








Abstrakt 
 
Předložená závěrečná práce řeší návrh postupu válcování dveřního závěsu v kalibrovaných 

válcích. Příčný průřez požadovaného vývalku je přepracován do tvaru za tepla. Po určení 

optimálního celkového součinitele prodloužení a velikosti vstupního polotovaru je vypočten 

počet úběrů. Dále je navržena kalibrační řada  s rozpracováním po jednotlivých kalibrech. Pro 

každý kalibr je komentován vývoj tvaru provalku s případným doplněním dílčím výpočty. 

Navržená kalibrace byla realizována a byly pro ní provedeny úspěšné záběhové zkoušky. 
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Abstract 
Submitted a graduated work deals the roll pass design of hinge by grooved rollers. Desired 

cross-section shape of bar are reworked to shape after heat. After determining the optimal 

overall coefficient of elongation and the size of the input billet is calculated number of passes. 

In next step are determined all passes with design of roll groove. For each grove is discussed 

development of bar shape with the possible addition individual calculations. The proposed 

roll pass design was carried out and running tests was made successful for it. 
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1. Úvod 

 

Kalibrace válců a její význam 

Výroba plechů a tvarové oceli jakýchkoliv rozměrů a tvarů se uskutečňuje válcováním. 

Válcování obvykle probíhá v několika průchodech. Počet průchodů se stanovuje v závislosti 

na počátečních a konečných průřezových rozměrech. V každém průchodu se plocha příčného 

průřezu válcovaného kovu zmenšuje, přičemž její tvar a rozměry se postupně blíží 

požadovanému profilu. 

Různé vývalky se válcují na hladkých válcích (plech, plochá ocel) nebo na kalibrovaných 

válcích (nosníky, úhelníky apod.). Při válcování na hladkých válcích se dosahuje změny 

tloušťky válcovaného kovu změnou vzdálenosti mezi válci. Takovéto válcování je 

charakterizováno rovnoměrným úběrem po celé šířce provalku a je doprovázeno volným 

šířením.  

Válcování tvarové oceli probíhá na kalibrovaných válcích, tj. na válcích se speciálně 

provedenými zářezy, které svým tvarem odpovídají požadované změně válcovaného kovu. 

Válcování v kalibrech je charakterizováno výrazným projevem nerovnoměrného úběru. 

Velikost úběru v příčných řezech po šířce kalibru je značně rozdílná. Dále se při válcování 

tvarových vývalků setkáváme s různým projevem deformace v příčném směru (omezené nebo 

vynucené šíření) [1].  

Otázkou stanovení správných úběrových režimů, tvarů a konstrukce kalibrů se zabývá nauka 

o kalibraci válců [2,3].  

Kalibrace válců je nejdůležitější součástí  technologie válcování tvarových ocelí. 
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2. Rozbor problematiky válcování v kalibrech 
 
 
2.1.Základní úkoly kalibrace válců 

Správné stanovení kalibrace válců pro určitou tvarovou ocel vyžaduje podle [4,5] splnění 

několika základních požadavků: 

a/ získání přesného průřezového tvaru spolu s jeho správnými rozměry 

b/ dosažení čistého a hladkého povrchu vyválcované tvarové oceli 

c/ respektování minimální spotřeby energie, válců a válcovacího času 

d/ zajištění minimálního vnitřního pnutí v hotové tvarové oceli 

e/ zajištění jednoduché obsluhy a minimální práce u válcovací stolice s možností zavedení 

mechanizace a automatizace válcovacího pochodu 

f/ zajištění výrobnosti válcovací trati 

g/ respektování maximální racionálnosti válců, tj. montáže a výměny válců, přesoustružení 

apod. 

 

 

2.2.Charakteristické skupiny 

             Při stanovení optimálních podmínek válcování z hlediska kalibrace válců musí 

kalibrační pracovník také přihlížet k některým technickým a technologickým požadavkům 

tvářeného kovu a podmínkám válcování, které lze shrnout do tří charakteristických skupin [6]: 

 

2.2.1.Charakteristika hotového vývalku 

a/ rozměry hotovní tvarové oceli a dovolené rozměrové tolerance 

b/ požadavky na mechanické vlastnosti 

c/ jakost povrchu oceli po válcování 

 

2.2.2.Charakteristika výchozího předvalku 

a/ rozměry a hmotnost předvalku 

b/ jakost válcované oceli 

c/ teplota oceli před válcováním 

d/ teplota oceli při válcování v jednotlivých průchodech 
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2.2.3.Charakteristika válcovací trati 

a/ počet válcovacích stolic, délka těla válců 

b/ průměr válců 

c/ pevnost válců a částí válcovací stolice 

d/ výkon motoru 

e/ rychlost válcování 

f/ technologické zařízení válcovací trati apod. 

