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ABSTRAKT 

Tato bakalá�ská práce si dává za cíl p�edstavit výb�r z moderních technologií používaných 

pro zkvalitn�ní pásu válcovaného za studena. Jsou zde uvedeny systémy výroby vstupního 

materiálu pro pásy CASTSTRIP, CSP, ISP a DSC. Mezi zde zmín�né technologie pro 

zlepšení vlastností pás� pat�í inovativní kontaktní metoda m��ení tvaru pásu, bezkontaktní 

metoda m��ení rovinnosti, predikce tvarových vad pásu pomocí um�lých neuronových sítí, 

vysokorychlostní detekce okrajových trhlin a d�r a systém detekce vm�stk� pomocí 

ultrazvukových vln. Z moderních technologií pro �išt�ní pásu jsou rozebrány metody 

�išt�ní oxidických vrstev pomocí oblouku ve vakuu a �išt�ní pás� pomocí ultrazvuku a 

vysokého tlaku. Práce se také v�nuje tématu šetrnosti k životnímu prost�edí a p�ehledu 

vybraných významných sv�tových válcoven pás� za studena. 

Klí�ová slova: 

Pásy válcované za studena, moderní technologie, rovinnost pásu, �išt�ní pásu 
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ABSTRACT 

The object of this bachelor’s work is to introduce a selection of modern technologies that 

are used to enhance cold rolled strip quality. CASTSTRIP, CSP, ISP and DSC, the entry 

material production systems for strips are presented here. An innovative contact method 

for strip shape measurement, contactless flatness measurement, prediction of shape defects 

of cold rolled strip using artificial neural networks, high speed detection of edge cracks and 

holes and a system of detection of inclusions using ultrasonic waves belong among the 

mentioned technologies for improving properties of cold rolled strips. As to modern 

technologies for strip cleaning, there is a method of vacuum arc cleaning of oxide layers 

and a strip cleaning technology using ultrasonic waves and high-pressure described. The 

work deals also with environmentally friendly solutions and gives a survey of significant 

cold-rolling mills worldwide.     

Key words: 

Cold-rolled strips, modern technologies, strip flatness, strip cleaning 
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Úvod 

Z d�vodu stále se zvyšujících nárok� na kvalitu výrobk� se mnohé spole�nosti vyráb�jící 

pásy válcované za studena zam��ují na výzkum nových technologií, umož�ujících 

dosáhnout požadovaných vlastností pás� s co nejv�tší p�esností. Tato bakalá�ská práce je 

zam��ena na popis a srovnání vybraných moderních technologií n�kterých spole�ností 

sv�tového významu uplat�ujících se p�i výrob� pás� válcovaných za studena. Na úvod je 

zde stru�n� popsán princip válcování za studena a princip výroby pás� touto technikou. 

Dále jsou zde shrnuty n�které podstatné systémy výroby vstupního materiálu pro válcování 

pásu za studena. V další kapitole jsou uvedeny vybrané technologie d�ležité pro zlepšení 

kvality výsledného pásu, jako jsou technologie pro kontrolu rovinnosti pásu a jeho tvaru, 

nebo systémy zkoumající povrchové vady pásu a rozložení vm�stk�. V další kapitole je 

pojednáno o inovativních metodách pro �išt�ní pásu, a v neposlední �ad� je zde také 

zmín�na d�ležitost ochrany životního prost�edí a s tímto tématem spojené n�které 

d�myslné inovace. Na záv�r dopl�uji n�kolik údaj� o výrob� oceli a pás� válcovaných za 

studena ve sv�t� a v �eské Republice.    
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1. Válcování za studena 

1.1 Princip tvá�ení za studena 

Válcování za studena probíhá p�i teplotách nižších než 0,4 teploty tavení daného 

materiálu (pod teplotou rekrystalizace). P�i tvá�ení se materiál deformuje a deforma�n� se 

zpev�uje vlivem vzniku a pohybu dislokací. P�i tomto intenzivním zpev�ování se 

deforma�ní odpory stále zv�tšují, což m�že zp�sobovat lokální nár�st teploty. P�vodn�

rovnoosá zrna se protahují ve sm�ru deformace a postupn� vzniká anizotropie 

mechanických vlastností. P�i válcování za tepla se tato deformovaná struktura p�irozen�

uzdravuje rekrystalizací, ke které však p�i válcování za studena nedochází. P�i válcování za 

studena dochází pouze k disloka�nímu zpevn�ní materiálu. Dislokace se pohybují vlivem 

deforma�ní síly, kumulují se na p�ekážkách a p�i jejich v�tším po�tu si za�ínají p�ekážet, 

což je p�vodcem tohoto zpev�ování. Jediný možný uzdravovací proces p�i deformaci za 

studena je zotavení – p�eskupení dislokací a vzniku subzrn. Tva�itelnost za studena 

ovliv�uje p�edevším složení materiálu a jeho pevnostní a plastické vlastnosti, nejlepší 

tva�itelnost za studena mají �isté kovy.   

1.2 Teorie válcovaní pás� za studena 

Vstupním materiálem pro válcování pás� za studena jsou bu� pásy válcované za tepla, 

nebo plynule lité polotovary. Takovýto materiál má �asto povrch pokrytý vrstvou oxid� - 

okují, kterou je pot�eba p�ed dalším zpracováním, za studena, odstranit. Odstran�ní okují 

m�že probíhat bu� mechanicky (ohýbáním, otryskáváním), nebo chemickým zp�sobem 

(pomocí roztok� kyselin). Mechanický zp�sob není dokonalý, proto se pro odokujení 

vstupního materiálu pro válcování za studena používá p�evážn� mo�ení v roztocích kyselin 

(HCl, H2SO4). Po vysrážení oxid� (vzniká s�l kyseliny a voda) je pot�eba materiál 

opláchnout, aby již dále nereagoval, p�ípadn� je možno nanést nosi� maziva. D�sledné 

odstran�ní okují je d�ležité pro vysokou kvalitu pásu. Pokud na povrchu pásu z�stanou 

p�ed válcováním za studena okuje, m�že dojít k jejich zaválcování a tím ke znehodnocení 

celého výrobku.  

Pásy válcované za studena mají oproti pás�m válcovaným za tepla �adu p�edností, z 

nichž n�které jsou viditelné pouhým okem. Díky nízké teplot� omo�ení vstupního 

materiálu a samotného válcování a nemají tyto pásy zokujený povrch, na první pohled tedy 
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vypadají mnohem esteti�t�ji. Válcování za studena také homogenizuje strukturu a 

umož�uje dosažení požadovaných kombinací pevnostních, plastických a užitných 

vlastností. Sortiment pás� válcovaných za studena je p�ibližn� stejný, jako pás�

válcovaných za tepla. B�žn� mají za studena válcované pásy kone�nou tlouš�ku n�kolik 

milimetr�, díky vývoji technologií a zp�sob� válcování se však pásy za studena mohou 

válcovat až do tloušt�k menších než 1 milimetr, dokonce i setin milimetr�. Pásy ten�í než 

0,2 mm se nazývají fólie a kv�li své malé tlouš�ce se v�tšinou válcují ve dvou vrstvách. 

Takovéto pásy se válcují na mnohoválcových stolicích, které mají až 20 válc� a válcují 

tenké fólie s p�esností na setiny milimetru. Za studena se doválcovávají a upravují pásy 

vyválcované za tepla, nap�íklad pro získání menších rozm�rových nep�esností, nebo 

lepších vlastností. Pásy mohou být po válcování za studena žíhány, zušlech�ovány, nebo 

p�ímo distribuovány ve stavu zpevn�ném p�edchozí deformací.    

Kone�ná povrchová úprava za studena válcovaných pás� m�že být matná nebo lesklá, 

pro zrcadlový lesk m�že být provád�no lešt�ní. Pásy se mohou upravovat také 

pokovováním (zinek, hliník, chrom, atd.), nanesením rozli�ných povlak�, nebo barev. 

Technologie válcování za studena je vhodná pro ocel, i pro �adu neželezných kov�. 

2. Sou�asný vývoj v ocelá�ském pr�myslu 

Sou�asný vývoj v ocelá�ském pr�myslu je zam��en p�edevším na zdokonalování 

výrobních technologií, úsporu náklad� a úsporu místa, což je nedíln� spojeno s co nejv�tší 

automatizací. Klade d�raz na šetrnost k životnímu prost�edí, snižování emisí a recyklaci 

kovového odpadu a pln� využívá moderních po�íta�ových technologií k modelování a 

predikci parametr� vývalk�. 

2.1 Technologie výroby vstupního materiálu pro válcování pás�

Moderní výrobní haly stále více propojují výrobu oceli spolu s jejím zpracováním, což je 

výhodné z hlediska �asové i energetické náro�nosti celého procesu. Velice výhodným se 

ukázalo být plynulé odlévání polotovar� bezprost�edn� p�ed jejich zpracováním, �ímž 

odpadá odlévání mohutných p�edlitk�, jejich p�eprava a op�tovný oh�ev. Plynule lité 

polotovary mají rozmanité možnosti použití, mohou se zpracovávat ihned za tepla, nebo 

nechat zchladnout a poté válcovat za studena. Vývoj spojení plynulého odlévání oceli s 

jejím následným zpracováním válcováním p�inesl n�kolik nových technologií. 

Pravd�podobn� nejvýznamn�jšími jsou systémy CASTSTRIP, CSP, ISP a DSP.  
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2.1.1 CASTSTRIP 

A�koliv tato technologie byla vynalezena již p�ed 150 lety sirem Henry Bessemerem [1], 

pro komer�ní užití se za�ala používat relativn� nedávno, díky dostupnosti po�íta�ového 

�ízení a technologického vývoje. Princip této technologie spo�ívá v plynulém odlévání 

materiálu mezi dva protib�žn� se otá�ející válce, ten dále tuhne v dlouhé pásy ve dvou 

samostatných krystalizátorech. Technologie CASTSTRIP se liší p�edevším tím, že na 

rozdíl od jiných postup� plynulého lití nepoužívá žádných maziv, nebo prášk�. Dále, na 

rozdíl od konven�ních výrobních postup�, kde je v�tšinou rota�n� pohybováno s formou, 

aby bylo usnadn�no vyjmutí utuhlého materiálu, se licí válce rota�n� pohybují spolu 

s krystalizátorem v tavící lázni. Díky tomu, že p�i procesu CASTSTRIP probíhá velký 

p�estup tepla, pot�ebuje p�edlitek pro celkové utuhnutí pouze 0,15 sekundy, �ímž znateln�

zvyšuje produktivitu celé, relativn� malé, licí jednotky. Zárove� také zaru�uje extrémn�

jemnou strukturu p�edlitku. Tato technologie je velmi využívána, v roce 2002 byla 

nap�íklad instalována spole�ností Nucor Corporation, jedním z nejv�tších výrobc� oceli 

v USA, v Crawfordsville. Schéma této válcovací linky se systémem CASTSTRIP je 

znázorn�no na obrázku 1. 

