku 27. 

 

 

Obrázek 27 Porovnání řádkovitosti 

 

3.3.4.4  Orientační stanovení podílů fází 

Stanovení podílů fází v jednotlivých místech bylo provedeno na vzorcích odebraných v 

příčném směru. Jedná se o detail mikrostruktury (zvětšení 500x). K vyhodnocení byla použitá 

funkce „Analýza fází“ v programu QuickPhoto Industrial 3.0, podíl Feritu je zobrazen na 

obrázku 28. Výsledkem je orientační procentuální zastoupení feritické fáze ve struktuře: 
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A – podíl feritu = 64,4%,  

B – podíl feritu = 63,4% 

C – podíl feritu = 64,4% 

 

 

Obrázek 28 Podíl feritu v jednotlivých částech profilu 
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3.4 Porovnání dosažených výsledků 

V tabulce 5 jsou porovnány všechny získané výsledky z válcovaného profilu a normativní 

hodnoty stanovené materiálovou normou EN 10025-2 – S355J2, v tabulce 6 jsou uvedeny pro 

lepší přehlednost všechny dosažené metalografické výsledky.  

 

 

Tab. 5 Porovnání všech mechanických vlastností 

 Válcovaný profil +AR EN 10025-2 – S355J2 

ReH 

 [MPa] 

 

358 

 

min. 355 

Rm 

[MPa] 

 

555 

 

470 - 630 

A5  

[%] 

 

33,7 

 

22 

KV 

při -20 ºC 

[J] 

 

54; 70; 48 

 

min. 27 

 

 

Tab. 6  Získané metalografické výsledky 

válcovaný profil 
+AR Mikrostruktura 

Velikost 
zrna Řádkovitost 

Podíl Feritické 
fáze 

Vzorek A feriticko-
perlitická s 

bloky 
lamelárního 

perlitu 

G = 9.0 nespojité řádky 64,4% 

Vzorek B G = 10.0 
částečně nespojité 

řádky 63,4% 

Vzorek C G = 11.0 spojité řádky 64,4% 
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4 Závěr 

Hlavním úkolem bakalářské práce bylo porovnání předepsaných mechanických vlastností dle 

ČSN EN 10025-2 u oceli S355J2 a mechanických vlastností po vyhodnocení vzorků 

odebraných se za tepla válcovaného speciálního profilu. 

Obsahem teoretické části je seznámení s problematikou válcování profilů, rozdělení 

válcovacích tratí, kalibrací válců, typy kalibrů a základními mechanickými vlastnostmi a 

metodami jejich zkoušení. 

Praktická experimentální část proběhla ve VÚHŽ Dobrá vyválcováním tyče speciálního 

průřezu na stolici duo 800, ze sochoru o rozměrech 80x80 mm, jehož dodavatelem byly 

Třinecké železárny. Polotovar byl v krokové peci ohříván na tvářecí teplotu 1220±20°C, 

přepraven na dopravníku k válcovací stolici, kde byl v 11 průchodech vyválcován na profil o 

požadovaném speciálním tvaru. 

Byly provedeny mechanické zkoušky – zkouška tahem ( zjištění meze kluzu, meze pevnosti, 

tažnosti) a zkouška vrubové houževnatosti, dále pak bylo provedeno stanovení 

mikrostruktury, stanovení velikosti zrna, řádkovitosti mikrostruktury a orientační stanovení 

podílů fází. Pro vyhodnocení byla použita funkce „Analýza fází“ pomocí programu 

QuickPhoto Industrial 3.0. 

Mechanické vlastnosti vstupního materiál S355J2 dodávaného ve stavu +AR můžeme 

následným tvářením zlepšit. Stupeň deformace a jemnější mikrostruktura zvyšují mechanické 

vlastnosti. Takto válcovaný materiál je možné dodávat ve stavu +AR s mechanickými 

vlastnostmi odpovídajícími stavu +AR a splnění všech požadavků materiálové normy ČSN 

EN 10025-2. Následné válcování umožní z procesu odstranit nákladné normalizační žíhání. 
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