 

Lze říci, že jedině v souvislosti s přihlédnutím k uvedeným činitelům se může přistoupit  

k vypracování racionální kalibrace válců pro válcování té či oné tvarové oceli.  Ovšem 

různorodost podmínek [7], ke kterým je nutno přihlížet, nedovoluje při kalibraci válců se řídit 

pouze matematickými vztahy. 

Kalibrace válců, i když se opírá o poznatky z teorie tváření a tečení kovů [8,9], metalurgické 

tvářitelnosti kovů,  neumožňuje uspokojivě řešit všechny kalibrační problémy  

bez určitých předpokladů. V některých otázkách se opírá dosud jenom o provozní zkušenosti 

a zkušenosti kalibračních pracovníků.  

Nauka  o kalibraci válců se neustále vyvíjí v plném souladu s rozvojem válcovací techniky  

a dosahovanými vědecko-technickými výsledky v této oblasti [10].  

 

 

2.3. Základní pojmy kalibrace válců 

 

2.3.1 Kalibr a jeho části 

Zářezem válce nazýváme plochu, ležící ve válcovací rovině, omezenou výřezem na těle válce. 

Dva zářezy, odpovídající jednomu páru válců, tvoří kalibr obr.1. Nevyužité části pracovního 

těla válce, pokud jsou jejich průměry větší nežli průměry válce v kalibru, se nazývají příruby 

nebo také nákružky. Počet přírub na válci je vždy o jednu větší než počet kalibrů.  Vzdálenost 

mezi horním a spodním válcem označujeme jako mezeru válců.  
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Obr.1 Schéma vytvoření kalibru složením válců. 

kde:     D1 – průměr horního válce 

D2 – průměr spodního válce 

H   – výška kalibru 

s    – mezera mezi válci 

 

 

Kalibry se dělí na: 

a/ otevřené 

b/ zavřené 

c/ polootevřené 

Kalibry otevřené jsou takové, kde zářez jednoho válce je postaven proti zářezu druhého válce 

a otevření kalibru svírá s osou válcování úhel  <60°. 

Kalibry zavřené jsou takové, kde výstupek jednoho válce zasahuje do zářezu válce druhého 

a úhel kalibru svírá s osou válcování úhel  >60°. 

Polootevřené (polozavřené) kalibry jsou takové, u kterých je část kalibru otevřená a druhá 

část zavřená. 
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Obr.2  Možné způsoby otevření kalibrů – otevřený kalibr  a) , b) a zavřený kalibr c),d). 

 

 

 

 

2.3.2  Druhy kalibrů 

Kalibry podle tvaru a jejich použití při válcování rozdělujeme do čtyř základních skupin: 

1) Kalibry předválcovací – nebo-li prodlužovací (obr.3) jsou určeny pouze pro postupné 

zmenšování průřezové plochy válcovaného kovu. 

 

 

Obr.3  Tvary prodlužovacích kalibrů  -  a) skříňový, b) kosočtvercový, c) čtvercový,  

d) oválový, e) kruhový. 
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2) Kalibry přípravné – svými tvary jsou rovněž určeny k dalšímu zmenšování průřezové 

plochy válcovaného kovu. Současně zajišťují rozdělení vstupního materiálu tak, aby 

odpovídalo rozdělení materiálu  v hotovním kalibru. V tomto kalibru většinou dochází 

k největší tvarové změně a tedy i velké nerovnoměrnosti úběrů. 

 

3) Kalibry předhotovní – slouží pro válcování tvarové oceli v předposledním průchodu. 

Tvarově se blíží hotovnímu vývalku a musí zajišťovat rovnoměrný úběr pro válcování 

v hotovním kalibru. 

 

4) Kalibry hotovní – tvar i rozměry těchto kalibrů odpovídají s tvarem a rozměry konečnému 

vývalku. Při konstrukci se uvažuje s tepelnou roztažností a dovolenými tolerancemi. 

 

 

2.3.3 Mezera válců – skok válců 

Jde o vzdálenost mezi válci, u kalibrovaných válců je to vzdálenost mezi nákružky. Při 

válcování nesmí dojít ke kontaktu v místě kalibru. Kontakt může probíhat jen na 

horizontálních částech nákružků. Velikost mezery se stanovuje na základě praktických 

zkušeností. 