Obr. 1: hlavní sou�ásti výrobní linky se systémem CASTSTRIP [1].  

2.1.2 CSP 

Technologie CSP (kompaktní produkce pás�) [2] se za�ala využívat v roce 1989 a dnes 

pat�í mezi nejvýznamn�jší výrobní postupy vysoce kvalitních ocelových výrobk�. 

Válcovací trat� se systémem CSP dnes pokrývají celý sortiment plochých ocelových 

výrobk�. Princip výroby na lince CSP je znázorn�n na obrázku 2.  
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Obr. 2: výrobní linka se systémem CSP [2]. 

P�i tomto postupu jsou odlévány tenké bramy o tlouš�ce 50 až 90 mm, které ješt� horké 

putují p�es vyrovnávací pec p�ímo do první válcovací stolice následného spojitého po�adí. 

Díky variabilním možnostem instalace chladících za�ízení je u systému CSP chlazení 

vysoce efektivní. Nejb�žn�jším uspo�ádáním je laminární chlazení složené ze sedmi �ástí 

umíst�né za poslední válcovací stolicí. Technologie CSP se stále vyvíjí, jsou sledovány 

charakteristiky tavení a lití oceli a ur�ováno optimální množství použití licího prášku pro 

co nejkvalitn�jší povrch p�edlitku, je zkoumáno optimální prost�edí v udržovací peci, 

diskutován vysokotlaký vodní ost�ik okují v peci, nebo se pracuje na zdokonalení systému 

mazání válc�. Již dnes však umož�uje vynikající podmínky pro výrobu specifických 

produkt�, jako jsou nap�. plechy z nízkolegovaných multifázových ocelí s velkým 

potenciálním využitím v automobilovém pr�myslu. 

2.1.3 ISP 

Ital Giovanni Arvedi, spolu se svou spole�ností Arvedi Group [3], stojí za rozší�ením této 

super moderní technologie odlévání tenkých bram po celé Evrop�. P�vodní závod 

s technologií ISP (In-line produkce pás�), postaven roku 1992, v Italském m�st� Cremona 

je zachycen na obr. 3. U systému ISP licí za�ízení plynule odlévá tenkou bramu, která ješt�

s roztaveným jádrem prochází p�es t�i stolice pro výškové úb�ry. Následuje induk�ní 

doh�ev p�edlitku, jeho vyválcování na spojité trati s 5 stolicemi a následné chlazení. Celé 

za�ízení, od lití až po navíjení, m��í jen 180 metr�, což z n�j d�lá velice kompaktní výrobní 

linku. Oproti jiným výrobním postup�m je toto uspo�ádání velice výhodné z hlediska 

úspory místa i energie. Nejv�tšími p�ednostmi této technologie je velmi malá ztráta tepla 

b�hem celého procesu, optimalizovaný teplotní profil a tém�� tekuté jádro p�edlitku, což 
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vytvá�í vynikající podmínky pro válcování. Všechny tyto vlastnosti vedou k rovnom�rné 

velikosti zrna a tím k širokému sortimentu výrobk� vysoké kvality.  

Obr. 3: spojitá válcovací tra� se systémem ISP, Cremona, Itálie [3]. 

2.1.4 DSC 

Systém DSC (Direct Strip Casting) [4] se od ostatních systém� pro výrobu PLP liší tím, 

že ocel je odlévána p�ímo na pohybující se m�d�ný, nebo ocelový pás a chlazena ze strany 

tryskající kapalinou. Schéma systému DSC je znázorn�no na obr. 4. Tlouš�ka takto 

odlévaných pás� bývá 6 až 15 mm. Celý proces m�že také probíhat v ochranné atmosfé�e. 

Díky malé tlouš�ce a vysoké rychlosti ochlazování je u t�chto polotovar� nízký výskyt vad, 

jako jsou segregace, nebo trhliny. Tímto zp�sobem se mohou odlévat i vysoce legované 

jakostní slitiny, které, díky svým vynikajícím vlastnostem, nacházejí uplatn�ní 

v ultralehkých konstrukcích. Velikými p�ednostmi systému DSC je úspora energie a 

snížení emisí CO2, které jsou dosahovány p�edevším díky absenci dodate�ného oh�evu 

polotovar� (PLP putuje p�ímo do stolice), možnosti užití v�tšího objemu recyklovaného 

šrotu (vylepšená tolerance k p�ím�sovým prvk�m) a díky výrob� vysoce jakostních ocelí, 

které umož�ují úsporu energie p�i konstrukci, nap�. v automobilovém pr�myslu. 

Obr. 4: schematické znázorn�ní systému DSC [5]. 
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2.2 Srovnání technologií výroby vstupního materiálu

Každá z výše uvedených technologií výroby vstupního materiálu pro výrobu pás�

válcovaných za studena má své výhody i nevýhody. Nespornou výhodou všech t�chto 

systém� je však úspora místa a náklad�. Tabulka �. 1 uvádí nejvýznamn�jší p�ednosti 

jednotlivých technologií. V tabulce �. 2 je uvedeno srovnání jednotlivých technologií 

z hlediska výrobnosti. 

Dalšími technologiemi pro výrobu plynule litých polotovar� jsou nap�íklad technologie 

odlévání tenkých bram, nebo technologie odlévání tlustých bram. Tyto však nejsou tak 

moderní, jako d�íve uvedené, a nejsou již tolik využívány. Mezi zástupce nových 

technologií se dále �adí také nap�. technologie nekone�ného pásu ESP (Endless Strip 

Production), vyvinutá spole�ností Arvedi Group.  

Tabulka �. 1 - nejvýznamn�jší p�ednosti jednotlivých technologií 

 CASTSTRIP CSP ISP DSC 

tlouš�ka 

tenké bramy
do 2 mm 50 – 90 mm 15 – 25 mm 6 – 15 mm 

nejv�tší 

p�ednosti 

doba celkového 
utuhnutí 0,15 s 

rychlá a kompaktní 
výroba; zpracování 

multifázových a 
tvrdých ocelí 

úspora prostoru 
(délka linky 180m); 

velmi jemné zrno 

úspora energie; 
možnost v�tšího 
zpracování šrotu; 
snížení emisí CO2

Tabulka �. 2 - srovnání z hlediska výrobnosti 

 CASTSTRIP CSP ISP DSC 

spole�nost Nucor Corporation 
Jiuquan Iron & 

Steel Group 
Arvedi Group 

Corus (Tata Steel 
Group) 

místo 
Crawfordsville, 
Indiana, USA 

Jiayuguan, 
provincie Gansu, 

�ína 
Cremona, Itálie 

technologické 
centrum 

Teesside, UK 
ro�ní 

kapacita 
550 000 tun 1 000 000 tun 1 100 000 tun 

výzkumný 
provoz 

Data v tabulce jsou uvedena pro vybrané spole�nosti sv�tového významu. Spole�nost 

Nucor Corp. v Crawfordsville instalovala nejen systém CASTSTRIP, ale také systém CSP, 

který je dále využíván nap�íklad spole�ností Ispat v komplexu Dolvi, Maharashtra, Indie.   

DSC je nejnov�jší z technologií svého druhu, rychle si však získává oblibu nap�. 

v N�mecku. 
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2.3 Válcování pás� za studena 

P�i válcování pás� za studena je t�eba dbát na mnoho faktor�, které mohou výrobu pásu 

ovlivnit. P�edem je pot�eba rozvrhnout úb�rový plán, aby kone�né rozm�ry a vlastnosti 

pásu odpovídaly požadavk�m zákazníka. Je také t�eba zvážit chemické a fyzikální 

vlastnosti konkrétní válcované slitiny. Díky sou�asnému vývoji po�íta�ových technologií, 

jsou však všechny tyto problémy, za použití správného po�íta�ového programu a 

dostate�ného množství odborných znalostí, snadno �ešitelné. Pomocí r�zných model�

m�žeme také zkoumat chování a rozložení válcovacích sil a jiných faktor� ovliv�ujících 

vývalek. 

2.4 Vady pás� válcovaných za studena 

Na výslednou kvalitu pásu a celý proces válcování má významný vliv jeho struktura a 

chemické složení. Vlivem r�zných p�ím�sí se mohou uvnit� materiálu tvo�it vm�stky, které 

jsou �asto na obtíž (obr. 5). Škodlivými vm�stky se rozumí p�edevším slou�eniny kyslíku, 

nebo síry, které mají jiné vlastnosti než kovová matrice (vylu�ování na hranicích zrn, nižší 

teplota tavení, tvrdost a obtížná tva�itelnost…) a tím p�sobí potíže p�i válcování. 

Obr. 5: vm�stky v kovové matrici [6]. 

Velice d�ležitou vlastností pásu je jeho rovinnost. B�hem válcování dochází vlivem 

p�sobení velkých válcovacích sil k ohybu válc�, což zp�sobuje nestejnorodost válcovací 

mezery. Výsledkem toho je p�i válcování pás� jejich rozdílná výška po pr��ezu. Z d�vodu 

zachování konstantního objemu materiálu dochází k rozdílnému stupni prodloužení 

podélných vláken ve st�ední �ásti a na okrajích pásu, což zp�sobuje vlnitost v jeho st�edu, 

resp. na okrajích (obr. 6). 
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Obr. 6: vady pás� – st�edová, resp. okrajová vlnitost [9]. 

Další pot�ebnou vlastností pásu je, aby byl hladký a bez vad. P�sobením velkých 

deformací mohou, p�edevším na okrajích pás�, vznikat díry nebo trhliny (obr. 7). Tyto 

trhliny nejen že znehodnocují celý výrobek, navíc mohou již b�hem výroby poškodit 

válcovací stolici, nebo nap�íklad spojitou žíhací linku. Pokud k takovému poškození 

za�ízení dojde, následují nákladné opravy a omezení provozu. 

Obr. 7: vady pás� – trhliny a díry [9].  