 

 

2.3.4  Vliv skoku válců na rozměry kalibru 

Při vběhnutí předního konce provalku do válců dochází působením válcovací síly ke skoku 

válců. Příčinou skoku jsou zejména vůle v uložení válců, průhyb válců a pružné deformace 

mechanických součástí stolice způsobené deformačním odporem válcovaného materiálu. 

 

Vertikální skok válců 

V důsledku vertikálního skoku válců dochází ke zvětšení mezery mezi válci. Vertikální skok 

se dá snadno eliminovat korekcí nastavení válců tak, že se nastavení válců v daném průchodu 

zmenší o hodnotu skoku. 
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Axiální skok válců 

V důsledku axiálního skoku válců dochází k přesazení válců ve směru jejich os. Axiální skok 

se dá eliminovat přesunutím jednoho z válců proti směru skoku o určitou hodnotu.   

Při konstrukci kalibru je nutno s touto skutečností uvažovat. 

 
2.3.5 Neutrální osa ( válcovací linie ) 

Slouží pro ověřování průměrů válců a umísťování  kalibrů do válců. Neutrální osa je přímka 

rovnoběžná s osami válců a půlí vzdálenost mezi osou horního a spodního válce. 

 

Stanovení neutrální osy kalibru 

Pro stanovení neutrální osy kalibru vycházíme z jeho tvaru a průřezové plochy. Jde  

o stanovení těžiště průřezové plochy daného kalibru, a aby byl zachován stejný tlakový 

účinek horního a spodního válce.  

 

2.3.6 Umístění kalibru ve válci 

Symetrické tvary kalibrů se umísťují na neutrální osu z důvodů ideálních podmínek 

válcování. Tzn. nižší opotřebení válců, přímý výstup provalku z válců, nižší spotřeba energie. 

U zavřených a nesymetrických kalibrů je umísťování kalibru složitější z důvodů rozdílných 

třecích sil na horním a spodním válci přičemž může docházet k přihnutí válcovaného kovu 

na jeden z válců. Tomu můžeme předejít zvětšením horního nebo spodního tlaku. Horního  

nebo spodního tlaku dosáhneme posunutím válcovací linie vůči neutrální ose kalibru. 

 

2.3.7 Materiál válců 

Materiál používaný na výrobu válců závisí na podmínkách válcovací tratě, jako teplota, 

velikost, tvar a jakost válcovaného materiálu, energosilové podmínky válcování a chlazení 

válců.  

 

2.3.7.1 Ocelové válce kované: 

- vysoká odolnost proti lomu, používají se hlavně v přípravných stádiích, kde je největší 

silové zatížení  

- jsou nevhodné pro předhotovní a hotovní kalibry (možnost nalepování materiálu na válce) 

- dosahují vysokou pevnost a houževnatost 
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2.3.7.2 Ocelové válce lité: 

Mají vysokou pevnost a houževnatost a nahrazují ve stále větší míře válce kované. 

Rozdělení podle obsahu uhlíku: 

- válce z podeutektoidní oceli mají nižší pevnost, vyšší houževnatost, vhodné pro rázové 

namáhání 

- válce z eutektoidní oceli mají použití v přípravných stolicích, tažnost a vrubová 

houževnatost se zlepšuje tepelným zpracováním 

- válce z nadeutektoidní oceli přes 2% uhlíku jsou nejtvrdší, mají ovšem větší křehkost -  

použití hlavně v předhotovních a hotovních stolicích, mechanické vlastnosti lze ovlivnit 

tepelným zpracováním, speciálně tepelně zpracované válce mají vysokou odolnost proti 

opotřebení. 

 

2.3.7.3 Litinové válce: 

Mají obsah uhlíku vyšší než 2,1%.  

Vhodné pro předhotovní a hotovní kalibry, kde zajišťují dobrou povrchovou jakost 

válcovaného materiálu. Nevýhodou je menší houževnatost a nebezpečí vzniku křehkého 

lomu. 

 

2.3.8 Možnosti simulace válcování v kalibrech 

Využítí matematické simulace v kalibrerské praxi je obtížné z důvodu velké časové 

náročnosti vlastního výpočtu [11]. Taktéž dosahovaná přesnost vypočteného tvaru se 

skutečnosti nedosahuje představ špičkových kalibrerů. Nicméně existují články, kde jsou 

shrnuty zkušenosti se simulací celé technologie válcování v kalibrech [12] s uspokojivým 

výsledkem. 
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3. Technické dispozice válcovny VÚHŽ 

 

Zvláštní podmínky válcovny ve VÚHŽ vyplývají hlavně z toho, že válcovna nebyla 

projektována jako výrobní provoz, ale jako výzkumné zařízení. Postupnými rekonstrukcemi a 

dovybavením  dalším zařízením se stala plně výrobním provozem, avšak zůstaly některé 

specifické podmínky, které válcování omezují a musí být kompenzovány zvláštním přístupem 

ke kalibraci a technologii válcování. Největším omezením je možnost využití pouze jedné 

válcovací stolice a tím i jedné sady válců s délkou těla 872 mm. Na tuto délku se ve většině 

případů nevejde více než 4 – 5 tvarových kalibrů plus jeden skříňový pro úpravu nápichu.  