2.5 Inovativní metody pro zjišt�ní a odstran�ní vad pás�

2.5.1 Pokroková kontaktní metoda m��ení tvaru pásu   

V �lánku [7] je popisován systém m��ení tvaru pásu nové generace instalován 

spole�ností Sundwig na válcovn� n�mecké firmy Salzgitter Flachstahl GmbH, uveden 

do provozu v listopadu 2004. Systém je instalován na dvoustolicové válcovací trati, která 

je schopna válcovat pásy o maximální ší�ce 1 880 mm a tlouš�ce 0,3 – 3,5 mm rychlostí až 

1 000 m/min. Pásy z této trat� jsou používány p�edevším na karoserie automobil� a domácí 

spot�ebi�e, proto je kladen d�raz na jejich vysokou kvalitu. Firma Sundwig je zavedenou 

spole�ností dodávající systémy pro válcovny za studena již více než 22 let. Tento nový 

systém vznikl jako výsledek stále se zvyšujících požadavk� na kvalitu a povrchovou jakost 

pásu.  
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Princip je následující: za druhou válcovací stolicí je umíst�n válec se sníma�i. Tento 

válec je vyroben z oceli a má naprosto hladký, uzav�ený povrch, aby bylo zabrán�no 

jakémukoliv poškození povrchu pásu a vnikání ne�istot do p�ípadných trhlin válce. Tato 

úprava také umož�uje nanesení rozmanitých povlak�. Povlaky výrazn� prodlužují 

životnost válce a zárove� chrání povrch pásu, nej�ast�ji je používán karbid wolframu. 

Sníma�e síly jsou v takovémto válci instalovány ve vyvrtaných otvorech soub�žných 

s osou válce v p�edpjatých podmínkách (válec se sníma�i je ilustrován na obr. 8). Jsou jimi 

snímány radiální síly, které na senzory v otvorech p�sobí skrze pás. Jako sníma�e jsou 

používány aktivní piezoelektrické k�emenné krystaly. Tyto krystaly p�i mechanickém 

zatížení emitují elektrický výboj, který je úm�rný p�sobící síle, tudíž není pot�eba žádného 

energetického zdroje. Krystaly se nijak nepohybují a jejich citlivost je v �ase konstantní. 

Výstupní signál sníma�� je lineární a bez hystereze. Tyto krystaly jsou vhodné pro m��ení 

i t�ch nejrychlejších pochod� v rozsahu mikrosekund. Jednoduchá montáž a demontáž 

sníma�� usnad�uje údržbu systému. Díky velké tuhosti sou�ástí a vysoké kvalit� senzor�

není nutná rekalibrace zákazníkem. P�i této metod� síla p�ímo, bez jakýchkoli oklik, 

generuje signál, na rozdíl od nep�ímých metod m��ení, kdy je p�esnost výstupního signálu 

závislá na kvalit� derivace. Nam��ené signály jsou p�evád�ny do digitální podoby p�ímo 

v oto�né �ásti válce a bezkontaktní cestou dopravovány do statoru pomocí infra�erveného 

signálu. Tento zp�sob získávání dat není náchylný na chyby. P�i standardním provozu není 

pot�eba p�ídavného chlazení systému.  

Použití tohoto za�ízení ve výrob� prokázalo vynikající funk�nost a p�esnost m��ených 

signál�, �ímž umož�uje dosáhnout vysoce p�esného tvaru válcovaných pás�. Tento systém 

je dále používán u dalších válcovacích stolic r�zných typ� pro válcování oceli i 

neželezných kov�, i u dvacetiválcových stolic.    

Obr. 8: válec se sníma�i v p�edvrtaných otvorech [7]. 
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2.5.2 Bezkontaktní metoda m��ení rovinnosti pásu 

V�tšina metod m��ení rovinnosti je v sou�asné dob� založena na kontaktním systému 

m��ení radiálních sil válc� pomocí sníma�� integrovaných ve válcích pro svád�ní plechu. 

Tato nová metoda m��ení rovinnosti, vyvinutá spole�ností Siemens AG [8], je založena na 

bezkontaktním principu, �ímž odpadají vysoké náklady p�i oprav� a složitá kalibrace 

systému v p�ípad� poruchy a vým�ny válc�.   

Princip spo�ívá ve vyvíjení impulz� v pravidelných intervalech a m��ení jejich odezvy 

po celé ší�ce pás�, �ímž je zjiš�ováno rozložení nap�tí v pásu. Ve vzdálenosti p�ibližn� 5 

mm pod hranicí válcovací mezery je umíst�na perforovaná deska se sníma�i. Impulzy jsou 

vyvíjeny nasáváním vzduchu p�es tuto desku. Modulátor pravideln� zavírá, nebo otevírá 

vzduchový ventil, �ímž umož�uje vývin impulz� vzduchu v prostoru mezi pásem a deskou, 

frekvence modulátoru je �ízena po�íta�em. Amplituda impulz� je m��ena pomocí sníma��, 

pracujících na principu ví�ivých proud�, zabudovaných v perforované desce. Schematické 

znázorn�ní systému je zobrazeno na obr. 9. Signály p�icházející z každého sníma�e jsou 

filtrovány pomocí rychlé Fourierovy transformace a dále použity pro m��ení rovinnosti. 

Analýza zajiš�uje, že na výsledek m��ení nebudou mít vliv rušivé elementy, jako nap�. 

vibrace pásu. Signály jsou p�ivedeny do analogového-digitálního konvertoru. Data dále 

putují k vyhodnocení do po�íta�ového systému, kde mohou být zobrazena a jsou nyní 

p�ipravena pro systém m��ení rovinnosti.  

Obr. 9: schematické zobrazení systému bezkontaktního m��ení [8]. 

  

Tato metoda má oproti kontaktním metodám m��ení rovinnosti n�kolik hlavních výhod: 

- je závislá na �ase, na rozdíl od kontaktních metod, které jsou závislé na válcovací 

rychlosti (1 m��ení p�i 1 oto�ení válce), m�že být dokonce funk�ní i když válcování 

práv� neprobíhá. Maximální rychlost je 10 m��ení za sekundu.  
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- všechny senzory snímají hodnotu nap�tí sou�asn�, tak je zajišt�n záznam rozložení 

nap�tí po celé ší�ce pásu v jeden okamžik 

- p�i m��ení nedochází ke kontaktu s pásem, je tedy zamezeno snímání rušivých 

vliv�, které vznikají p�edevším p�i válcování asymetrických profil� (p�ídavné síly 

zp�sobené nap�íklad ohybem válc�) 

- pro kalibraci není nutné za�ízení odinstalovávat, je možné jej nakalibrovat 

jednoduše pomocí kalibra�ní desky, která pokryje všechny senzory, kalibrace je 

poté provedena najednou pomocí tla�ítek 

- senzory mohou být jednoduše individuáln� vym��ovány  

- díky malému opot�ebení sou�ástí má systém dlouhou životnost    

- malá velikost konstrukce umož�uje instalaci na tém�� všechny linky 

Pomocí instalace druhé �ady senzor� v místech okraj� pásu umož�uje tato metoda velice 

p�esné m��ení nap�tí na okrajích pásu, což je d�ležité p�edevším pro prevenci vzniku 

okrajových trhlin. Vyhodnocováním proud� senzor� je poté ur�ena poloha okraje pásu 

s p�esností na + 1 mm.  

Tento systém byl již s úsp�chem použit pro válcování neželezných kov� za studena. 

První zkušební provoz byl zaveden na lince pro válcování m�di a jejích slitin 

v technologické divizi spole�nosti Siemens ve m�st� Erlangen v N�mecku. Výsledky byly 

velice slibné, na jejich základ� se za�aly stav�t další zkušební trat�. Potenciál využití p�i 

válcování hliníku, ale i oceli je velmi velký. Obrázek �. 10 ilustruje rozdíl ve výsledcích 

m��ení rovinnosti získaných kontaktní (vlevo) a bezkontaktní metodou (vpravo). Výsledky 

získané touto novou metodou mají spojit�jší pr�b�h, mohou tak lépe vypovídat o stavu 

napjatosti uvnit� válcovaného pásu. 

Obr. �. 10: m��ení rovinnosti kontaktní (vlevo) a bezkontaktní (vpravo) metodou [8]. 
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2.5.3 Predikce tvarových vad pásu pomocí um�lých neuronových sítí 

V �lánku [9] autor� Indické spole�nosti Tata Steel je popisována studie, která byla 

provád�na na pásech válcovaných za studena na tandemové trati pro využití na bílé zboží 

(domácí spot�ebi�e). U takovýchto pás� je požadována tlouš�ka 0,38 – 0,61 mm, extrémní 

kvalita a rovinnost. Rovinnost za studena válcovaných pás� závisí na mnoha faktorech 

(geometrie a rychlost pásu, ohyb válce atd.), vliv t�chto faktor� na rovinnost pásu není 

lineární. V d�sledku toho je velice komplikované vytvo�it závislost mezi parametry 

individuální stolice a rovinností pásu. V minulosti již bylo provedeno mnoho takovýchto 

pokus� za pomocí numerických metod. V�tšina z t�chto model� byla založena na 

itera�ních postupech s mnoha zdlouhavými výpo�ty a nejsou tedy vyhovující pro dnešní 

usp�chanou dobu. N�které z t�chto metod jsou však vhodné pro ur�ení d�ležitých faktor� a 

zúžení po�tu prom�nných pro tento model.  

Modely založené na neuronových sítích jsou velice užite�né, pokud je pot�eba zachytit 

komplexnost problému a není možné jej zjednodušit. V porovnání s výpo�tovými 

metodami jsou modely vytvo�ené s pomocí neuronové sít� velice pokrokové díky svým 

vlastnostem, jako jsou generalizace, adaptabilita na nové informace, nebo možnost 

pracovat se spojitými i kategorickými prom�nnými hodnotami. Cílem sou�asné studie je 

vyvinout predik�ní model pro rovinnost, založený na technice um�lých neuronových sítí 

(ANN). Tento model by mohl pomoci obsluze p�edvídat velikost a podstatu vad u daného 

postupu ješt� p�ed válcováním pásu, �ímž by jí umožnil podniknout korektivní opat�ení. 

Sí� neuron� je soustava um�lé inteligence napodobující lidský mozek. Zde využitý 

multivrstvý systém (MLP) je sí� dop�edného typu, která se skládá z jedné vstupní vrstvy, 

jedné výstupní vrstvy a jedné, nebo více, skrytých mezivrstev. Každá vrstva je složena ze 

série neuron�. Výkon takové sít� závisí na použitém typu p�enosu funkce (tento konkrétní 

model byl vytvo�en pomocí komer�ního softwaru STATISTICA). Po�et neuron� ve 

vstupní a výstupní vrstv� odpovídá po�tu vstupních a výstupních prom�nných. Po jejich 

ur�ení je po�et neuron� ve skryté mezivrstv� upraven pro v�tší p�esnost modelu.        

Prvním krokem p�i tvorb� modelu je volba 40 procesních parametr� (rozložení nap�tí, 

válcovací síly, jednotlivé úb�ry, výstupní rychlost pásu a jeho geometrie atd.). Rovinnost 

pásu je m��ena na 24 místech rozložených po celé délce pásu (m��eno na výstupu 

z poslední stolice). Tímto je docíleno kone�ného po�tu 64 parametr� (40 vstupních a 24 

výstupních). Ve studii spole�nosti Tata Steel byla náhodn� vybrána data z 10 svitk�, z toho 

5 vysoce p�esn� a 5 nep�esn� vyválcovaných, aby byly brány v úvahu všechny možnosti a 
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byl vytvo�en dobrý model. Celá sada dat je tak sestavena z 10 svitk� a obsahuje celkov�

5061 záznam�. Pro vytvo�ení spolehlivého modelu musí být nyní data pe�liv� p�ipravena. 

Data jsou rozd�lena do t�í skupin pro tvorbu modelu. První skupina je použita jako 

zaškolovací – do systému jsou sou�asn� vložena vstupní i výstupní data a systém se u�í 

poznávat vztahy mezi nimi. Druhá skupina je použita jako zkušební – vytvo�ený ANN 

model zkouší reagovat na neznámá data pomocí vztah�, které se již nau�il rozpoznávat. 

Tímto postupem je možné experimentáln� ur�it po�et neuron� ve vstupní a výstupní vrstv�. 

Po ur�ení kone�ného po�tu všech veli�in a neuron� je d�ležité ur�it po�et skrytých 

mezivrstev neuron� (p�íliš nízký, nebo p�íliš vysoký po�et by mohl vést k chybám modelu). 

P�esnost každého modelu je zkoumána experimentáln� porovnáním výstupních hodnot se 

skute�nými hodnotami rovinnosti pásu. Za nejlepší model je poté vybrán ten, jehož chyby 

dosahují minimálních hodnot.  

Obr. 11: srovnání skute�n� nam��ených hodnot rovinnosti a hodnot rovinnosti 

p�edpov�zených modelem ANN na okrajích a ve st�edu pásu [9]. 

V tomto p�ípad� se jako nejlepší sí� prokázala ta s konfigurací 40-33-24 (40 vstupních 

vrstev, 33 mezivrstev a 24 výstupních vrstev neuron�). Po volb� nejlepší konfigurace sít�

je výsledný model ANN testován pomocí 1005 neznámých záznam�. B�hem tohoto 

testování jsou do modelu vkládány pouze vstupní parametry, výstupní parametry jsou 
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zaznamenávány a srovnávány se skute�nými hodnotami rovinnosti pásu. Koeficient 

p�esnosti tohoto modelu je 0,919. Tento model m�že být použit pro predikci hodnot 

p�esnosti jak na okrajích, tak i ve st�edech pás�. Jakákoliv provozní odchylka, která by 

mohla zp�sobit špatné vyválcování pásu, m�že být tímto zp�sobem p�edem odstran�na 

pomocí zm�ny procesních parametr�. Výsledné srovnání skute�n� nam��ených hodnot 

rovinnosti a hodnot rovinnosti p�edpov�zených modelem ANN je znázorn�no na obr. 11.       

2.5.4 Vysokorychlostní detekce okrajových trhlin a d�r v pásu 

Na výstupu z tandemové trati pro válcování plochých vývalk� za studena v podniku API 

Basse-Indre poblíž francouzského m�sta Nantes byl instalován automatický systém 

detekce okrajových trhlin a d�r [10]. Tento závod vyrábí ro�n� více než 400 000 tun 

ocelových pás�, z nichž p�es 90% b�hem své výroby projde p�es spojitou žíhací linku. 

Z d�vodu dlouhé životnosti žíhací linky je žádoucí, aby se v pásu nevyskytovaly vady 

v podob� d�r a trhlin. Instalovaný detektor je schopen rozpoznat a zaznamenat všechny 

vady na okrajích pásu, nebo v jeho blízkosti. Systém pracuje na principu technologie 

lineárního zobrazení a rozpoznává vady pásu podle analýzy záznam� ve stupních šedé. Je 

výhodný z hlediska úspory �asu i p�ípadných náklad� na opravy poškozené žíhací linky, 

navíc umož�uje rychlou reakci p�i poškození válc� a také dokáže spojit� m��it délku a 

ší�ku pásu. U každého svitku systém zaznamená všechny vady (minimální velikost 2 x 3 

mm) do p�ehledné mapy. Pro lineární zobrazování je použito dvou kamer pro snímání a 

�erveného sv�tla. Výhodami jsou možnost použití standardního video-vybavení, 

jednoduchá instalace, rezistence proti vibracím a díky LED osv�tlení také nižší škodlivý 

vliv na zdraví a relativní bezpe�nost.  

Princip detekce vad je založen na optické teorii lomu sv�tla (�ást paprsku dopadajícího 

na rovný povrch se odrazí zp�t, �ást pronikne skrz plochu). P�edpokladem je, že pokud na 

pás dopadá sv�tlo, bude se tento chovat jako ploché zrcadlo se 100% odrazem, zatímco 

dopravník pod pásem bude mít 0% odraz sv�tla. Pás je snímán snímacími kamerami, které 

detekují vady podle rozdíl� ve stupních šedé. Pokud je nalezena vada, do pam�ti systému 

je uložen její záznam. Data jsou dále dopravována pomocí optických vláken do 

po�íta�ového systému, kde je možno je zobrazit, nebo upravovat. 

P�i prvním zkušebním provozu byla zkoumána p�edevším shodnost reálných vad pásu a 

vad zaznamenaných systémem, schopnost systému rozpoznat i drobné vady (2 x 3 mm) a 

kontrola dat ve zpráv� o kvalit� svitku. N�která m��ení se nezda�ila z d�vodu technických 
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problém�, které byly brzy odstran�ny (nastavení kamery,…). Pokud nebyla data nam��ena, 

stalo se tak z d�vod� problém� s napájením, pádu po�íta�ové sít�, nebo kv�li p�ílišné 

hustot� defekt� (blíže než 1 cm). I p�esto byla data z 85% spolehliv� nam��ena, pouze ve 

2% byla chybn� zm��ena a ve 12% nebyla data nam��ena, jak ilustruje graf na obrázku 12. 

V sou�asné dob� je již spolehlivost nam��ených dat v�tší než 95%.  

Obr. 12: graf dat nam��ených detektorem p�i prvním zkušebním provozu [10]. 

Tento detek�ní systém se výborn� osv�d�il pro práci v ne�istém prost�edí zaneseném 

mazivy p�i výstupních rychlostech pás� až 1900 m/min. Díky detekci vad se také razantn�

snížil po�et poruch vybavení trat�, p�edevším ve fázi �išt�ní pásu, p�i které jsou 

nebezpe�né p�edevším díry (nap�. p�i kartá�ování pásu mají díry tendenci se zv�tšovat). 

Výstupem je zpráva o kvalit� každého jednotlivého pásu, ve které jsou zobrazeny 

jednotlivé defekty. Po uvedení tohoto systému do provozu nezaznamenala tra� API Basse-

Indre b�hem více než jednoho roku jedinou opravu pece zp�sobenou vadami pásu (rok 

2005, 2006). 

2.5.5 Detekce vm�stk� pomocí ultrazvukových vln 

Pro vysokou kvalitu pás�, p�i použití p�edevším v automobilovém pr�myslu, je d�ležitá 

eliminace vm�stk�. Z tohoto d�vodu vyvinula spole�nost Arcelor Group online kontrolní 

systém pro vyšet�ení vnit�ní kvality celého pásu p�i válcování za studena [11]. Za�ízení 

bylo nainstalováno p�ímo za mo�ící linku, v této fázi procesu výroby má pás vyhovující 

povrchové podmínky pro zisk uspokojivých výsledk� m��ení.     

 Tento systém využívá skenování ultrazvukem, tzv. LAMB vlny. LAMB vlny jsou 

pružné �ízené vibrace ší�ící se poloprostorem, který je ohrani�en dv�ma rovnob�žnými 

povrchy. Jelikož se vlny LAMB mohou ší�it až do vzdálenosti n�kolika metr�, byl zvolen 

sm�r emise vln kolmý k okraji pásu, �ímž je umožn�no 100% vyšet�ení pásu pomocí dvou 

senzor�. Propojení senzoru a testovaného povrchu musí být vedeno p�es tekuté médium. 
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Z tohoto d�vodu byl zdroj ultrazvukových vln s nastavitelným úhlem umíst�n do kola 

napln�ného glykolem. P�enos vln mezi kolem a pásem je zajišt�n pomocí vody, jejíž 

množství je �ízeno v závislosti na rychlosti pásu. Aby bylo možné v pr�myslových 

podmínkách m��it pás po celé ší�ce, je zapot�ebí dvou kol. Nákres za�ízení je ilustrován na 

obrázku 13. 

Obr. 13: schéma za�ízení pro detekci vm�stk� pomocí ultrazvukových vln [11]. 

Úsek m��ení a zpracování dat je obsluhován pomocí dvou po�íta��. Po�íta� pro ovládání 

ultrazvuku je vybaven emisními kartami a kartami pro p�íjem ultrazvukových signál�, 

které jsou dále zpracovávány. Tento po�íta� m�že pracovat ve dvou režimech: vyhledávání 

defekt� a kvantifikace defekt�. Druhý po�íta� zpracovává získaná data z prvního po�íta�e, 

vyhodnocuje je a sestavuje mapu vm�stk� pro jednotlivé svitky. P�íklad takovéto mapy je 

uveden na obrázku 14.  

Obr. 14: mapa vm�stk� v pásu [11]. 
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Softwary, které se p�i této metod� používají, jsou: LAMB – ovládá distribuci 

ultrazvukových vln, ASCAN – umož�uje digitální záznam ultrazvukových signál�, 

RELIRE a VISUASCAN – umož�ují následné zpracování dat.  