V tomto omezeném počtu kalibrů se musí zajistit úprava rozměrů výchozího polotovaru, 

včetně odstranění okují z povrchu, vyválcování složitého tvaru profilu a dosažení 

dostatečného velkého prodloužení vývalku. Stísněné poměry při rozmísťování kalibrů  

do válců se promítají i do systému válcování armatury. Válcovací armatura, která zajišťuje 

navedení provalku do kalibru, jeho vedení při průchodu, oddělování od válců, rovnání 

šavlovitosti a podélného zkroucení, udržování stabilní polohy v kalibru aj., musí být 

jednoduchá, aby se dala umístit do malého prostoru, ale zároveň dostatečně tuhá, aby odolala 

velkým silám, které na ni při válcování působí. [13] 

 

 

3.1 Roztečný průměr válců – ideální střední průměr válců 

U kalibrovaných válců jsou po délce těla různé průměry kalibrů a nákružků, používá se pro 

jednoznačné vyjádření stavu válců roztečného průměru. Roztečný průměr je průměr válců  

ve válcovací linii a jeho velikost je rovna vzdálenosti os válců. Roztečný průměr se v 

důsledku přesoustružení válců při renovacích postupně zmenšuje. Roztečný průměr nových 

válců se označuje jako maximální roztečný průměr  a  uvádí se na výkresech válců.  

Po poslední renovaci, kdy už dále nelze průměr zmenšovat, mají válce minimální roztečný 

průměr. 

Maximální roztečný průměr válců ve stolici VÚHŽ je dán konstrukcí stojanu. Výměna válců 

ve stolici se provádí bočním oknem, kterým lze protáhnout největší průměr válce 525 mm. Při 

konstruování válců se pak největšímu nákružku přiřadí průměr 525 mm (pro větší jistotu  

524 mm) a tím je už jednoznačně určen i maximální roztečný průměr válců. Rozměr y se určí 

z výkresu kalibru obr 4. Minimální roztečný průměr je omezen konstrukcí uložení válců. Ve 

stolici VÚHŽ je minimální roztečný průměr dán maximálním  možným přiblížením horního a 
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spodního ložiskového tělesa. Při největším přiblížení ložisek je vzdálenost os válců  390 mm 

a to je i minimální roztečný průměr.  

 

 
 
obr. 4 Stanovení maximálního průměru válců a maximální a minimální roztečný průměr 
válců. 
 
 
 
 
 
3.2 Výrobní možnosti 
                                                                                                                                                                          
- metrová hmotnost profilu G = 3 - 12 kg (po dohodě 1,5 - 25 kg/m)  

- hmotnost jednoho kusu G  <  150 kg  

- šířka profilu B = 20 - 125 mm  

- tloušťka profilu t  >  4 mm  

- délka rovnané tyče 3 - 12 m  

- maximální odchylka přímosti tyče 0,15 %, tj. 1,5 mm/1 m délky tyče  

- obvyklý povrch tyčí - povrch dle DIN 10 163-3 a max. hloubka vad třída C  

- největší výrobní dávka podle typu profilu 20 - 130 t (dle opotřebení válců)  

- délka stran opsaného obdélníka a + b <  135 mm  

- konečné posouzení vhodnosti profilu pro válcování provede kalibrér 

- minimální výrobní dávka od 5 t (nebo podle dohody)  
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Obr. 5 Vybrané druhy profilů válcované ve válcovně VÚHŽ naznačují rozsah sortimentu. 

Zdroj [14]. 

 16



4. Vlastní návrh kalibrace 
 
Podkladem pro vyhotovení kalibrace nového profilu je výkres profilu za studena včetně všech 

tolerancí a dodacích podmínek pro zákazníka (přímost tyčí, zkroucení, povrchové vady, 

mechanické vlastnosti, aj.) příloha č. 1. 