Systémy používající LAMB vlny se používají p�edevším v hutnických provozech a 

v poslední dob� se stávají základním nástrojem pro zabezpe�ení kvality pás� a zvýšení 

produktivity linek. Za instalace t�chto systém� zodpovídá spole�nost Amec Spie East, 

která v letech 2000 – 2006 namontovala již p�t takovýchto za�ízení v závodech spole�nosti 

Arcelor Group (Mardyck, Fos-sur-mer, Basse-Indre, Florange a Aviles). Vysoká úrove�

kvality a spolehlivost tohoto systému jej p�edur�uje pro široké použití. 

Tato metoda m�že být použita pro pásy o tlouš�ce 1 až 6 mm pokryté vrstvou oleje, nebo 

vody. V sou�asnosti je systém schopen detekovat v pásu vm�stky o pr�m�ru 200 	m, 

výzkum je však zam��en na zlepšení citlivosti tohoto za�ízení až na pr�m�r 50 	m. 

2.6 Srovnání inovativních metod pro zjišt�ní a odstran�ní vad 
 pásu 

Metody a technologie p�edstavené v této práci jsou každá založená na jiném principu a 

každá má své specifické zam��ení, všechny však pomáhají zkvalitnit výsledný produkt, 

snížit objem odpadu a zrychlit výrobu. Každá z t�chto technologií je navíc vysoce ú�inná, 

jak dokazují provedené studie, které jsou popsány výše v jednotlivých kapitolách. Tabulka 

�. 3 uvádí srovnání základních charakteristik výše uvedených metod. Pro každý systém je 

zde také uvedena spole�nost, která celou technologii vyvinula, a s úsp�chem jej používá. 

Tabulka �. 4 shrnuje nejvýznamn�jší klady a zápory t�chto technologií.  

Tabulka �. 3 – srovnání základních charakteristik metod pro zlepšení kvality pásu 

název 

metody 

�

znaky �

kontaktní metoda 

m��ení tvaru 

bezkontaktní 

metoda m��ení 

rovinnosti 

predikce 

tvarových vad 

pomocí 

um�lých 

neuronových 

sítí 

vysoko-

rychlostní 

detekce 

okrajových 

trhlin a d�r 

detekce 

vm�stk�

pomocí 

ultrazvukových 

vln 

základní 

prvek 

elektrický výboj 
emitovaný 

piezoelektrickým 
k�emenným 
krystalem 

impulzy 
vzduchu 

p�sobícího p�es 
perforovanou 

desku 

multivrstvý 
systém um�lých 

neuronových 
sítí 

lom sv�tla 
snímaný 

kamerami  

vibrace ší�ící se 
pásem vyvolané 

p�sobením 
ultrazvuku 
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zam��ení 
m��ení tvaru po 

délce a ší�ce pásu 

m��ení 
nep�esností 
v rovinnosti 

pásu 

zjišt�ní vlivu 
jednotlivých 
parametr�

p�sobících p�i 
válcování na 

rovinnost 

vyhledání a 
zaznamenání 
vad a jejich 
rozložení v 

pásu 

zjišt�ní rozložení 
vm�stk� v pásu 

instalace 

Salzgitter 
Flachstahl GmbH, 

N�mecko 

Siemens AG, 
N�mecko 

 Tata Steel 
Group, Indie 

API Basse-
Indre, Francie 

Arcelor Group 
Francie 

Tabulka �. 4 – významné klady a zápory  

metoda �

charakteristika 

�

kontaktní 

metoda 

bezkontaktní 

metoda  

metoda 

um�lých 

neuronových 

sítí 

detekce 

okrajových 

trhlin a d�r 

detekce 

vm�stk�

p�ednosti 

funk�ní i p�i 
vysokých 

rychlostech pásu, 
jednoduchá 
montáž a 
demontáž 

sníma��, p�ímá 
generace signálu  

závislá pouze na 
�ase, sou�asné 

snímaní 
senzor�, 

individuální 
vým�na 
senzor�, 

jednoduchá 
kalibrace 

rychlá a 
spolehlivá 

práce 
s mnoha 

prom�nnými, 
všeobecnost, 
adaptabilita 

na nové 
informace   

rel. 
jednoduchá 
instalace, 

odolnost proti 
vibracím, zisk 

komplexní 
zprávy o 

rozložení vad 
v pásu  

rel. 
jednoduchý 

princip a 
provedení, 
zisk mapy 
rozložení 
vm�stk�

v celém pásu 

nevýhody 

vysoké nároky na 
kvalitu povrchu 
válce se sníma�i 

nároky na 
p�esnost 

frekvence 
impulz�, rel. 
dlouhá cesta 
signálu od 
vstupu po 

výstup  

složitá 
p�íprava a 
zkoumání 
modelu, 

nutná 
odborná 
obsluha 
po�íta�e 

vysoké 
nároky na 

kvalitu 
se�ízení 

snímacích 
kamer 

vysoké 
nároky na 
techniku a 
software, 

nutná p�esná 
spolupráce 
�ídících 
po�íta��

2.7 Pokrokové metody pro �išt�ní pás�

Základními požadavky zákazníka na výrobek jsou, aby m�l vhodné vlastnosti pro další 

zpracování a dlouhou životnost. Toho je možné jednoduše dosáhnout úpravou povrchu 

pásu, �asto nanesením zinkového povlaku – galvanizováním. Za studena válcované pásy 

ur�ené jako vstupní materiál pro galvanizaci jsou v�tšinou pokryté mazivem a r�znými 

ne�istotami. Tyto zbytky po válcování musí být p�ed další úpravou povrchu odstran�ny, 

aby na pás vrstva povlaku dob�e p�ilnula. Pro jejich odstran�ní je používáno r�zných 

metod, v�tšinou mechanických, nebo chemických, p�i kterých dochází k opot�ebování 

prvk� �istící linky (kartá�� p�i kartá�ování), nebo, p�i použití chemických prost�edk�, ke 

ztrát� materiálu a v neposlední �ad� také k zne�iš�ování životního prost�edí. Kvalita pásu 
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velice závisí také na kvalit� vstupního materiálu. Jelikož jsou vstupním materiálem tém��

výhradn� produkty zpracovávané za tepla, je nezbytn� nutné odstran�ní takto vzniklých 

okují. Metody uvedené níže jsou pokrokové díky menšímu dopadu na kvalitu životního 

prost�edí, mnohdy jsou také ú�inn�jší, než klasické metody.  

2.7.1 �išt�ní oxidických vrstev pomocí oblouku ve vakuu 

Pro dokonalý povrch pásu válcovaného za studena je d�ležité, aby byl vstupní materiál 

úpln� zbaven povrchové vrstvy oxid� vzniklé p�i p�edchozím zpracování za tepla - okují.              

V opa�ném p�ípad� m�že dojít k zaválcování a ke znehodnocení kone�ného produktu.  

P�i moderní metod� �išt�ní povrchu kovu pomocí oblouku ve vakuu [12], vyvinuté 

v Japonsku, hrají významnou roli katodové skvrny s velmi velkou energetickou hustotou, 

které se objeví a pohybují na povrchu katody p�i vzniku oblouku p�i podmínkách nízkého 

tlaku. P�sobením t�chto katodových skvrn (mohou být nazývány inteligentním zdrojem 

tepla) dochází k odstran�ní oxid� na povrchu kovu vypa�ením. Metoda je ú�inn�jší p�i 

zvýšeném nap�tí oblouku. Doprovodným znakem je následné zpevn�ní povrchu kovu díky 

jeho rychlému zah�átí a ochlazení. Na rozdíl od zpev�ování materiálu kalením je tato 

metoda výhodná v tom, že teplo neovlivní celý objem kovu, ale pouze jeho povrchovou 

vrstvu, navíc celý proces probíhá velmi rychle. 

Za�ízení pro tento experiment je schematicky znázorn�no na obr. 15. �išt�ní obloukem 

ve vakuu probíhá v komo�e z korozivzdorné oceli, do které je možnost nahlédnout 

okýnkem. Zkušební vzorky (katody) jsou v tomto p�ípad� ze st�edn�uhlíkové oceli o 

rozm�rech 10 x 10 x 3 mm, pokryty vrstvou oxid� o tlouš�ce 5	m (jeden byl p�edem 

ošet�en mechanickou cestou, na druhý byl aplikován 10% roztok KOH). Vzorky byly 

žíhány 2 hodiny p�i 923 K pro odstran�ní vnit�ního pnutí. Vzorky jsou uloženy do komory 

na m�d�ný podklad chlazený vodou do vzdálenosti asi 50 mm od anody. Použitý proud je 

50 A, nebo 100 A. Cílem bylo zkoumat celkový efekt tohoto �išt�ní na rozdíln� ošet�ených 

vzorcích. Ve výsledku byl vzorek ošet�ený roztokem KOH naprosto zbaven oxidické 

vrstvy, zatímco u mechanicky ošet�eného vzorku nebyla ú�innost 100%. Rychlost 

vypa�ování oxid� byla ovlivn�na p�edevším použitým proudem a poté rychlostí pohybu 

katodové skvrny. Na dob� �išt�ní závisí také tlouš�ka zpevn�né vrstvy, zatímco její tvrdost 

není závislá na �ase ani na použitém proudu, tato vrstva má 2x až 3x v�tší tvrdost, než 

p�vodní materiál.    
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Obr. 15: nákres za�ízení pro �išt�ní oxidických vrstev pomocí oblouku ve vakuu [12] 

2.7.2 �išt�ní pás� pomocí ultrazvuku a vysokého tlaku  

 Po odstran�ní zbytk� maziv a ne�istot z pásu p�ichází materiál do intenzivního kontaktu 

se zásaditými �istícími prost�edky. Obvykle se pro �išt�ní používá kombinace zásaditého 

ost�ikování, obrušování, elektrolytického �išt�ní a omytí vodou [13]. Spole�nost SMS 

Demag vyvinula velice ú�inné a úsporné uspo�ádání �istícího za�ízení. Tyto instalace jsou 

charakteristické vysokým výkonem a ekonomickým využitím prost�edk�. Nejprve zde 

dochází k tlakovému ost�iku pásu tryskami umíst�nými pod vhodným úhlem, poté je pás 

obroušen kartá�ovacím za�ízením, aby nato mohl vstoupit do sekce elektrolytického �išt�ní. 

Nakonec pás vstupuje do �ásti vodního ost�iku, kde dojde k oplachu zbytk� �inidel 

(používá se pouze destilovaná voda), a sušení. Tento systém uspo�ádání je velice efektivní 

a nenáro�ný na údržbu, p�i�emž je stále kontrolována kvalita povrchu pásu.  