 

Postup pro vyhotovení kalibrace používaný ve válcovně VÚHŽ je následující: 

- návrh kalibračního systému a umístění kalibrů do válců 

- návrh rozměru výchozího polotovaru 

- rozdělení jednotlivých úběrů 

- stanovení rozměrů hotovního kalibru 

- stanovení tvarů ostatních kalibrů a jejich zaplnění  

- zpětná kontrola a úpravy navržené kalibrace  

- určení polohy válcovací linie v kalibrech 

- sestavení detailního výkresu válců 

- vypracování dokumentace pro výrobu válců a kontrolních šablon 

- sestavení úběrového plánu pro záběhovou zkoušku 

 

 

4.1 Návrh kalibračního systému a umístění kalibrů do válců 

Pro práci na kalibraci ve válcovně VÚHŽ je nutné před samotným provedením kalibrace 

zjistit zda se předběžně navržený kalibrační systém vejde do délky těla válců. Proto je vhodné 

volit správné pořadí jednotlivých kalibrů  vkládaných do válců. 

Vstupní polotovar vychází z požadované expediční délky a metrové hmotnosti profilu G. 
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Obr. 6 Návrhy tvarů kalibrů kalibračního systému. 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Navržení umístění kalibrů do válců.  

 

 

 

4.2. Návrh rozměru výchozího polotovaru 

Požadovaná expediční délka zákazníka  5 000 – 5 500mm 

Výroba probíhá v tří násobku požadované délky, tedy 16,5m. K tomu je nutno přičíst délku 

pro ořezávání konců, která je stanovena na 0,6m . Z toho vychází celková délka vývalku  

 na 17,1m.  

 

Dále počítáme prodloužení, kde optimum pro válcovnu VÚHŽ je v rozmezí celkové = 6 až 9 

Vstupní průřez  při 0S 6  
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0S = 


 Gcelkové .
 =

7850

04,8.6
=0,006145 = 6145 mm  2 2m

 
Vstupní průřez  při 0S 9  

0S = 


 Gcelkové .
 =

7850

04,8.9
=0,009217 = 9217 mm  2 2m

 
kde: G…metrová hmotnost profilu  [kg/m] 
         …měrná hmotnost oceli       [kg/ ] 3m
 
Určení vstupního polotovaru 
při celkové = 6  ploše 6145 odpovídá kvadrátu 79 mm 2mm

při celkové = 9  ploše 9217 odpovídá kvadrátu 96 mm 2mm

 
Podle výsledků rozboru zvolíme rozměry vstupního polotovaru, se kterým budeme pracovat 

na finální kalibraci. V tomto případě jsme zvolili kvadrát 90 s metrovou hmotností 63,6 Kg/m  

Výpočet délky vstupního polotovaru  0L

 

0L = 17,1 x 8,04 / 63,6 = 2,161 m  = 2,2m 

 
 
 
 
 
4.3 Rozdělení úběrů v jednotlivých průchodech 

Vychází z těchto podmínek: 

 

Celkové prodloužení celkové = 63,6/8,04=7,9 

Počet průchodů     n = 11 

 

Pro rozdělení jednotlivých úběrů kalibračního systému válcování musíme zohlednit, zda 

válcujeme při vyšších teplotách, přihlédnout ke tvaru kalibru nebo se provádí již jen malý 

rovnoměrný úběr v hotovním kalibru. 

V prvním hotovním kalibru, kde dochází k velkým tvarovým změnám a válce se hluboko 

zařezávají do provalku a i vzhledem k záběrovým  podmínkám válců volíme menší velikost 

poměrného plošného úběru   /  v rozmezí 1,15 – 1,25 0S 1S

Ve 2. až 3. tvarovém kalibru můžeme při ještě vysoké teplotě volit větší velikost poměrných 

úběrů /  v rozmezí 1,30-1,50 0S 1S
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V dalších kalibrech se velikost poměrných úběrů snižuje tak, abychom se co nejvíce přiblížili  

rovnoměrnému úběru v hotovním kalibru  - velikost těchto úběrů /  se pohybuje v 

rozmezí 1,18 – 1,25. 