Inovativní technologií spole�nosti SMS Demag je �išt�ní pásu pomocí ultrazvuku a 

vysokého tlaku. Tato technologie se zrodila z myšlenek snížení spot�eby energie, spot�eby 

chemikálií a opot�ebení sou�ástí (kartá��). Hlavním cílem je nahradit elektrolytické �išt�ní 

ultrazvukovým �išt�ním a kartá�ování �išt�ním pod vysokým tlakem. Ultrazvukové �išt�ní 

je v porovnání s elektrolytickým mnohem výhodn�jší – �išt�ní probíhá bez vzniku emisí a 

není tak t�eba za�ízení na pohlcování výpar�. Tyto nové technologie jsou velice šetrné 

k životnímu prost�edí, umož�ují velkou úsporu energie, vody a chemických prost�edk�. P�i 

vysokotlakém �išt�ní dochází k ost�iku povrchu pásu tryskami s horkou kapalinou a 
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mechanickému odstran�ní uvoln�né povrchové vrstvy. Povrchov� aktivní médium 

zabra�uje op�tovnému navázání ne�istot na povrch pásu a tím celý proces �išt�ní 

zefektiv�uje. P�i ultrazvukovém �išt�ní dochází k mechanickému odstran�ní ne�istot bez 

p�ímého dotyku. Tento zp�sob kombinuje aktivní �išt�ní a mechanické �išt�ní pomocí 

kinetické energie. Princip spo�ívá v tvorb� ultrazvukových vibrací v komo�e s tekutinou, 

což zp�sobí kolísání tlaku. V místech, kde tlak poklesne pod hodnotu tlaku rozpušt�ného 

plynu, nebo páry dané tekutiny, se za�nou tvo�it malé bublinky. Tyto bublinky se velice 

rychle zhroutí, protože um�le vytvo�ené podmínky, za kterých je vznik a existence 

bublinky možná, trvají jen chvíli. Tlakové vlny vyvolané implozí bublinek (obzvlášt� na 

povrchu pásu), vedou k uvoln�ní ne�istot na jeho povrchu. P�ídavné chemické látky tento 

proces podporují. Výsledkem je vysoce �istý povrch.  

Obrázek 16 znázor�uje schémata vysoce výkonného a ekonomického uspo�ádání 

klasické �istící linky a uspo�ádání �istící linky používající ultrazvuk a vysoký tlak. 

Obr. 16: klasická �istící linka a �istící linka používající ultrazvuk a vysoký tlak [13]. 

Testy provedené spole�ností Thyssen Krupp Steel potvrdily potenciální využití tohoto 

systému �išt�ní v pr�myslové praxi. Pro zkoušku ú�innosti �išt�ní byly zvoleny 

odstran�ní maziva   ELEKTROLYTICKÉ �IŠT
NÍ vodní  
tryskami        �išt�ní  oplach  oplach 
            kartá�ováním         kartá�ováním 

odstran�ní maziva               oplach s modulem HPD  
tryskami s modulem     �išt�ní vodní             
  ultrazvukem           oplach 

vysokotlaké �išt�ní 

�išt�ní ultrazvukem 
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vysokopevnostní multifázové oceli, které jsou obvykle t�žko o�istitelné. Vysoce ú�inné 

uspo�ádání klasické �istící linky spole�nosti SMS Demag prokázalo 95% ú�innost �išt�ní. 

Použití ultrazvuku a vysokého tlaku ukázalo, že tento výsledek m�že být ješt� vylepšen. 

P�i využití t�chto dvou inovativních technologií byl výsledek �išt�ní ješt� o 3% až 4% lepší. 

Testy prokázaly, že vysokotlaké �išt�ní je vysoce ú�inné p�i odstran�ní povrchové vrstvy 

ne�istot, zatímco ultrazvukové �išt�ní dokáže uvolnit i ne�istoty, které jsou zachyceny 

hloub�ji v technologickém povrchu.   

2.8 Srovnání moderních metod pro �išt�ní pásu 

S rostoucími požadavky zákazníka na kvalitu výrobk�, jako jsou p�edevším karoserie 

automobil� a domácí spot�ebi�e, rostou i požadavky na kvalitu plochých vývalk�

válcovaných za studena. Zde uvedené metody a jejich zam��ení jsou pro kvalitu pásu 

nezbytn� d�ležité. Pásy užívané pro výrobu takovýchto precizních za�ízení musí mít 

bezchybný povrch s požadovanou kone�nou úpravou, musí však mít také vynikající 

vlastnosti. Tabulka �. 5  shrnuje základní charakteristiky výše uvedených za�ízení pro 

�išt�ní pásu. V tabulce je také pro každý systém uvedena spole�nost, která danou 

technologii vyvinula a použila jako první. Tabulka �. 6 shrnuje nejvýznamn�jší klady a 

zápory t�chto technologií.  

Tabulka �. 5 – shrnutí základních charakteristik metod pro �išt�ní pásu 

název metody �

charakteristika �

�išt�ní oxidických 

vrstev pomocí oblouku ve 

vakuu 

�išt�ní pás� pomocí 

ultrazvuku a vysokého tlaku 

základní prvek 

lokáln� vysoká teplota 
vyvinutá vznikem oblouku 

ve vakuu 

kolísání tlaku v tekutin�
zp�sobené ultrazvukovými 
vlnami, vysokotlaký ost�ik 

zam��ení 

odstran�ní zoxidované 
vrstvy z povrchu pásu p�ed 

jeho válcováním 

odstran�ní zbytk� maziv a 
ne�istot po válcování pásu 

výzkum Japonsko 
SMS Demag, Thyssen Krup 

Steel 
N�mecko 
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Tabulka �. 6 – významné klady a zápory  

název metody �
charakteristika �

�išt�ní oxidických 

vrstev 

�išt�ní pás� pomocí 

ultrazvuku a vysokého tlaku 

výhody 

p�i použití dostate�ného 
proudu velice rychlý 
pr�b�h, bezodpadová 

metoda 

odpadá použití chemických 
prost�edk�, nevznikají 

škodlivé emise, vysoce ú�inná 
metoda 

nevýhody 

nutné rel. složité 
za�ízení, vysoký proud a 

nap�tí 
rel. složitá instalace 

2.9 Šetrnost k životnímu prost�edí 

Kvalita životního prost�edí kolem nás se neustále zhoršuje, p�edevším je tento jev patrný 

ve velkých m�stech s vysokou pr�myslovou aktivitou. Snahou sou�asných studií je, zavést 

takové technologie a opat�ení, díky kterým se v pr�myslové výrob� zna�n� sníží obsah 

škodlivých látek unikajících do ovzduší.  

Ostrava se m�že pyšnit p�ezdívkou pr�myslové m�sto, životní prost�edí a vzduch kolem 

nás však touto vysokou pr�myslovou aktivitou velice trpí. Všeobecn� je na Severní 

Morav� vysoká koncentrace továren, p�edevším s metalurgickým zam��ením. Poblíž 

Ostravy, v Lískovci u Frýdku-Místku, se nachází také válcovna pás� za studena. Velké 

spole�nosti by se m�ly více zam��it na vývoj nových technologií, které zredukují obsah 

škodlivin uvol�ujících se do ovzduší b�hem výroby. P�i válcování za studena je to 

p�edevším vývoj nových metod a inovací pro mo�ení a mazání pás�. Emise uvol�ující se 

do ovzduší p�sobí tzv. smog, který automaticky zp�sobuje n�kolik nep�íznivých faktor�, 

jako je nízká viditelnost, nebo velká zát�ž pro osoby s nemocným srdcem, nebo plícemi. 

    

Obr. 17: ArcelorMittal Ostrava [14]. 
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P�i válcování za studena je pot�eba používat maziva. Vlivem vysokých deforma�ních 

odpor� vzniká teplo a n�kdy se mohou výpary z t�chto maziv odpa�ovat do okolí, v�tšinou 

se jedná o nezdravé chemické látky. Jedním z hlavních zájm� je snížit jejich obsah, nebo 

tyto výpary úpln� eliminovat, a� už využitím modern�jších maziv, nebo systém� pro 

filtraci výpar�.    

Jednou z moderních technologií šetrných k životnímu prost�edí je i již d�íve zmín�ný 

systém plynulého odlévání DSC, který, nejen b�hem vlastní výroby polotovar�, ale také 

díky výrob� nových jakostních ocelí prodlužujících životnost konstrukcí, p�edevším 

v automobilovém pr�myslu, umož�uje úsporu energie, menší objem emisí CO2 a zárove�

v�tší recyklovatelnost šrotu. 

Mnohé spole�nosti staví své nové závody tak, aby již od za�átku p�edcházely unikání 

škodlivých výpar� do ovzduší a tím co nejmén� ovliv�ovali životní prost�edí. Mezi 

takovéto spole�ností pat�í i ThyssenKrupp, která již postavila dva vysoce moderní závody 

pro výrobu korozivzdorné oceli šetrné k životnímu prost�edí v Mexiku a v Itálii. 

2.9.1 ThyssenKrupp - válcovna za studena pro výrobu korozivzdorné 
   oceli šetrná k životnímu prost�edí 

P�i válcování korozivzdorné oceli za studena je používáno mnoho chemických látek, 

které by mohly mít, p�i uvoln�ní do okolí, kritický dopad na životní prost�edí [15]. Proto 

tato spole�nost zam��ila sv�j výzkum na eliminaci úniku t�chto chemikálií, a zárove� na 

zlepšení kvality finálního výrobku a produktivity trati a snížení náklad� na výrobu i údržbu. 

Tento projekt byl proveden v ThyssenKrupp AST ve m�st� Terni v Itálii. Cílem bylo 

modernizovat t�i již stojící linky pro mo�ení a žíhání pás� z korozivzdorné oceli 

válcovaných za studena. Kapacita t�chto linek je 350 000 tun/rok, tlouš�ka válcovaných 

pás� se pohybuje v rozmezí 0,3 – 3 mm a jejich ší�ka je 800 – 1 550 mm. Maximální 

rychlost pás� je 90 m/min. Linka je konstruována tak, aby bylo možné k jejímu vstupu 

v budoucnu napojit válcovací tra� za studena, p�ed žíhací pec nainstalovat �istící sekci a 

k zadní �ásti p�ipojit hladící stolici.  