0S 1S

V hotovním kalibru dochází k malému rovnoměrnému úběru, abychom dosáhli požadovaných 

rozměrů hotového vývalku velikost úběru /  se zde  pohybuje v rozmezí 1,12-1,16. 0S 1S

 

kde: …vstupní průřezová plocha 0S

       …průřezová plocha po průchodu kalibrem 1S

 

4.3.1 Určení rozměru hotovního kalibru (kalibr 6) –  11 průchod  

Při dokončení válcování se snažíme dosáhnout co nejlepší mikrostruktury pro dosažení 

mechanických vlastností. Proto se snažíme doválcovat vývalek v rozmezí teplot  

850°C – 900°C, čemuž odpovídá teplotní délková roztažnost 1,01. Při stanovení rozměru  

hotovního kalibru musíme vycházet z požadovaných rozměrů a tolerancí uvedených na 

výkrese profilu za studena. Nejčastěji volíme střed tolerančního pole a každé kótě určíme 

přesný rozměr. Tyto rozměry potom vynásobíme teplotní délkovou roztažností a máme 

určeny rozměry profilu za tepla (obr. 8). Úhlové míry uvedeny na výkrese se nemění. Potom 

musíme určit vhodnou polohu, ve které bude profil zařezán do válců. Pokud výkres obsahuje 

poznámku o nekonkávnosti  ploch, musíme plochu konstruovat tak, aby splňovala tuto 

podmínku. Nyní můžeme přistoupit ke korekci rozměrů z hlediska posouzení opotřebení 

válců. Po těchto korekcích určíme konečné rozměry hodovního kalibru a  polohu válcovací 

linie. 
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Obr. 8 Tvar hotovního kalibru. 

 

 

 

 

4.3.2 Stanovení tvaru a rozměrů ostatních kalibrů  

Kalibr 5 (předhotovní) – 10 průchod 

Abychom dosáhli požadovaného a rovnoměrného úběru v hotovním kalibru rozdělíme jej na 

základní části a plochy těchto částí vynásobíme součinitelem prodloužení v hotovním kalibru 

11 = 1,14 a dostaneme plochu předhotovního kalibru. Je-li šíření malé, můžeme ho při 

výpočtu rozměrů zanedbat a pouze vynásobit tloušťky základních částí součinitelem 

prodloužení dle obr.9.  

a5 = a6 . 11 = 6,06 . 1,14 = 6,9 

 b5 = b6 . 11 = 10,3 . 1,14 = 11,75 

 c5 = c6 . 11 = 18,2 . 1,14 = 20,75 

Otočíme kalibr do vhodné polohy pro válcování a opět, pokud je to nutné, provedeme korekce 

tvaru. 
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Obr.9 Stanovení rozměrů a tvaru kalibru 5. 

 

 

 

Kalibr 4 (přípravný tvarový) – 9 průchod 

U 4 kalibru postupujeme obdobně jako u pátého, tedy rozdělíme kalibr na základní části  a 

vynásobíme součinitelem prodloužení (pro určení rozměrů) kalibru. U nožky dochází 

v kalibru 5 k jinému úběru nožky, kde se mění výška, proto zde násobíme součinitelem 

prodloužení výšku nožky viz.obr. 10. 

a4 = a5 . 10 = 63,85 . 1,25 = 79,8 

b4 = b5 . 10 = 11,75 . 1,25 = 14,7 

c4 = c5 . 10 = 20,75 . 1,25 = 25,8 

Opět pootočíme kalibr do polohy vhodné pro válcování a popřípadě provedeme korekce tvaru.  

 

  

Obr.10 Stanovení rozměrů a tvaru kalibru 4. 

 

 

 22



 

 

Kalibr 3 (přípravný tvarový) – 8 průchod 

V tomto kalibru musíme zachovat stanovený  plošný úběr a na počátku využít ke stanovení 

rozměrů výpočty, jako v předešlých kalibrech, potom ovšem už nemůžeme zachovat 

rovnoměrné rozdělování úběrů a je nutno přiblížit tvar kalibru vstupnímu polotovaru. Zde 

prováděné úpravy nevychází z matematických výpočtů, ale ze zkušeností kalibréra . 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11  Určení tvaru kalibru 3. 

 

 

 

 

Kalibr 2 (první tvarový) – 7 průchod 

Jde o kalibr, který zajišťuje změnu pravoúhlého průřezu tak, aby tvarově vyhovoval přechodu 

na předem daný tvar tvarových kalibrů. Dochází zde k velkému nerovnoměrnému rozdělení 

úběrů. Při  konstrukci tohoto kalibru už nelze použít žádné výpočty a záleží zde jen na 

zkušenosti kalibréra. Velikost průřezu určíme  z výpočtu tak, aby byla zajištěna hodnota 

součinitele prodloužení. Potom opět pootočíme kalibr ve válcích do polohy vhodné pro 

válcování. 
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Obr.12  Určení tvaru 2.kalibru. 