V p�ední �ásti je umíst�no moderní za�ízení pro odvíjení svitk�, které je schopno 

pracovat se svitky o hmotnosti až 30 tun, nap�tí ve smy�ce pásu je pe�liv� sledováno 

tenzometrem. Žíhací pec se skládá z jedné p�edeh�ívací sekce a �ty� sekcí oh�evu. Sekce 

chlazení je složena ze �ty� zón chlazení vzduchem pomocí trysek a jedné zóny vodního 

ost�iku. V sekci mo�ení je pás op�t veden p�es smy�ku, která p�sobí jako regulátor 

rychlosti tohoto procesu. Zde pás jako první vstupuje do dvou m�lkých elektrolytických 
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nádrží s kyselinou sírovou. P�i tomto postupu nejsou v kyselin� p�ítomny škodlivé volné 

ionty Cr6+, tudíž odpadají náklady na následnou redukci a odstran�ní tohoto iontu. Ve 

finální nádrži pro mo�ení je pracováno se sm�sí kyselin, která však neobsahuje nitráty, 

tudíž ani nevznikají škodlivé oxidy NOx. Za výstupem z elektrolytického �išt�ní pás 

vstupuje do sekce kartá�ování a vodního oplachu. Díky velké ú�innosti vysokotlakého 

ost�iku tém�� odpadá nutnost použití kartá�ování (n�kdy ani není použito), �ímž jsou 

šet�eny náklady na údržbu. Ve finální �ásti pás prochází p�es parní sekci, kde se pás mimo 

jiné lehce zah�eje, což usnad�uje jeho následné sušení. Speciální konstrukce finálního 

navíjení eliminuje plastickou deformaci materiálu p�i jeho zpracovávání. B�hem celého 

procesu je nap�tí v pásu bedliv� sledováno tenzometry. Na konci linky je umíst�no 

automatické vázací za�ízení a váha. N�kolik pohled� na �ásti této moderní linky je 

zachyceno na obrázku �. 18. 

Výsledkem jsou pásy vyšší kvality v porovnání s pásy zpracovávanými na jiných linkách, 

což prokázal i inspektor kvality, který potvrdil, že svitky upravované na této lince mají 

lepší a lesklejší povrch. P�i zpracování na této lince se také snížila frekvence výskytu vad 

v pásu.       

Obr. 18: �ásti moderní linky TK v Terni - (zleva) sekce mo�ení, navíjení svitk� a celkový 

pohled na �ást linky [15]. 

2.9.2 Redukce škodlivin p�i válcování za studena 

P�i válcování za studena vznikají velké deforma�ní odpory, proto je nezbytné kvalitní 

mazání. Výpary z olej�, které obsahují organické p�ím�si, mohou být nyní odsávány 

pomocí inovativního regenerativního kondenza�ního procesu s �áste�nou recirkulací 

vzduchu [16]. Tento postup významn� redukuje objem škodlivých výpar�. 

Tuto inovativní technologii vyzkoušeli jako první u dvacetiválcové stolice 

Vacuumschmelze Hanau (VAC) v N�mecku. VAC je spole�ností, která je rozší�ená po 

celém sv�t�, její další závody jsou nap�íklad ve Slovinsku, �ín�, nebo Malajsii. 

Specializuje se na specifické výrobky nap�. z magnetických materiál�, výrobky pro 
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automobilový, nebo letecký pr�mysl, komunika�ní technologie a výrobky pro medicínské, 

nebo hodiná�ské pot�eby. VAC byla také prvním závodem na sv�t�, ve kterénm tavili a 

odlévali neželezné kovy ve vakuu v pr�myslovém m��ítku.  

V roce 2007 byla tato válcovna vybavena dvacetiválcovou stolicí s nejmodern�jší 

technologií. Hlavním cílem však bylo redukovat zne�išt�ní okolního prost�edí na minimum. 

VAC instalovala tento regenerativní kondenza�ní systém, vyvinutý spole�ností Schuh 

Anlagentechnik GmbH, který se vyzna�uje nízkými po�izovacími i provozními náklady. 

Principem tohoto procesu je ochlazení plyn� a jejich p�em�na na tekutou fázi. Olejové 

výpary jsou zkondenzovány a poté jednoduše separovány. Nasávání vzduchu s výpary je 

zajišt�no pomocí trubek s ví�ením vzduchu, které zajiš�ují stejnou ú�innost sání, jako 

klasický odtah, nejsou však tak náro�né na prostor. V systému je využito jednoduchých 

mechanických sou�ástí. Celý systém je krytý, z d�vodu izolace hluku a výpar�. Pro údržbu 

slouží odnímatelný kryt a bezpe�nostní dví�ka. �ásti systému, kterými vzduch se 

zplodinami b�hem �išt�ní prochází, jsou zachyceny a popsány na obrázku 19. 

Znovu získaný olej m�že být op�t použit. Ve výsledku nedochází ke zne�iš�ování 

životního prost�edí a zárove� jsou šet�eny náklady díky oh�evu vzduchu pomocí 

regenerátoru a recyklaci oleje. Ve srovnání s jinými technologiemi podobného zam��ení, 

jako je nap�. filtrace p�es aktivní uhlí, je tato metoda ú�inn�jší, vyžaduje mén� místa a není 

tak energeticky náro�ná.  

Obr. 19: schéma regenerativního kondenza�ního systému [16]. 

1) trubky s ví�ením vzduchu, 2) ventilátor, 3) vým�ník tepla regenerativního typu, 

4) odlu�ova�, 5) komín, 6) výstup vzduchu, 7) vstup vzduchu do válcovací stolice  
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3 Výroba oceli ve sv�t� a v �R 

Ocel je nejen jedním z p�edních konstruk�ních materiál�, stále více se však uplat�uje i 

v našem každodenním život�. Stylové domy i zahrady se neobejdou bez kuchy�ských 

dopl�k� z korozivzdorné oceli, moderních plechových nádrží a fontán a mnohých 

kovových designových prvk�. Okrasné a vysoce užitné prvky jsou v�tšinou vyráb�ny 

z oceli tvá�ené za studena s r�znou povrchovou úpravou. S novými možnostmi využití 

stoupají také nároky na kvalitu oceli a rozmanitost jejích vlastností. P�i dnešní velké 

konkurenci se mnohé spole�nosti p�edhán�jí v nových technologiích, v kvalit� vyrobeného 

materiálu a v nejr�zn�jších tvarech a rozm�rech produkt�. 

I p�es mnohé výkyvy v produktivit� oceli, které jsou mnohdy zp�sobeny p�vodní krizí 

v jiném sektoru (jak tomu je nap�íklad v letech 2008-2010), je ocel jedním ze sv�tov�

nejvyráb�n�jších materiál�. 

V dnešní dob� se ocelá�ský pr�mysl mohutn� rozvíjí v Asijských zemích, p�edevším 

v Indii a �ín�. Od roku 2006, kdy došlo ke spojení dvou mohutných ocelá�ských podnik�, 

Lucemburského Arceloru a p�vodn� Indické Mittal Steel, je nejv�tším sv�tovým výrobcem 

oceli gigantický nadnárodní podnik ArcelorMittal s továrnami ve více než 60 zemích sv�ta 

a ro�ním ziskem v miliardách dolar� (tém�� 10 mld. USD v roce 2008) [17]. 

V roce 2008 bylo nejvíce oceli vyrobeno v �ín� (500,5 milion� tun z celkové sv�tové 

produkce 1 329 mil. tun), dále pak v Japonsku a USA. Nejproduktivn�jší �ínskou 

spole�ností je Shanghai Baosteel Group Corporation, která byla v roce 2008 t�etí nejv�tší 

sv�tovou ocelá�skou spole�ností na sv�t�. Druhá, mezi Baosteel a ArcelorMittal, byla 

japonská Nippon Steel. V Evropské Unii bylo nejvíce oceli vyrobeno v N�mecku (tém��

�tvrtina z celkové produkce EU – 198,6 mil. tun). V �eské Republice se v roce 2008 

vyrobilo 6,4 mil. tun oceli [18] [19]. 

Stále se rozvíjející �ína [20] a její pr�mysl má za následek nejen globální hrozbu 

v podob� vysokých emisí skleníkových plyn� (v dnešní dob� je již vyšší než v USA), ale 

také rostoucí nap�tí mezi velkými exportéry oceli �ínou a USA. Podle odhad� bylo v �ín�

v roce 2009 vyrobeno 550 milion� tun oceli, což je o 50 mil. tun více než v roce 2008 a 

v p�íštích letech se díky zvyšování efektivnosti oceláren a zavád�ní nových technologií 

p�edpokládá další r�st výroby. 

�eskou Republiku zasáhla po roce 1989 recese ocelá�ského pr�myslu a nasycení trhu 

[21]. Ve druhé polovin� devadesátých let minulého století však op�t nastalo mírné oživení 

a poptávka po hutních výrobcích se za�ala zvyšovat, rostl také export (s výjimkou trubek). 
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V budoucnu se o�ekává, že export hutnických výrobk� �R bude srovnatelný s ostatními 

evropskými zem�mi. A�koliv i do �eské Republiky již pronikají zahrani�ní investo�i a s 

nimi zahrani�ní kapitál, hutnický pr�mysl zde však stále ješt� zaostává. Nyn�jší (p�vodn�) 

ekonomická krize má negativní vliv také na hutnický pr�mysl v �eské Republice. 

Mezi nejvýznamn�jší �eské ocelá�ské podniky pat�í ArcelorMittal Ostrava a.s., 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s., T�inecké železárny 

a.s., ŽDB GROUP a.s, VÚHŽ a.s., SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s 

r.o, aj.. Spole�nost VÚHŽ a.s. se specializuje p�edevším na specifickou precizní 

malosériovou výrobu, zatímco SANDVIK CHOMUTOV je divizí švédské firmy 

SANDVIK AB, specializující se na výrobu korozivzdorných bezešvých trubek.  

P�vodní Nová Hu� Klementa Gottwalda (NHKG) [22], postavena na p�elomu 40./50. let 

20. století jako sou�ást Vítkovických železáren, osamostatn�na v roce 1951, se prom�nila v 

dnešní ArcelorMittal Ostrava a.s.. Tento rozsáhlý komplex rozkládající se na území 

Ostravských �ástí Kun�ice, Kun�i�ky a Bartovice, v sob� skrývá mnohá hutnická za�ízení. 

V tomto komplexu se nachází nejv�tší výrobna koksu v �R s ro�ní produkcí cca 1,5 mil. 

tun koksu, �ty�i vysoké pece s kapacitou p�esahující 3 mil. tun surového železa ro�n�, 

závod Ocelárna – nev�tší výrobce oceli v �R a válcovny. Zajímavostí je st�edojemná 

válcovna – válcovna pr�b�žného typu s 25 stolicemi a širokým válcovaným sortimentem 

ukrytá v hale dlouhé tém�� 1 km, raritou pak pásová minihu�. 

Tato minihu� existuje jen ve dvou unikátních exemplá�ích, jeden se nachází v Ostrav� a 

druhý ve spole�nosti Kunming Iron & Steel (Kisco) v provincii Yunnan v Jižní �ín�. Tato 

minihu� je výrobním komplexem, který využívá vlastních plynule odlévaných polotovar�

dále p�edeh�ívaných ve vyrovnávací krokové peci. Poté p�edlitky postupují do válcovací 

sekce v uspo�ádání pecní navíje�ka – stolice kvarto – vertikální stolice –  stolice kvarto – 

pecní navíje�ka (obr.20). Následuje chlazení pásu, navíjení do navíje�ky a ozna�ení. 

Obr. 20: ArcelorMittal; VJ16 – pásová minihu� [23].  
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Poblíž Ostravy je lokalizována válcovna pás� za studena, která je také sou�ástí 

spole�nosti ArcelorMittal (obr. 21). Tato se nachází v Lískovci poblíž Frýdku-Místku. 

Byla založena roku 1917 a je jednou z nejstarších válcoven za studena v �R. Kvalitní 

výrobky z této válcovny jsou vyváženy do celého sv�ta. V této válcovn� se vyrábí 

hlubokotažné, konstruk�ní, uhlíkové, legované, mikrolegované oceli a vázací pásy z ocelí 

jakostních t�íd 10 až 19 v ší�kách 5 až 520 mm a tlouš�kách 0,09  až 5,00 mm [24]. Pásy 

jsou dodávány bu� ve svitcích  nebo podéln� d�lených pruzích ve stavu žíhaném, za 

studena zpevn�ném i zušlecht�ném s r�znou jakostí povrchu. Tyto jsou ur�eny k dalšímu 

zpracování p�edevším ve strojírenském, automobilovém a elektrotechnickém pr�myslu. 

Obr. 21: ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. – závod Válcovna za studena [24]. 

Závodem vyráb�jícím produkty tvá�ené za studena je také Válcovna antikorozních 

ocelových pás� válcovaných za studena, která byla uvedena do provozu v roce 1969 ve 

Dvo�e Králové [25], nebo válcovna nízkouhlíkových ocelových pás� válcovaných za 

studena, uvedená do provozu roku ve stejném m�st� 1985. 

Mezi další spole�nosti vyráb�jící pásy válcované za studena v �eské Republice pat�í 

nap�. také spole�nost TS Plze� a.s.. 

Nejen pro �eskou Republiku je velice významná válcovna za studena v Košicích na 

Slovensku, pat�ící Americké spole�nosti United States Steel Corporation, známá pod 

zkratkou U. S. Steel [26]. Zde jsou plechy vyráb�ny z plynule odlévaných bram a dále 
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válcovány na �ty�stolicovém, p�ípadn� p�tistolicovém spojitém po�adí. B�hem celého 

procesu válcování jsou d�sledn� kontrolovány d�ležité parametry a geometrie pásu. Po 

válcování je za�azeno rekrystaliza�ní žíhání. Tato velice moderní válcovna zpracovává za 

studena vysoce kvalitní pásy, které slouží pro další použití nap�. ve strojírenství a 

stavebnictví, p�edevším však v automobilovém pr�myslu a p�i výrob� domácích spot�ebi��.  

Závody vybavené válcovnami za studena jsou závislé na konstruk�ních firmách, které 

celé komplexy vyráb�jí a dodávají. Mezi takové významné firmy pat�í nap�. Indické 

spole�nosti Mas Equipments Pvt Limited, Surya Automotive a Precision Engineering 

Industry, Americká Pittsburgh Steel Equipment Co., Ltd., nebo N�mecké spole�nosti SMS 

Demag a Siemens VAI.  

Ke spole�nostem sv�tového významu, jejichž vlastnictvím je mimo jiné také válcovna 

pás� za studena, se �adí nap�. ArcelorMittal [27] – nejmodern�jší válcovna pás� za studena, 

schválena v listopadu roku 2009, se nachází v Polském Krakov�. Také ve m�st� Gent 

v Belgii je postavena jedna z válcoven za studena pat�ící této spole�nosti, která se 

zam��uje na výrobu pás� s extrémní kvalitou povrchu.  

Novou válcovnu za studena projektovanou N�meckou spole�ností Siemens VAI 

p�istavila spole�nost Corus ke své stávající mo�ící lince v Holandském m�st� IJmuiden. 

Tato linka je vybavena nejmodern�jšími technologiemi pro tu nejvyšší kvalitu výsledného 

produktu [28], v�etn� pln� automatických inspek�ních systém�. �ty�i šestiválcové stolice 

jsou stav�ny i pro válcování velmi tvrdých ocelí p�i zachování velké rozm�rové p�esnosti. 

Maximální rychlost pásu na této lince je 1200 m/min a kapacita této válcovny je prozatím 

1 600 000 t/rok. 

Dalšími spole�nostmi a válcovnami, které vyráb�jí pásy válcované za studena jsou nap�

- �ínská Kunshan Yongdeli Machinery Co.,Ltd 

- SQS China, která vlastní i dvacetiválcovou stolici Sendzimir 

- Tata Steel a její válcovny za studena ve m�stech Jamshedpur, nebo Gujarat v Indii 

- nová válcovna za studena Severokorejské spole�nosti Posco ve Vietnamu 

- nov� modernizovaná válcovna ve m�st� Jharkand spole�nosti Bokaro Steel, Indie 

- Rakouská Voest Alpine s moderní studenou válcovnou v Linci 

- Kanadský výrobce hliníku Rio Tinco Alcan, a nebo nejv�tší sv�tový výrobce hliníku 

Alcoa se sídlem ve m�st� Pittsburgh, USA. 
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Záv�r 
Mezi nejvyužívan�jší technologie výroby vstupního materiálu pro pásy válcované za 

studena  pat�í systémy CASTSTRIP, CSP, ISP, k nejmodern�jším se �adí DSC a ESP. 

Systém DSC je velice pokrokový díky sníženým dopad�m za životní prost�edí (nízká 

hladina emisí CO2, vysoká recyklovatelnost šrotu, dlouhá životnost výrobk�) Systém ESP 

je super moderní modifikací inovativní technologie ISP, jejíž po�átky sahají do roku 1992, 

oba byly vyvinuty italskou spole�ností Arvedi Group.  

Po zpracování tenké bramy za tepla jsou polotovary dále zpracovávány za studena na 

pásy. Takovéto polotovary musí být nejprve zbaveny povrchové oxidické vrstvy – mezi 

nejmodern�jší zp�soby odokujení se �adí metoda �išt�ní oxidických vrstev pomocí oblouku 

ve vakuu, p�i které se povrchová vrstva oxid� vypa�í díky lokáln� velmi vysoké teplot�. 

Poté mohou být dále zpracovávány tvá�ením. B�hem tohoto procesu je d�ležité neustále 

kontrolovat pr�b�h válcování a vlastnosti pásu. Moderní technologie umož�ují sledovat 

vlastnosti pásu a upravovat p�sobící �initele také v pr�b�hu tvá�ení.  

Základní d�lení metod pro m��ení tvaru a rovinnosti pásu je na kontaktní a bezkontaktní. 

Nové technologie se dnes �adí v�tšinou již do skupiny bezkontaktních technologií, jak však 

dokazuje inovativní kontaktní metoda m��ení tvaru pásu ve spole�nosti Salzgitter 

Flachstahl GmbH, která využívá pro m��ení pásu válec se sníma�i, není tomu vždy tak.  

Pokroková technologie predikce tvarových vad pásu pomocí um�lých neuronových sítí 

umož�uje p�edvídat chování pásu p�i konkrétním procesu pomocí složitého p�edem 

vytvo�eného modelu, který bere v úvahu všechny p�sobící �initele (válcovací síly, 

geometrie pásu atd.) a je schopen pracovat s mnoha prom�nnými. N�které moderní 

technologie umož�ují prozkoumat celý pás a vytvo�it detailní mapu vad, nebo vm�stk� pro 

konkrétní p�ípad. Mezi tyto systémy pat�í v této práci uvedená technologie detekce 

vm�stk� pomocí ultrazvukových vln, která zaznamenává vm�stky o min. pr�m�ru 200 	m. 

P�i válcování za studena vznikají v materiálu velké deforma�ní odpory. D�sledkem toho 

jsou dva d�ležité fakty: pot�eba mazání válc� mazivy a v d�sledku zvýšené teploty jejich 

vypa�ování a unikání škodlivých emisí. V závod� Vacuumschmelze Hanau (VAC) 

v N�mecku zavedli regenerativní kondenza�ní proces s �áste�nou recirkulací vzduchu, 

který eliminuje škodlivé emise kondenzací a filtrací výpar�, navíc umož�uje �áste�nou 

recyklaci maziva. Vrstva maziva m�že zanechávat na pásu jemný film, nebo skvrny. Tyto 

ne�istoty je pot�eba p�ed dalším zpracováním (pokovováním, atd.) pásu odstranit. 

Spole�nost SMS Demag vyvinula moderní technologii �išt�ní pás� pomocí ultrazvuku a 
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vysokého tlaku. Ultrazvuk v této metod� nahrazuje klasické �išt�ní elektrolýzou, �ímž šet�í 

chemické prost�edky a také eliminuje škodlivé výpary. 

Po o�išt�ní pásu je �asto nutné provést žíhání pro odstran�ní vnit�ního pnutí, nebo pro 

dosažení jiných požadovaných vlastností. Projekt spole�nosti ThyssenKrupp AST ve m�st�

Terni v Itálii byl zam��en na modernizaci t�í již stojících linek pro mo�ení a žíhání pás�

z korozivzdorné oceli válcovaných za studena. Modernizace je zam��ena na snížení 

škodlivých emisí (NOx), vysokou výrobnost a úsporu náklad�. 

Pokud je pás bezchybn� vyválcován, povrchov� upraven a má všechny vlastnosti 

požadované zákazníkem, m�že dojít k jeho distribuci.   
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