 

 

Kalibr 2 (první tvarový) – 5 průchod kalibr 1 (skříňový) – 6 průchod 

 

V 5. průchodu musíme určit zaplnění materiálem kalibru 2. Při zhruba stejné šířce v 5. a 7. 

průchodu můžeme přibližně vypočíst hodnotu otevření kal 2 v 5.průchodu, když střední výšku 

v 7. průchodu vynásobíme požadovaným prodloužením 6 . 7 . Potom zakreslíme vstupní 

průřez, který musí zajistit zaplnění kalibru 2 v 7. průchodu. 

Dále určíme pěchování v šestém průchodu skříňovým kalibrem. Zde postupujeme obráceně 

než doposud. Vycházíme z pátého průchodu, který se po hranění o 90° pěchuje v 6. průchodu 

a po dalším hranění o 90° se vrací do kalibru 2 v 7. průchodu.  

 

 

Obr. 13  Nastavení kalibru 2 při 5. průchodu (3) 7.průchodu (2) naznačený vstupní materiál 

před 7.průchodem (1). 
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Kalibr 1 (skříňový) 1. až 4. průchod 

 

Vstupní polotovar  90x90 jsme již určili v předběžném návrhu a rozměr provalku 53x96  

po 4. průchodu jsme získali při rozboru zaplnění průchodů 5. až 7.  V těchto čtyřech 

průchodech musíme nejen zajistit postupným úběrem požadovaný tvar pro první tvarový 

kalibr, ale také  odstranit okuje v prvním průchodu z boků provalku a po hranění o 90° také ve 

druhém průchodu. 

Rozměry kalibru 1 se volí podle rozměrů provalku v 1. až 6. průchodu. Nejmenší válcovací 

výška 45 mm v 6. průchodu a největší válcovaná šířka 96 mm je ve 4. průchodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14  Stanovení rozměrů skříňového kalibru.  

 

 

 

4.4 Zpětná kontrola a korekce kalibrace 

Po dokončení kalibrace je zapotřebí zkontrolovat sled po sobě jdoucích průchodů ve směru 

válcování, zda nedošlo k nějaké chybě, popřípadě provést ještě drobné korekce tvaru kalibrů. 

Případné drobné nedostatky se mohou odstranit při záběhové zkoušce nebo potom změnami 

při renovaci válců. 
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4.5  Určení polohy válcovací linie v kalibrech 

U prvních dvou kalibrů je válcovací linie posunuta o 1 mm směrem k hornímu válci, aby 

nedošlo k ohrnutí přední části provalku směrem nahoru. Důvodem jsou opakované průchody 

s velkou změnou polohy horního válce, a proto nelze použít horní stěráky, které by zabránily 

ohnutí provalku nahoru. V kalibru 3 je válcovací linie taktéž posunuta o 1 mm k hornímu 

válci. Tady je důvodem sevřenější tvar v horním válci, a tedy omezení síly nárazu na horní 

stěrák.  

U kalibrů 4 a 6 je těžiště umístěno na válcovací linii, protože zde nepředpokládáme 

nalepování provalku na horní nebo spodní válec a oba kalibry budou osazeny v horní i spodní 

části stěráky. U kalibru 5 bude těžiště opět mírně posunuto k hornímu válci 0,7 mm a to proto, 

že tvar je opět v horním válci sevřenější a provalek by měl tendenci směřovat nahoru. 
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5. Ověření kalibrace  

 

Kontrola výroby, měření, ochlazování, dělení 

 

Válcování profilu probíhá podle zadaných parametrů válcování. V případě, že dojde 

k jakýmkoli změnám při výrobním procesu předák dle potřeby koriguje nastavení válců tak, 

aby bylo zajištěno dodržení daných rozměrů. Dále předák provádí vizuální kontrolu 

vyválcovaných kusů. Minimálně každý 10 odválcovaný  kus se odebírá  vzorek  

pro kontrolu na profilografu a proměření všech rozměrů dle výkresu profilu za studena. 

Statisticky hodnocené rozměry se zapisují do karty měření. 

Ochlazování probíhá na chladníku při teplotě okolí. 

Dělení a řezání probíhá na pásových pilách, přičemž po odřezání přední a zadní části vývalku 

musí být zajištěny rozměry s povolenými úchylkami po celé délce tyče. 

Rovnání – provádí se za studena na válečkové rovnačce XRL 65, kde se odstraňuje zakřivení 

způsobené válcováním tepelnou deformací, tak i manipulací. Rovnání  vychází z principu 

malých plastických deformací při průchodu tyče mezi přesazenými rovnacími válečky. 

Po rovnání  pracovníci úpravy znovu provádějí vizuální kontrolu hotových tyčí na případné 

povrchové vady, které jsou po rovnání lépe viditelné. 

Při záběhové zkoušce jsme ověřili správnost navržené kalibrační řady a k doladění postupu 

válcování. V průběhu této zkoušky jsme odebrali vzorky z jednotlivých průchodů (příloha 

č.3) pro ověření správného zaplnění kalibrů.   

Splnění tvarové a rozměrové přesnosti jsme ověřili na profilografu Starrett VF 500, kde jsme 

provedli kontrolu pomocí šablony zhotovené v měřítku 10:1 a fyzickým přeměřením všech 

rozměrů zadaných na výkrese profilu za studena, kde všechny rozměry vyhovovaly zadaným 

tolerancím.  

Taktéž jsme odebrali vzorky pro laboratorní zkoušky.  

Laboratorní zkoušky provedly: Laboratoře a zkušebny VÚHŽ a.s. Dobrá 

V laboratoři mechanických vlastností  byly provedeny zkoušky tahem EN 10 002 na stroji 

Tira Test 2300, zkouška rázem v ohybu ČSN 42 0382 na zkušebním stroji PSW 30 při teplotě 

-20°C, zkouška tvrdosti dle Vickerse ČSN EN ISO 6507-1, všechny s vyhovujícím 

výsledkem. 
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Laboratoř fyzikální metalurgie provedla metalografický test. Velikost zrna byla porovnávána 

dle ČSN EN ISO 643. Mikrostruktura feriticko perlitická velikost zrna G9 (příloha č.2). 

Po těchto interních zkouškách byly s jejich výsledky poslány vzorky k zákazníkovi z důvodů 

vlastních ověřovacích zkoušek. Zde také proběhly zkoušky s vyhovujícím výsledkem a 

v dnešní době  již dodáváme v pravidelných intervalech vývalky zákazníkovi. 
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6. Závěr 

 

Úkolem bylo navrhnout kalibraci a zavést do výroby v podmínkách VÚHŽ dveřní závěs pro 

zahraničního zákazníka. 

Vycházeli jsme z výkresu profilu za studena a z požadavku zákazníka na jakost materiálu  

a technické dodací podmínky dle ČSN 42 01 88.79 

Jako výchozí byl zvolen čtvercový sochor 90 x 90 jakosti S 355 J2 podle normy ČSN EN 

10025-2 dodávaný Třineckými železárnami. 

Při navrhování kalibrace jsme vycházeli z praxe na válcovně VÚHŽ. Navrhnout kalibraci  

za použití 4-5 tvarových kalibrů a jeden skříňový  pro úpravu vstupního materiálu  

a odstranění okují.  Z metrové hmotnosti vstupního polotovaru a metrové hmotnosti profilu 

jsme vypočetli celkové prodloužení a stanovili počet průchodů na 11. Samotnou kalibraci 

začínáme tvořit zezadu. V našem případě kalibrem 6 v 11. průchodu. Při předpokládané 

doválcovací teplotě 850-900°C jsme přepočítali všechny rozměry, mimo úhlové, konstantou 

teplotní roztažnosti 1,01. U kalibrů 5 a 4 jsme provedli rozdělení na základní části  

(obr. 9 a 10) a výpočtem získali plochy těchto kalibrů. Po získání tvarů kalibrů jsme museli  

tyto průřezy pootočit, vůči osám válců, do polohy vhodné pro válcování, doplnit výběhy 

kalibrů a provedli jsme drobné korekce tvaru. U kalibru 3 jsme museli tvar začít  

přizpůsobovat pro pravoúhlý vstupní materiál a tudíž jsme museli vypočtené rozměry 

základní části upravit. Při úpravě tvaru jsme museli brát v úvahu správné rozdělení materiálu 

do jednotlivých částí kalibru, zajistit stabilitu provalku a zajistit co nejmenší zkroucení. U 

kalibru 2 jsme se soustředili hlavně na správné rozdělení materiálu do jednotlivých částí 

kalibru a tvar jsme navrhovali také s ohledem na dobré zavedení do následujícího kalibru a 

udržení stability. Rozměry skříňového kalibru jsme určili z nejnižší válcované výšky a šířky.  

Navrženou kalibraci jsme zařezali do válců z nadeutektoidní lité oceli.  

Při záběhové zkoušce jsme odebrali vzorky, na kterých proběhly mechanické tahem, rázem 

v ohybu a tvrdosti a metalografický test všechny s vyhovujícím výsledkem. 

Po těchto interních zkouškách jsme zaslali vzorky k zákazníkovi k ověření správnosti. 

Nyní již probíhají pravidelné dodávky válcovaného profilu zákazníkovi. 
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